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“Jeg vil også minne om 

at medlemmer av styret 

får godtgjørelse!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang fødsel 
Av Kristian Johannessen 

Det har vært mye skriverier, mail og mas om denne sesongens 
nyvinning; komiteer. Disse har mildt sagt fått en trang fødsel, med 
ganske store oppstartsproblemer. I disse dager skal (endelig) alle 
komitémedlemmer ha fått invitasjon til første møte.  

Mange er nok ikke fornøyd med innføringen av et obligatorisk "verv", 
men vi i styret har prøvd å forklare gang på gang at det å sitte i en 
komité ikke er ensbetydende med et verv. Navnet komité er sånn 
sett kanskje litt misvisende.  

Hovedpoenget med komiteene er å engasjere flere medlemmer i 
den daglige driften av klubben, og derfor er de kommet for å bli. 
Styret kommer til å jobbe videre med å forbedre hvordan 
komiteene virker, og vi kommer også til å jobbe for å innlemme alle 
lag og grupper.  

Nå blir det en meget sen start denne sesongen, men vi har egentlig 
forventet at det kreves litt innkjøringstid. Vi håper at vi sammen 
klarer å skape litt engasjement rundt Ski IL Innebandy i årene som 
kommer. 

Årsmøtet 2015 
Av Kristian Johannessen 

Årsmøtet 2015 nærmer seg med stormskritt. Dette er ikke en 
offisiell innkallelse, men datoen er fastsatt til mandag 23. mars. 
Hold av datoen! Det er veldig viktig at så mange som mulig møter 
opp på dette møtet. I tillegg til komiteene er dette arenaen hvor 
deres stemme kan bli hørt! 

I tillegg er det styreposisjoner som skal dekkes. I den forbindelse vil 
jeg oppfordre alle til å svare på valgkomiteens henvendelser som 
kommer til å komme i tiden fremover.  

Jeg vil også minne om at medlemmer av styret får godtgjørelse! 
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Utvalgte småreferater 
Av Kristian Johannessen 

Jeg vil nok en gang oppfordre folk til å ta initiativ til å få alle 
grupper representert i referater på hjemmesiden. Slik det er nå 
kommer det jevnlig referater fra Herrer 2, Damer 1, G12, Mini (G05) 
og G10. Det er med andre ord plass til flere! Den nye hjemmesiden 
vår er enkel i bruk til publisering av referater, og et referat trenger 
verken være detaljert eller langt. Holder med et par linjer, spesielt 
hvis man har et bilde :) 

Uansett, her kommer en kort oppsummering fra alle grupper. Nok 
en gang basert på hva jeg klarte å finne ut av fra nettet: 

Mini: Her har det kommet et referat fra G05 på hjemmesiden - bra! 
G05 spilte minirunde i Fagerstrand med tre debutanter på det ene 
laget vi fikk stilt (med 9 totalt). Her ble det to seiere og ett tap i en 
runde med mye flott innebandy. 

G10: G10 har hatt et litt turbulent oppsett, men nå ser det endelig 
ut til at et kampoppsett er spikret ut sesongen. Link finnes på 
hjemmesiden. Serierunde nr. 4 bød på kamper mot Strømmen og 
Bygdøy/Monolitten. To kamper, 15 mål for og 4 i mot. Strålende 
innsats! 

G12: G12 spiller mange kamper denne sesongen. I Regionscupen har 
de spilt 1. runde mot Haugerud (4-1 seier) og kvartfinale mot 
Strømmen 2 (her ble det tap, men moro å ha spilt kvartfinale!). I 
tillegg har de møtt to sterke lag i serien i Bærums Verk/Hauger og 
Sveiva.  

G14: G14 har spilt én kamp siden sist mot Sagene. Resultatet i 
denne kampen tilsier at det var en ganske god match på tross av et 
7-måls tap. G14 trenger stadig nye spillere - bare å be kompiser til 
trening! 

Herrer 2: Den utsatte kampen mot OSI 2 ble spilt 13.1 i treningstid i 
Alliansehallen. Her ble rivalen ettertrykkelig avkledd de første 10 
minuttene av kampen før det roet seg og jevnet seg ut. Det ble 
allikevel en komfortabel 6-2 seier. Herrer 2 skulle spilt kamp mot 
Holmlia 3, 23.1, men da klarte vi dessverre ikke stille lag. Heldigvis 
er Holmlia fleksible, så vi håper å få spilt kampen i treningstid. 

Herrer 1: Herrer 1 har spilt hjemme mot VIF - en kamp som forøvrig 
fikk mediedekning: http://www.oblad.no/V_lerenga_for_kjappe_for_Ski-5-

68-10983.html. Der ble det dessverre tap, og med W.O (hvertfall i 
følge speaker) mot GIF 2, ligger de nest sist. 

Damer 1: Fru fortuna har ikke akkurat smilt til damelaget i det 
siste. Ikke bare har det stanget i mot resultatmessig, men den 
allerede ikke altfor store stallen har blitt meget preget av skader og 
sykdom. Nå er det kun 8 utespillere og vår trofaste keeper, Sølvi, 
igjen. Får håpe vi klarer å fullføre sesongen. På årets tre kamper, 

http://www.oblad.no/V_lerenga_for_kjappe_for_Ski-5-68-10983.html
http://www.oblad.no/V_lerenga_for_kjappe_for_Ski-5-68-10983.html
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har det blitt tre tap etter at ballen så absolutt ikke spratt vår vei i 
to av dem. Får håpe trenden er i ferd med å snu nå! 

Skap i vantboden 
Av Kristian Johannessen 

Alliansen har kjøpt skap til oss. Disse er satt opp i vantboden nede i 
hallen. Her er det totalt fire skap som er fordelt på H1, H2 og D1, 
G12 og 14, G10 og Mini. I tillegg håper vi å få på plass noen store 
skap hvor vi kan ha ballbager. 

Nytt vant 
Av Kristian Johannessen 

Alliansen har vært i det spandable hjørnet for vi har også fått 
ordnet et nytt vant som kommer i løpet av starten av februar. 
Vantet er av typen Swerink og er fem år gammelt. Dette er samme 
type vant som de bruker i VM, så det er skikkelige saker vi snakker 
om! Vantet kommer til å plasseres i Skihallen.  

 

  

 

Vant av typen Swerink er kjøpt og 

på vei! 
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