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Styret fylt opp etter ekstraordinært 

årsmøte 
Av Kristian Johannessen 

9 personer tok seg tid til å møte opp på det ekstraordinære 
årsmøtet som ble avviklet 27.4. Møtet ble avhold fordi vi ikke klarte 
å fylle styret på det ordinære årsmøtet 23.3. Anita Hovland Olsen 
(Damer 1) ble valgt som nestleder med én stemmes margin (forøvrig 
tidenes første valg i Ski IL Innbandy) fremfor Lars-Erik Persson 
(Herrer 1). Lars-Erik gikk inn som leder i valgkomiteen. 

G12 på tur 
Av Kristian Johannessen 

For første gang har et av våre lag vært på cup i utlandet. Første 
helgen i mai dro G12 til Gøteborg for å delta i Gøteborg cup. Der 
deltok de i klassen «Pojkar 12», og de fikk testet ferdihetene mot 
særdeles god, svensk motstand. 
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Side 2 Ski IL Innebandy 

Det ble noen tøffe kamper resultatmessig, men det ble nok veldig 
lærerikt. Vi håper at vi kan sende flere lag på tur i årene som 
kommer  

 

Mobilretur – veldig enkel dugnad! 
Av Kristian Johannessen 

Klubben er påmeldt dugnaden «Mobilretur» som arrangeres av 
Telenor i samarbeid med Norges Idrettsforbund. Dugnaden er en 
panteordning for gamle mobiltelefoner. Så langt har det blitt samlet 
inn en halv million mobiler gjennom ordningen, men det er 
fremdeles rundt ti (!) millioner mobiltelefoner som ligger og samler 
støv i norske hjem. 

Vi vet at flere av våre medlemmer er en del av denne statistikken, 
men nå får du en enkel mulighet til å kvitte deg med din gamle 
Nokia fra tidlig på 2000-tallet. Ta med alt du har av telefoner (OBS: 
ikke ladere) på trening og levér til din lagleder. Det er også mulig å 
levere til undertegnede under treningene til Herrer 2 og Damer 1 på 
tirsdager fra 20.30 til 22. Telefoner kan også leveres til meg i 
Finstad Hageby 10 (ring og avtal tid). Hvis ingen av de alternativene 
passer, kan du avtale henting. Ring meg på 416 02 116, så får du en 
dag hvor jeg kommer på kveldstid og samler inn. Jeg kommer til å 
prøve å få til alle på én kveld, men hvis det er bestemte kvelder 
som ikke passer, finner vi en løsning. Ta kontakt innen utgangen av 
juni! 

Klubben får 30 kr. pr. Innsamlede telefon! 

 

 

 

 

 

 

  

 

Klubben får 30 kr. pr. innleverte 

mobiltelefon. 



 

Ski IL Innebandy Side 3 

“Sivert Myhre og Simen 

Mathiesen vant gavekort 

etter å ha gått i 

borgertoget.” 

Borgertoget 17. mai 
Av Kristian Johannessen 

I år, som i fjor, gikk vi i borgertoget. En fin delegasjon bestående av 
noen få seniorspillere, spillere fra mini, G10 og G12 samt lagledere 
og trenere stilte opp og viste frem Ski IL Innebandy fra sin beste 
side.  

 

Som en liten gulrot for å delta var alle de aldersbestemte spillerne 
som deltok med i trekningen av to gavekort på 300 kr. Vinnerene 
ble: 

- Sivert Myhre (G12) 

- Simen Mathiesen (G8) 

Gavekortene blir utdelt så fort som mulig. 

 

Månedens regel 
Av Kristian Johannessen 

Månedens regel denne gangen er en slags oppfølging av forrige 
måneds regel. Den tok for seg frislag som følge av for høy forover- 
eller bakoversving. Denne månedens regel er som følger: 

605 FORSEELSER SOM FØRER TIL 2 MINUTTER LAGSTRAFF 

Avsnitt 3: Når en utespiller med en hvilken som helst del av sin 

kølle eller sitt bein spiller ballen når ballen er over hoftehøyde. 

(904, 913). 

Som hoftehøyde regnes hoftens høyde ved oppreist stilling. 

 

http://www.innebandy.no/bilder/dommertegn/904.asp
http://www.innebandy.no/bilder/dommertegn/913.asp


 

Side 4 Ski IL Innebandy 

“Mer informasjon om nye 

treningstider og når de 

trer i kraft kommer så 

fort vi vet hvordan 

oppsettet blir.” 

Treningstider neste sesong – det vi vet 
Av Kristian Johannessen 

Tildelingen av kommunal treningstid har nettopp blitt utsatt for 2. 
gang, så foreløpig er ting litt i det blå. Det vi derimot vet er at 
kommunen skal overta det gamle, hvite vantet som står i Skihallen i 
dag. Dette har de bestemt seg for å plassere i Langhushallen. For 
vår del kan det bety at vi får innpass i denne hallen.  

Det vil i så fall være meget viktig at vi benytter denne tiden fullt ut 
og viser at vi trenger den. Derfor kommer vi til å gjøre alt vi kan for 
at den alltid skal være en trening med mange spillere slik at hele 
banen blir benyttet. 

Ellers håper vi at det ikke blir så altfor store endringer i 
treningstidene neste sesong. Vi har søkt om litt ekstra treningstid, 
men også ekstra tid på fredager. Her har styret tenkt å forsøke å 
gjennomføre kamper for G13, Damer 1, Herrer 2 og Herrer 1. Det er 
ikke sikkert det er mulig for alle lagene, men vi ønsker å prøve. 
Dette fordi det teller meget positivt i forhold til tildeling av annen 
treningstid at vi benytter fredag kveld – en tid som generelt sett er 
sett på som lite gunstig. 

Mer informasjon om nye treningstider og når de trer i kraft kommer 
så fort vi vet hvordan oppsettet blir. 

 

God sommer! 
Av Kristian Johannessen 

De fleste gruppene avslutter sine treninger for sesongen i disse 
dager. Seniorlagene holder på ut juni. Så da gjenstår det bare å 
ønske alle en god sommer! Så sees vi igjen i hallen i august  

 


