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Årsberetninger 

Styrets beretning 
2014/2015 sesongen har i stor grad handlet om å bygge videre på klubbutviklingsarbeidet vi gjorde 

forrige sesong. Flere nyvinninger har kommet på plass med hensikt å lette styrearbeidet og samtidig 

synliggjøre det vi driver med.  

Den mest synlige nyvinningen er klubbens nye hjemmeside. Denne erstatter den aldrende løsningen 

vi hadde fra Klubben Online. Lanseringen har ikke vært helt uten barnesykdommer. Blant annet har 

vi ikke funnet en fullgod erstatning for aktivitetskalenderen som vi hadde med Klubben Online, men 

dette skal vi få på plass neste sesong. 

I sitt arbeid har styret tatt i bruk prosjektplanleggingsverktøyet, Trello. Dette gjør det meget enkelt å 

ha kontroll på de oppgavene som skal gjøres, samt å knytte kommunikasjon direkte til de enkelte 

oppgavene - en klar forbedring over e-post. Men det aller viktigste er at det såkalte "Trello-boardet" 

ligger helt åpent for alle å se. Dette, sammen med styrereferater, gjør styrets arbeid synlig for alle de 

som vil vite hva som foregår i klubben. 

Aller mest tid og krefter denne sesongen har gått med til komiteene som ble vedtatt på årsmøtet i 

fjor. Styret tar selvkritikk for at vi kom altfor sent i gang med oppstarten av disse. I tilegg har vi 

kommunisert for dårlig hva hensikten med komiteene faktisk er, og hvor mye jobb det innebærer. 

For det er ikke meningen at komiteene skal være noen stor belastning. Et til tre møter pr. sesong, og 

utover det skal man ikke behøve å bruke stort mer enn én time pr. sesong i snitt.  

Selv om styrets oppfølging av komiteene ikke har vært optimal, må vi innrømme at vi er skuffet og 

ganske overrasket over engasjementsnivået vedrørende komiteene. Under halvparten har svart på 

de innkallelsene som har kommet, og da vi hadde et felles oppstartsmøte for alle komiteene i høst, 

møtte det under ti personer, hvor den best representerte gruppen var styret. Til sammenligning er 

det 40 personer som ikke sitter i styret som er medlemmer av en komité. Den eneste komiteen som 

har kommet i gang, og meget godt i gang, er Arrangementskomiteen som i disse dager forbereder 

minirunde i Alliansehallen søndag 12.4.  

Styret ønsker å minne alle på at komiteene ble enstemmig vedtatt på forrige årsmøte av dere, og at 

det sånn sett forventes at det følges opp. 

Ellers har styret som vanlig drevet med diverse rekruttering med utdeling av flyers og avholding av 

treninger for idrettskolen (i alt fire treninger - takk til de som stilte opp). I tillegg har vi holdt en 

trening for "Liv og røre"-prosjektet i Follo (et prosjekt som i korte trekk handler om å bedre 

aktivitetsnivået og kostholdet til barn og unge, samt deres foreldre).  

Follomesterskapet ble avholdt for andre gang og nok en gang ble det hjemmeseier, samt en gledelig 

3. plass for Herrer 2. Denne gangen var det seks påmeldte lag kontra fire forrige sesong. 

Nyhetsbrevene fortsetter, men kommer nå ut seks ganger i løpet av en sesong (kontra åtte forrige 

sesong). 

Styret har hatt fem styremøter denne sesongen - samme som forrige sesong.  



Årsberetning fra gruppene 

Mini 

Vi startet året med omtrent samme antall spillere som fjorårssesongen. 15-18 spillere på trening, og 

stort sett alle mann alle på minirundene. Gruppa fikk inn Espen som trener også noe som har gjort 

det vesentlig enklere å dele opp logistikken for minirundene, siden han har barn på 2006 kullet. Vi 

har stilt med to lag et i '06 og et i '07. Har foreløpig bare hatt en fra 2008 kullet, men han har tatt 

nivået bra. Har den siste tiden vært en til fra 2008. Mistet noen spillere i løpet av sommeren, men 

det kom til noen nye, så alt i alt er vi i balanse. 

Gruppa har hatt mest fokus på lek, spill og mestring, og man ser helt klart en utvikling hos barna, 

særlig i spillsituasjoner hvor de får prøvd seg mot ukjente lag og hvor ting ofte går litt fortere enn på 

trening. 

Samtidig er det gledelig å se at gruppa kan gjøre øvelser på trening som krever litt mer konsentrasjon 

og fokus. Noen ganger må det bare påpekes et par ganger hvor fokus skal være, men når de da først 

er dedikerte, da går det som på skinner. 

Det samme sees også i kampsituasjoner hvor spillerne i enkelte kamper får spillet til å sitte helt 

fantastisk. 

Så med det i bakhodet er det bare å glede seg til å bli med videre på reisen. 

G10 

Spillere født 2004/05 har i år vært egen spillergruppe, med en trening i uken. Et par spillere ga seg 

etter fjorårets sesong, men flere nye har kommet til. 

Jevnt over har det vært 12-16 spillere på trening, som vi er godt fornøyd med. Men det er plass til 

flere. 

Spillere født 2005 er siste års minilag, men stilte i år sammen med 2004-guttene et lag i G-10 serien. 

Her spilles det på større bane og det passet laget 

bra. Etter et par runder i avdeling C, så ble laget flyttet opp i avdeling A. Tøffere motstand, men 

denne utfordringen har de tatt på strak arm. Alle nye spillere har 

fått tilbud om spill i minirunder sammen med noen av de rutinerte spillerne. Dette har gitt de nye en 

god opplevelse og fin progresjon i utviklingen. 

Alle spillere tar nye steg og det er veldig spennende for trenere og foreldre å følge utvikling på 

teknikk og spilleforståelse. Det ser lyst ut for 

Ski IL Innebandy kommende år. 

  



G12 

Trenere: Henrik Bjørsell og Roger Pettersen 

Antall spillere: ca.20 

Treninger: To treninger per uke 

I starten på 2014/2015 så sluttet 4 spillere født 2003, og to spillere født 2002 begynte. I løpet av 

sesongen så har det tilkommet ytterligere 3, samt 6 til har vært innom og prøvd seg på trening. 

Dette er første sesongen som vi har spilt seriespill, og fikk en meget god start der vi ledet serien etter 

3 runder. Etter dette så gikk det litt med trått med kun en seier på 7 kamper. I regionscupen gikk vi 

videre til kvartsfinale. G12 har vært 9-15 spillere på hver kamp, der både trenene og spille måtte før 

første gang lære å spille med mer en to rekker. Grunnet nye aldersbestemmelser så har to spillere 

født 2005, fått prøvd seg på kamp denne sesongen. G12 spiller 3 sluttspillkamper i feb/mars, der vi 

har vunnet de to første. 7 spillere har vært med å spilt kamper for G14 denne sesongen. 

I år så har foreldrene på G12 vært meget involvert i forbindelse med kamper, der de har skapet en 

fint ramme rundt med bla. kakestand. Samt en lagkasse har blitt opprettet. 

Sesongen avsluttes med at G12 skal spille Göteborg cup 1-3 mai. 

G14 

I sesongen 2014-2105 har vi vært tilsammen 9 gutter på laget. Noen har vært borte i store deler av 

sesongen og vi har hatt store problemer med å stille lag. Vi har vært helt avhenige av G12-laget for å 

kunne stille til kamper. Før de to siste sluttspillkampene har vi to poeng og ligger nest nederst på 

tabellen. Resultatet sier ingenting om innsatsen og ståpåviljen til guttene! De gyver på gang på gang 

og syns det er moro selv om de taper. Det er en fin gjeng og god tone på kamp på trening. 

Damer 1 

D1 takket ja til tilbudet om å spille i 2. divisjon sesongen 2014/15. D1 har vært uheldige med mange 

spillere ute med skader, brudd og sykdom i kortere eller lengre perioder. Trass ny spiller før 

sesongstart og et comeback halvveis ut i sesongen, har laget oftest kun stilt med én eller to 

innbyttere i kampene. Ski har likevel absolutt klart seg bra og blir enten nr fem, seks eller syv (av 10 

lag hvorav tre 2.lag, Grei 2, Sagene 2 og GIF 2, har lag i eliteserien). 

D1 har tilbud om tre treninger i uka: tirsdag og fredag i Ski Alliansehall og onsdag i aulaen på Ski 

ungdomsskole. Tirsdagstreningen er prioritert med hensyn på tid og sted (selv om kl. 20.45-22.00 

oppleves som i seneste laget for flere). D1 trener sammen med H2. En bra løsning som sikrer mange 

nok spillere til å kunne gjennomføre gode (tirsdags)treninger, og et pluss for D1 som får brynt seg på 

raske og ballsikre herrespillere – flott matching med tanke på spill i 2. divisjon. Denne vinteren og 

våren dukker det stadig opp nye fjes på treningene, så det er lov å håpe på en større og bredere stall 

neste sesong. 

  



Herrer 2 

Herrer 2 begynte sesongen bra med både bra resultater og mange spillere på kamp o g trening. Men 

etter nyttår har begge deler tapt seg betraktelig og de har fått det tøft i 4. divisjon avdeling B. Laget 

har tidvis slitt med få spillere på kamp, og da blir det vanskelig på tross av god innsats. Herrer 2 endte 

med det på 6. plass (av sju lag). 

Laget har alle sine treninger sammen med Damer 1. Begge lag trenes av Kristian Johannessen. 

 

Herrer 1 

Lagleder: Eirik Holstad 

Trenere: Christer Pedersen, Philip Thorild og Eirik Holstad 

Herrer 1 begynner å bli en voksen gjeng, hvor flere og flere skaffer seg både et og to barn. Dette har 

medført at oppmøte er noe ustabilt. 

Heldigvis er det noen som bare er med og trener og flere fra H2 som er med på treningene så vi er 

stort sett alltid minst to rekker på trening, med en til to målvakter. Det positive er at for første gang 

på noen sesonger har vi hatt besøk av spillere som er under 20 år. Enda mer positivt er det at Oskar 

Wedde spilte flere kamper før han måtte inn i militæret. 

Vi har hatt treninger mandager i Alliansehallen og torsdager i Aulaen på Ski Skole, samt muligheten til 

å trene med H2/damelaget på fredager. Mandagene har vært godt besøkt, noe vi dessverre ikke kan 

si om torsdagene. Fredagen har vi ikke benyttet. 

Serien åpnet bra med en glimrende kamp mot Gif 2 hvor vi vinner 10-9 etter at vi lå under 9-5 med 

12 minutter igjen å spille (tidenes innebandykamp i Ski?). Etter det har det resultatmessig gått trått. 

En kombinasjon av at innebandy ikke er første prioritet lengre (eller andre eller tredje…) og at vi 

møter vanvittig gode lag så har vi gått på mange store tap. Pr. 15.3 har det blitt tre seiere, én 

uavgjort og ni tap. Dermed er plassen berget ettersom Paradisbukta tapte mot Vålerenga i sin nest 

siste kamp (tabellen under har ikke med kampene 15.3). 

 



Årsberetning Mosjon 

Mosjonsgruppa ble startet forrige sesong og har etterhvert blitt en stor gruppe. I alt teller den nå 20 

menn og kvinner som trener tre ganger i uka i gymsaler på skoler i Ski.  

Årsberetning trenere 

Klubben har som mål at alle trenere skal være kurset gjennom NBFs kursstige. Dessverre har ingen 

nye trenere blitt utdannet denne sesongen, men Tønnes Stenersen, forelder på G12, er påmeldt 

Trinn 1 i april. 

Klubben var bedre denne sesongen på utdeling av kontrakter ved sesongstart, men det er fortsatt 

forbedringspotensial. Vi håper å forbedre denne prosessen fremover. 

Nytt av denne sesongen er at det har blitt opprettet et trenerforum. Her har det blitt avviklet totalt 

to møter. 

I tillegg har vi fått avhold kurset "Velkommen til innebandy" i Ski med ca. 10 deltakere. Dette kurset 

tilsvarer en fjerdedel av Trener 1 kurset. 

Trenere: 

Mini: Lars-Erik Hemsen og Espen Mathisen 

G10: Eivind Skarpodde og Glenn Malland 

G12: Henrik Bjørsell og Roger Pettersen 

G14: Jonas Lind Leirfall og Stefan Johansson med Christian Børresen som lagleder 

Damer: Kristian Johannessen 

Herrer 2: Kristian Johannessen 

Herrer 1: Christer Pedersen, Philip Thorild og Eirik Holstad 

  



Årsberetning dommere 

Som forrige sesong har det ikke blitt utdannet nye dommere fra klubben. I tillegg har Kenneth 

Halvorsen meldt overgang halvveis i sesongen (han dømte dermed de nødvendige 15 kampene for 

klubben). 

Dommere: 

Kenneth Halvorsen 

Sven Petter Nordgård 

Kristian Johannessen 

Nicolai André Gunneng 

Klubben har som mål å utdanne nye, unge dommere neste sesong, og vil i den forbindelse komme 

med en oppfordring til alle foreldre til barn som er 15 år eller eldre. Aldersgrensen for å dømme er 

16, men man kan ta kurs når man er 15. Dømming er en veldig lukrativ inntekt for ungdom. Man kan 

tjene vel så bra, og til og med kanskje bedre enn det man får fra andre typiske ”ungdomsjobber”. En 

kamp på 3x15 minutter bringer som regel inn 250 kr i cash, så med 2-3 slike på en dag, har man en 

dagslønn på over 1000 kr hvis man tar med kjøregodtgjørelse i tillegg. Hvis noen av de yngre ønsker å 

dømme, kommer styret til å skaffe faddere. 

Vi har også tilbudt spillere fra G12 og 14 muligheten til å dømme med veiledning under minirunden 

12.4. De unge dommerne vil få 75 kr pr. kamp, en t-skjorte og fløyte. Påmeldingsfristen er 24.3. 

  



Regnskap 2014 

 

Revisors beretning 

God økonomi og rydding regnskapsføring. 

Henrik har også en oversikt over ikke betalte kontingenter, som bør distribueres til lagledere for 

purring. 

 

Hvis vi skal ta regnskapet et lite steg videre, så vil det f.eks. da være å bokføre hall-leie 

desember 2014 som en kostnad og gjeld i 2014. I dag så kostnadsføres den når den blir betalt, altså 

året etter. Dette er ikke nødvendig å endre for 2014 regnskapet for at det skal godkjennes.  



Innkommende forslag 

Forslag fra styret: Revidert virksomhetsplan (se vedlegg 1) 

En del av klubbutviklingsarbeidet innebærer en kontinuerlig revidering av virksomhetsplanen. Denne 

sesongen er det kun små justeringer som er gjort, og det meste dreier seg om å opprettholde 

komiteene. 

Krever simpelt flertall 

Forslag fra styret: Lovendring (se § 23 i vedlegg 2) 

Krever 2/3 flertall 

Forslag fra styret: Lovending (se § 24 i vedlegg 2) 

Krever 2/3 flertall 

Forslag fra styret: Lovendring (se § 25 i vedlegg 2) 

Krever 2/3 flertall 

Forslag fra styret: styregodtgjørelser for sesongen 2015/2016 

Utover det som står i vedtektene foreslår styret en godtgjørelse på kr. 1000 til klubbens leder. 

Dersom forslag om § 25 i loven faller, foreslår styret at godtgjørelse for klubbens leder fastsettes til 

kr. 6225 (tilsvarer H1 treningsavgift + H1 lisens + 1000 kr). 

I tillegg foreslås det at kasserer får "fri familie" - det betyr at kasserer og familiemedlemmer av 

kasserer kun betaler medlemsavgift til klubben neste sesong. 

Krever simpelt flertall. 

 

  



Fastsette avgifter for kommende sesong (2015/2016) 

Lag Medlemskontigent 
(15.9.2015) 

Treningsavgift del 1 
(15.9.2015) 

Treningsavgift del 2 
(1.12 2015) 

Totalt 

Herrer 1 100 1400 1500 3000 

Herrer 2 100 1400 1200 2700 

Damer 1 100 1400 1200 2700 

Mosjon 100 325  425 

Mini (6 - 9 år) 100 600 600 1300 

G/J10 - 11 100 600 600 1300 

G/J12-14 100 800 700 1600 

G/J15-18 100 1000 1000 2100 

 



Forslag til budsjett for 2015 

Kontonr Kontonavn Budsjett 2014 Regnskap 
2014 

Budsjett 2015 Merknad 

3110 Salg materiell avgiftsfritt 8 000,00 27 905,00 45 000,00 Swerink vant(35 000), luer(8500) 

3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 10 000,00 13 138,00 12 100,00 Attentus(12100) 

3320 Stevneinntekter 5 000,00 18 761,00 60 000,00 Follomesterskap, minirunde 

3400 Offentlig tilskudd/refusjon 23 000,00 52 420,97 30 000,00 LAM(15 000), MVA-komp(10 000),Norsk Tipping(5 000) 

3920 Årskontingenter 150 000,00 145 950,00 150 000,00 Kontingenter (148 medlemmer) 

3961 Dugnadsinntekter 0,00 700,00 0,00  

3990 Annen driftsrelatert inntekt 0,00 5 985,00 0,00  

8040 Renteinntekt, skattefri 0,00 134,68 0,00 Renter 

 Sum inntekter 196 000,00 264 994,65 297 100,00  

      
        4152 Dommerbot 0,00 0,00 16 000,00 Ingen dommere i klubben (kanskje en) 

4010 Startkontigenter 55 000,00 58 400,00 60 000,00 Seriekostnad,Univern cup,Göteborg cup 

4011 Årsavg. 7 000,00 6 769,93 7 500,00 Alliansen, OABR,Idrettsråd,Brreg 

4110 Stevneutgifter 3 000,00 285,62 20 000,00 innkjøp til aktivitetsserien/Follomesterskap 

4171 Drakter 8 000,00 18 100,00 23 000,00 G12 (4400), Trykk Attentus (3 600), Senior (15000) 

4179 Utstyr etc. 15 000,00 44 893,91 80 000,00 Køller(15 000), luer(8 500), Swerink(35 000), Skap 

4180 Trenerutstyr 10 000,00 3 767,90 10 000,00  

6300 Leie lokaler 60 000,00 51 066,00 65 000,00 Treningstid, Minirunde 

6730 Idrettsfaglig bistand 20 000,00 2 740,60 20 000,00 Trenerkostnader(kj.godt.gj) 

6731 Dommerutgifter 27 000,00 24 550,00 32 000,00 Inkl. Follomesterskapene og Minirunde 

6810 Data/EDB Kostnad 3 000,00 3 596,80 1 200,00 Visma 

6820 Trykksaker 2 000,00 437,00 2 000,00 Flyers 

6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 8 000,00 2 363,09 6 000,00 Trener1, Dommer osv. 

6890 Annen kontorkostnad 1 000,00 966,00 2 000,00 Toner,permer etc 

7420 Gaver/premier, fradragsberettiget 1 500,00 1 511,00 3 000,00 Gaver trenere 

8170 Annen finanskostnad 200,00 162,00 200,00 Nettbank 

  220 700,00 219 609,85 331 900,00  



Valg 
Valgkomiteen har bestått av: 

Sølvi Tangerud (Leder) 

Rune Kristiansen (Medlem) 

Anja Haugland Strøm (Vara) 

Følgende verv er på valg: 

Nestleder, styrets representant i Markedsføring og Synlighetkomiteen (2 år): Heidi Hæhre 
Sportslig leder, styrets representant i Rekrutteringskomiteen (2år): Eirik Holstad 
Styremedlem, styrets representant i Arrangementskomiteen (2 år): Cathrine Slettum 
Styremedlem, styrets representant i Økonomi og Sponsorkomiteen (1 år): Ståle Torp 
Varamedlem, vare for styrets representant i Arrangementskomiteen (2 år): Roger Pettersen  
Valgkomité: Leder, medlem, vara  
Revisorer  
Representanter til årsmøte i Oslo og Akershus Bandyregion  
Representanter til årsmøte i innebandy seksjonen 

Valgkomiteens innstilling 

Nestleder, styrets representant i Markedsføring og Synlighetkomiteen (2 år): Ingen 
Sportslig leder, styrets representant i Rekrutteringskomiteen (2år): Ingen 
Styremedlem, styrets representant i Økonomi og Sponsorkomiteen (byttet med Arrangement) (2 
år): 2 stk: Kristian Melsæter, Eivind Skarpodde 
Styremedlem, styrets representant i Arrangementskomiteen (1 år): Roy Mitchley 
Varamedlem, vara for styrets representant i Arrangementskomiteen (2 år):Ingen 
Valgkomité: Leder, medlem, vara - Ingen 
Revisorer - Ingen 
Representanter til årsmøte i Oslo og Akershus Bandyregion - Styret gis mandat til å oppnevne 
Representanter til årsmøte i innebandy seksjonen - Styret gis mandat til å oppnevne 

 

 


