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 “Det er viktig at vi får 

synliggjort alle gruppene 

på hjemmesiden og på 
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Komiteer 
Av Kristian Johannessen 

Onsdag 12.11 var det oppstartsmøte for alle komiteene. Oppmøte 
var svært labert, noe som forhåpentligvis kun var et engangstilfelle. 
Det kommer et eget referat fra dette møtet som det er meget viktig 
at alle (også de som ikke sitter i komiteer av foreldrene) leser. 
Ellers vil det komme egne innkallelser til møter eller e-postmøter 
for de ulike komiteene fremover. 

Referater  
Av Kristian Johannessen 

Den nye hjemmesiden er oppe og går for fullt, og det tikker stadig 
inn referater fra kampene til de ulike lagene. Det er fremdeles noen 
grupper hvor det ikke kommer referater, så til dere som er 
tilknyttet disse gruppene vil jeg komme med en oppfordring: ta tak 
i det - etterlys referater etter hver kamp. Det beste er å få i gang 
en rulleringsløsning på skriving av referater. Det er viktig at vi får 
synliggjort alle gruppene på hjemmesiden og på Facebook! 

Kamper siden sist 
Av Kristian Johannessen 

Herrer 1: På tre kamper, to i serien og én i Regionscupen, har det 
blitt én seier og to tap for Herrer 1. Med det er de ute av cupen og 
har plassert seg på nest siste plass i serien. Det er dog tidlig og 
ingen grunn til bekymring enda - med 3 poeng på to kamper mot 
henholdsvis 1. og 2. plassen i serien, ser H1 ut til å være godt i 
gang. 

Herrer 2: Herrer 2 er godt i gang med sesongen. Etter en god kamp 
mot meget tøff motstand i 1. seriekamp (4-7 tap), har laget nå to 
seiere og én uavgjort på de tre neste kampene. Med det ligger de 
trygt midt på tabellen i 4. div. 

Damer 1: Damer 1 har vist at de holder nivået i 2. div, men har slitt 
med å få uttelling på sjanser mot gode keepere. Det har resultert i 
tre knappe tap i kamper som kunne gått begge veier. To seiere har 
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Side 2 Ski IL Innebandy 

“Treningsavgift del 2 

har frist 1.12.” 

det allikevel blitt: 7-0 hjemme mot Haugerud og en meget sterk 4-1 
seier hjemme mot serietoer Vålerenga. Dette var forøvrig Oslolagets 
første tap denne sesongen. 

G14: Gutta begynte sesongen med et knepent 2-1 tap borte mot 
Drøbak før vår andre nabo Fagerstrand ble litt for sterke hjemme. I 
sin foreløpig siste kamp ble det tap mot Asker. Neste kamp er mot 
tabellnabo Ellingsrud, så da håper vi trenden snur for gutta!  

G12: G12 har debutert i "ordentlig" serie med meget fint spill og 
god innsats. Det har resultert i tre seirer og to tap og en finfin 
plassering høyt på tabellen. 

G10: De eldste minispillerne spiller i år også i aktivitetsserie, noe 
de har gjort med glans. Så langt har det vært to serierunder med 
mye fint spill. Imponerende med tanke på at det er første gang på 
stor bane! 

Mini: Det har så langt vært arrangert én minirunde i Drammen. Her 
la gutta ned en glimrende innsats som. Som vanlig fulgte premier 
med i bagen hjem til Ski. 

Treningsavgift del 2 
Av Kristian Johannessen 

Treningsavgift del 2 har frist 1.12. Informasjon om hva du skal 
betale finner du litt ned på denne siden: 
http://skiilinnebandy.com/innmelding/ 

Jeg vil i tillegg oppfordre alle foreldre til å bli støttemedlemmer. 
Det koster 200 kr og gir stemmerett ved årsmøtet. For å bli 
støttemedlem, betaler du 200 kr til klubbens kontonummer (står 
også på siden over). Deretter benytter du innmeldingsskjemaet 
øverst på siden og skriver "Støttemedlem" i feltet "Lag/gruppe". 

Ung i Ski 
Av Kristian Johannessen 

Fredag 24.10 gikk Ung i Ski av stabelen i Alliansehallen. Dette er et 
kjempeflott arrangement i regi av Alliansen og Kjeller'n. Vi stilte 
opp med en liten bane og mål med prikkskyting med premier til stor 
begeistring. Tusen takk til dere som tok dere tid til å bidra rundt 
dette arrangementet. 

Velkommen til innebandy 
Av Kristian Johannessen 

Samtidig med Ung i Ski ble kurset "Velkommen til innebandy" holdt i 
regi av klubben. Det var ikke så altfor mange som møtte opp, så jeg 
ønsker å oppfordre alle foreldre til å melde seg på dette kurset hvis 
vi er så heldige å få det neste sesong også. Det er et meget godt 
introkurs til innebandy, som også tilsvarer halvparten av Trener 1 
kurset. 

 

G05 i årets første minirunde. 

 



 

Ski IL Innebandy Side 3 

“Se rådmannens 

forslag her: 

http://www.ski.kommun

e.no/Documents/Budsj

ett%20og%20handlings

plan%202015-

2018%20WEB.pdf " 

Kommunestyrets forslag til budsjett for 

2015 
Av Kristian Johannessen 

Det er ikke vanlig kost med politikk i nyhetsbrevet, men dette er 
såpass alvorlig for all idrett i Ski at jeg velger å ta det med. I 
rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune 
fra 2015 til 2018 foreslås det å innføre avgift på trening på 100 kr i 
timen i kommunale haller (se side 106 og 107 her: 
http://www.ski.kommune.no/Documents/Budsjett%20og%20handlin
gsplan%202015-2018%20WEB.pdf). Dette mener samtlige idrettslag i 
Ski er hårreisende da kommunen ikke har vært i nærheten av å 
levere når det gjelder vedlikehold av dagens fasiliteter. Samtidig 
ønsker de å flytte stadig mer driftsansvar over på idretten. Når man 
da i tillegg velger å gi idretten 7 millioner kroner til et prosjekt 
idretten ikke ønsker på dette tidspunktet, føler vi at det gis med 
den ene hånda og tas med den andre. 

For vår del vil forslaget få betydelige konsekvenser. Vi har ni timer i 
uken med kommunal treningstid denne sesongen, noe som tilsier en 
økning i utgiftene våre med mellom 30 og 40 000 kr. Dette vil 
reflekteres i økte treningsavgifter, noe som ikke er ønskelig. Verre 
er det at dette vil være gjennomgående for alle idrettslag, noe som 
igjen tilsier at foreldre med barn i flere idretter, vil merke det 
ganske godt. I prinsippet er dette forslaget en ny type skatt som 
rammer de mest aktive, noe vi tar sterk avstand fra. 

 

 


