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Ingen betaling for tid i kommunale 

haller i 2015 
Av Kristian Johannessen 

Heldigvis var politikerne fornuftige og unnlot å vedta rådmannens 
forslag om å ta seg betalt for treningstid i kommunale haller. Det 
betyr at vi slipper å måtte ut med mellom 30 og 40 000 kr. ekstra 
neste år.  

Oppstart komiteer  
Av Kristian Johannessen 

Komiteene har så langt hatt en ganske så trang fødsel. Fra nyåret av 
håper vi å få alle komiteene opp å gå. Alle som er tilknyttet en 
komité vil da få en innkallelse til et oppstartsmøte. Dette er en helt 
ny måte å organisere klubbdriften på for vår del, så det er viktig 
med tilbakemeldinger fra dere slik at vi kan gjøre det så bra som 
mulig. Foreløpig har det vært mye prøving og feiling knyttet til 
oppstarten. Får vi mer kontinuerlige tilbakemeldinger, kan vi klare 
å gjøre selve driften mye bedre. Og husk: jo flere som engasjerer 
seg, jo mindre last blir det på samtlige i klubben, inkludert oss i 
styret. 

Utvalgte småreferater 
Av Kristian Johannessen 

I forrige nyhetsbrev oppfordret jeg dere til å ta litt initiativ hvis 
dere savner referater fra deres gruppe på hjemmesiden. Foreløpig 
har ikke dette båret noe særlig frukter, så jeg vil igjen oppfordre 
dere til å pushe eller ta ansvaret en gang eller to selv. Et referat er 
enkelt å skrive, og det må ikke inneholde detaljer som målscorere 
og sekundnøyaktige tider for når hvilke mål ble scoret. Selv om 
dette selvsagt er lett å få til hvis man har en kopi av kampskjema 
tilgjengelig (dette kan hentes i sekretariatet etter hver kamp). 

Her kommer uansett en litt kort oppsummering av aktivitet siden 
sist (basert på hva jeg vet og klarer å finne ut på nettet): 
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Ski IL Innebandy 
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Side 2 Ski IL Innebandy 

Mini: Våre eldste "minigutter" har spilt en runde i Romsåshallen hvor 
det som vanlig ble lagt ned en herlig innsats. Dette resulterte i fine 
resultater og mye bra innebandy. 

G10: I G10 serien har gutta fått hatt sine første hjemmekamper i en 
slags "mini" aktivitetsserie i Skihallen. Takk til foreldre i G10 som 
gjorde en fin innsats rundt dette arrangementet, og en spesiell takk 
til trenerapparatet som stod som hovedansvarlige. Gutta har også 
spilt en aktivitetsserie i Voksenhallen. I begge tilfeller ble det gode 
resultater, på tross av et og annet tap. Med tanke på at de fleste 
også spiller i minirunder, er det veldig imponerende! 

G12: G12 har spilt to kamper siden sist. Mot Asker ble det et 
knepent tap, mens det helt nystartede Lillestrøm ble en litt spesiell 
kamp. Vanskelig å glede seg over en storseier mot et lag hvor man 
ønsker at alle skal komme i gang med innebandy og ha det moro. 
Håper alle på Lillestrøm G12 fortsetter med innebandyen selv om 
denne sesongen nok blir tøff. Ski G12 ligger hvertfall på en finfin 4. 
plass i serien med 4 seiere og 3 tap (og respektable +42 i 
målforskjell). 

G14: G14 har vært veldig opptatt i det siste, men de kunne vært 
mer opptatt. Dessverre klarte ikke tabellnabo Ellingsrud å stille lag 
til noe som kunne blitt en morsom kamp for alle involverte. Dermed 
ble det W.O. for våre gutter. Ellers har det også blitt et tap på W.O 
pga sykdom og skader og to tap til. G14 er fremdeles en sårbar 
gruppe med få spillere, så jeg vil oppfordre alle til å rekruttere hvis 
de kan! 

Herrer 2: Da det som skulle vært årets siste match mot rival OSI 2 
ble utsatt pga at sistnevnte ikke klarte å stille, har H2 kun spilt én 
match siden sist. Det var en helsvart bortekamp mot Romsås hvor 
det ble 8-5 tap. En kamp som vil bli husket mest for meget 
usportslig opptreden hos enkelte av hjemmelagets spillere. Håper vi 
ikke ser slikt når vi møtes igjen på nyåret.  

Herrer 1: H1 har nok satt Norgesrekord i antall flyttede kamper, 
men de har hvertfall fått spilt én kamp. Denne ble dog ikke en 
veldig god opplevelse med stortap mot rekruttlaget til Sveiva (som 
spiller i eliteserien). 

Damer 1: D1 fikk heller ikke spilt kamp denne helgen pga skader og 
sykdom blant spillerne i den allerede skadeskutte troppen. Hele 
seks spillere meldte forfall. Jeg vil igjen oppfordre alle som har lyst 
til å prøve innebandy og møte på trening - det er ingen krav til 
forkunnskaper :) D1 har allikevel spilt to kamper siden sist, og 
begge var av den høydramatiske sorten. Først ble 2-1 snudd til 3-2 
borte mot OSI i kampens siste sekunder. Deretter ble 0-4 hentet opp 
til 4-4 borte mot GIF 2 før vertene dessverre trakk det lengste 
strået på slutten. Her skal det blir deilig mer revansje på nyåret! 



 

Ski IL Innebandy Side 3 

Treningsavgift del 2 (igjen) 
Av Kristian Johannessen 

Det er fortsatt noen som ikke har betalt del 2 av treningsavgiften. 
Vil bare minne dere om at dere finner betalingsinfo her: 
http://skiilinnebandy.com/innmelding/ 

Klubbluer 
Av Kristian Johannessen 

Klubben kommer til å gå til innkjøp av luer med klubbens logo på. 
Disse vil selges til en gunstig pris. Informasjon om dette kommer på 
nyåret, men dere kan begynne å glede dere allerede nå :) 

Fra alle oss, til alle dere... 
Av Kristian Johannessen 

Da gjenstår det vare én ting i innebandyåret 2014 i Ski. Og det er å 
ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år! Vi sees igjen til 
trening som vanlig 5. januar. 

 

 

 

 

 

God Jul! 

 


