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Velkommen til ny sesong! 
Av Kristian Johannessen 

Velkommen til en ny sesong med innebandy i Ski! Håper dere gleder 
dere til å komme i gang med seriespill, aktivitetsserier og 
minirunder igjen.  

Denne sesongen har vi følgende lag/grupper (med treningstider i 
parentes):  

Mini: 1. til 4. klasse (tirsdager 17.00 - 18.30 i Alliansehallen). 

G10: (mandager 18.00 til 19.15 i Alliansehallen). 

G12: (mandager 19.15 til 20.30 og onsdager 19.00 til 20.30 i 
Alliansehallen). 

G14-16: mandager 19.15 til 20.30 og tirsdager 19.30 til 20.45 i 
Alliansehallen). 

Herrer 2: 4. divisjon (tirsdager 20.45 til 22 og fredager 19.30 til ca 
21 i Alliansehallen i tillegg til onsdager 17.30 til 18.45 i aulaen på 
Ski Skole). 

Herrer 1: 2. divisjon (mandager 20.30 til 22 i og fredager 19.30 til 
ca 21 i Alliansehallen og torsdager 19.00 til 20.30 i aulaen på Ski 
Skole). 

Damer 1: 2. divisjon (tirsdager 20.45 til 22 og fredager 19.30 til ca 
21 i Alliansehallen i tillegg til onsdager 17.30 til 18.45 i aulaen på 
Ski Skole). 

Treningstidene ligger også på våre hjemmesider. 

Nye hjemmesider 
Av Kristian Johannessen 

Klubben sier i disse dager farvel til gamle og slitne hjemmesider på 
n3sport.no. Den nye løsningen benytter seg av Wordpress, noe vi 
håper gir en langt bedre brukeropplevelse for våre medlemmer.  

Dere finner hjemmesiden på følgende url: www.skiilinnebandy.com. 
 

Ny hjemmeside! 
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Side 2 Ski IL Innebandy 

“Ser du noe feil med 

hjemmsidene? Ta 

kontakt!" 

“En gjeng stolte gutter 

fikk med seg 3. plass 

pokalen til odel og eie." 

Da sidene er helt nye, kan det dukke opp noen "barnesykdommer". 
Så hvis du ser noe du mener er feil, eller du savner noe, ikke nøl 
med å ta kontakt. Enten ved å bruke kontaktskjemaet dere finner 
på siden, gjennom en kommentar på siden, eller direkte på mail til 
kristian.ski.il.innebandy@gmail.com.  

Holmlia Univern Cup 
Av Henrik Bjørsell 

Lørdag 30/8 så hadde G12 en kickstart på sesongen, da vi var med 
på Holmlia Univern Cup. 

Siden vi var litt få, hadde vi fått dispensasjon til å ha med oss 
spillere født 2001. 

Etter 3 gruppespillskamper mot Sarpsborg, Østensjø/Dverg og 
Holmlia så fikk vi spille bronsefinalen. 

Vi hadde spilt oss bedre og bedre sammen og i bronsefinalen fikk 
gutta ordentlig uttelling. Et trøttkjørt Holmlia ble presset sammen 
hele kampen og Ski vinner klart. 

En gjeng stolte gutter fikk med seg 3. plass pokalen til odel og eie. 

En flott start før sesongstart fikk: Jonas, Elias, Tobias, Sivert, 
Lukas, Andreas, Niels André, Martin, samt stort takk til 2001 
guttene: Dennis, Mathias og Martin. 

Follomesterskap 2014 
Av Kristian Johannessen 

I helgen gikk Follomesterskapet 2014 av stabelen i Alliansehallen. Vi 
stilte med to lag. I tillegg fikk vi besøk av Fagerstrand, Drøbak, 
Greverudkameratene og en blanding av Kråkstad og Guttaboys i 
form av Follo Flatfoots.  

Vårt eget Herrer 1 forsvarte tittelen fra i fjor med 4-1 over 
Greverudkameratene i finalen. 2. laget sørget for at begge Skilag 
kom på pallen etter 3-1 over Fagerstrand i bronsefinalen. 

Tidligere Skispiller, trener og dommer Kenneth Halvorsen fra 
Greverudkameratene ble poengkonge med 9 poeng (4 mål og 5 
assist). 

Vi gratulerer Herrer 1 som Follomestere 2014 og Kenneth med 
tittelen "Follos poengkonge". 

Vi ønsker også å takke alle deltakere for at dere var med og gjorde 
Follomesterskapet til et strålende arrangement - vel møtt igjen 
neste gang! 

 

Vi gratulerer Herrer 1 med å ha 

forsvart tittelen fra i fjor. 

 



 

Ski IL Innebandy Side 3 

“Det kreves ingen 

forkunnskaper for å ta 

kurset." 

“TUSEN takk for 

hjelpen!” 

 

Takk for hjelpen! 
Av Kristian Johannessen 

Til alle dere som bidro i kiosk og/eller sekretariat under 
Follomesterskapet: TUSEN takk for hjelpen! Ekstra takk til sporty 
foreldre og damespillere som bidro ekstra mye. Også takk til 
damekeeper Sølvi og tidligere keeperkjempe i klubben, Sven, som 
begge stilte på kort varsel da to av tre påmeldte herrekeepere 
måtte melde forfall pga sykdom. 

Komiteer 
Av Kristian Johannessen 

Alle seniorspillere er nå plassert i en komité. Representantene fra 
de aldersbestemte lagene vil bli plassert om ikke lenge. Oppstart 
blir like før eller like etter høstferien. Da kommer alle komiteene til 
å ha et oppstartmøte hvor jeg kommer til å gå igjennom oppgavene 
for sesongen. Det kommer også til å bli satt opp en mailliste. Møtet 
vil vare ca 30 minutter. 

Velkommen til innebandy 
Av Eirik Holstad 

Fredag 24. oktober kl 17.30-22.00 arrangerer Ski IL Innebandy og 
utviklingsavdelingen i NBF kurs i Ski Hallen og møterommet. Kurset 
er ”obligatorisk” for foreldre på alle aldersbestemte lag. 

Kurset tar for seg organisering og tilrettelegging av 
innebandyaktivitet. Setter fokus på at innebandy ikke er komplisert, 
det er enkelt å skape aktivitet og glede. Det kreves ingen 
forkunnskaper for å ta kurset. 

Kurset er gratis, men vi vil ha bindende påmelding innen 15. 
oktober. 

Det er ekstern instruktør. 

Dette er et kurs som passer godt for å lede mini- og 
aktivitetsserielag eller bare vil ha mer kjennskap til innebandy. 

Aldersgrense nedover er det året man fyller 16 år. 

For mer informasjon, se utviklingsavdelingens hjemmeside her: 
http://www.nbfutvikling.no/index.php?pageID=128  

For de som ønsker å ta Trener 1 kurs, så godkjennes denne kvelden 
som modul 1 (kveld en).  

Klubben stiller med enkel servering. 

Ved spørsmål ta kontakt på eirik.holstad.skiibk@gmail.com 
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