SARPSBORG INNEBANDYKLUBB

ÅRSMØTE
DATO:

Torsdag 16. mars 2017

TIDSPUNKT: 18.00
STED: Skjeberg Adm.bygg. (gamle kantinelokalet)

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
Behandle årsberetninger; styrets, ungdomsutvalgets samt lagenes årsberetninger
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
a. Forslag fra styret på endring i medlemskontingentordningen
b. Forslag til krav til medlemskap for alle med verv i klubben
7. Fastsette medlemskontingenter (se 6a)
8. Vedta budsjett for 2017
9. Valg
a. Leder (gjenvalg) og nestleder (ikke på valg)
b. 8 styremedlemmer, herunder sekretær (ikke på valg), kasserer og 3 stk.
varamedlemmer
c. 2 revisorer
d. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd SIBK har
representasjonsrett.
e. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
årsmøte.
10. Avslutning

ÅRSBERETNING STYRET

Styret har i 2016 bestått av:
Leder: Geir Andersen
Nestleder: Bodil Lorentsen
Kasserer: Stine Leinum
Vara: Mariette Mellegård
Sekretær: Birgit Eriksen
Markedsansvarlig: Geir Strand
Arrangementsansvarlig: Thomas Haglund
Sportslig leder herre; Ole Petter Rogne
Sportslig leder dame; Nina D. Andreassen
Det er i løpet av året 2016 avholdt 10 styremøter, dvs fra april måned og ut året.
6 av styrets 9 medlemmer var nye i styrerollen i klubben, og vi har brukt litt tid for å
skaffe oversikt, "sette" organisasjonen og fordele arbeidsoppgavene hensiktsmessig.
Aktiviteten i klubben har vært høy gjennom hele perioden, både på den sportslige siden
og sett fra styrets side. Styret har representert klubben ved årsmøter vi plikter å delta
samt andre arrangementer hvor det er viktig at vi deltar, hjelper til og viser oss frem
som klubb.
Det er opprettet ny hjemmeside for klubben samt system for lagring av dokumenter etc.
Klubbens medlemsregister er oppdatert og tatt i bruk til fakturering.
Markedsavdelingen har skaffet sponsorer til drakter, program og vant. Det er
gjennomført klubbdugnader og eliteseriearrangement, og det er innført Vipps som
alternativ til kontantbetaling ved våre arrangementer.
Det er opprettet en "ressursgruppe" i klubben som har fokus på oppgaver knyttet til
eliteserielaget på herresiden. Det er også opprettet et eget ungdomsutvalg i klubben.
Det er ett stort antall mennesker som hver uke bruker mange timer av sin tid enten som
spiller, trener eller i øvrig støtteapparat i klubben.
Styret takker alle for innsatsen så langt denne sesongen!
Se forøvrig hvert lags årsberetning hvor det sportslige er beskrevet nærmere.
Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 22 564,-

Geir Andersen
Leder Sarpsborg IBK

ÅRSBERETNINGER
JENTER/DAMER
J8
Ansvarlig: Magnus Faale Dahl, Lagleder
Spillergruppen har bestått av 12 jenter født i 2007-2010. Det er gjennomført 3 stk
minirunder, og 2 stk. gjenstår.
Arrangement: Vi arrangerte «Nisseavslutning» for jentene på siste trening før jul. Det
planlegges pizzakveld som sesongavslutning.
Generelt : Vi begynte sesongen med 5-6 jenter på trening. Etter innebandyskolen har vi
lykkes med å øke antallet spillere til dagens antall på 12. Normalt sett vil 8 av disse
fortsette på J8 neste år, mens 4 vel går opp ett alderstrinn. Med normal rekruttering fra
innebandyskole neste høst håper vi å kunne ha mellom 10-15 spillere også neste år.
Spillere og foreldre leverte svært godt på loddsalget, og vi ble premiert av klubben med
en pizzakveld som følge av dette.

J10
Hovedtrener: Thomas Holter Hjelpetrener: Martin Sundell Hjelpetrener: Per Heines
Lagleder: Tom-Arild Olsen
Spillergruppen: Gruppen består av 18 jenter født 2006 og 2007. Kamper: Vi spiller i
Oslo serien for J10 - totalt 12 kamper ila sesongen. Det blir noe mindre reising i serien
ettersom vi alltid spiller 2 kamper hver gang
Laget er påmeldt Warbergspelen 2017 - jentene overnatter på skolen og vi stiller med
samtlige spillere.
Arrangement: J10 serierunde i Skjeberghallen - gjennomført 04.02.2017
Generelt: Vi fokuserer ikke så mye på resultat men at jentene skal oppleve mestring.
Sosiale sammenkomster hver måned. Vi er så heldige å ha en fysioterapeut i laget som
stiller opp med ekstra trening hver tirsdag. Balansetrening, koordinering og forebygge
skader fokuserer hun på.
J12
Ansvarlige: Alexander Kjeldsen, Hilde Johansen
Spillergruppen har bestått av 15 spillere, det er spilt 11 kamper i serien og 3 gjenstår.
Det er planlagt deltagelse i GBG cup. Det konkluderes med god utviklingskurve i
sesongen.

J14
Ansvarlig: Trenere: Karen Aube Heines og Terje Juelsen Hjelpetrener: Vidar Andreassen
Foreldrekontakter: Birgit Eriksen, Ann Jeanette Hansen og Hege Wilhelmsen
Spillergruppen består nå av 16 spillere. I løpet av sesongen har vi mistet 1 spiller, men 2
nye har begynt. Spillerne er fordelt som følger: 7 født i -02, 7 født i .03, 1 født i -04 og 1
født i -05.
J14 trener 3 ganger/uka. To økter i hall og en økt i gymsal. Oppmøtet har stort sett vært
greit. Etter jul har 3-6 spillere fått hospitere opp på J16, og 4 spillere har fått hospitere
opp til oss fra J12. Vi har også noen jenter som har deltatt på G12-kamper, og en spiller
har fått spille på damer 2.
Kamper: J14 har også denne sesongen spilt sine kamper i Osloserien i J14 avd. A. Med 6
lag i denne serien og dobbel serie, blir det 10 kamper på laget denne sesongen. Vi ender
på 2.plass etter Tunet, med 7 seiere og 2 tap på 9 kamper (siste kamp spilles 1.april).
Sesongen blir preget av at det er mye opphold og forholdsvis få kamper. Vi har også i
løpet av høsten hatt et par treningskamper mot G12.
Arrangement: I september deltok vi på Planke Cup. Her kom vi til semifinale, hvor det
ble tap for Hagfors. Laget deltok også i Gothia Cup, hvor det ble tap i 1/8-finalen i Bsluttspillet.
Generelt: Dette er en flott gruppe med jenter som det er veldig gøy å jobbe med. De er
positive og lærevillige, og viser en flott utvikling. Blir spennende å følge disse spillerne i
årene som kommer
J16
Hovedtrener: Vidar Andreassen Hjelpetrener/lagleder: Lars Thomas Gustavsen Sportslig
leder Sarpsborg Sharks: Nina Durban Andreassen
Spillergruppen har bestått av 13 jenter, laget har også vært heldig og fått god hjelp fra
J14 da det har vært behov for noen ekstra spillere.
Det er spilt 7 kamper i serien. Med 3 gjenstående kamper i serien ligger Sharks J16 på
en 2 plass, 3 poeng bak Tunet IBK, med 1 kamp mer spilt. Serien avsluttes mot nettopp
Tunet IBK så det kan bli en flott og spennende sesongavslutning i J16 Elite.
Arrangement: Gothia Cup, Gøteborg, 04.-08.01.2017. De fleste av jentene deltok i
klassen Girls 18, hvor de spilte seg til semifinale i B-sluttspillet.
J16 jentene har også deltatt i Planke Cup Fredrikstad, 02.-04.09-2016, da i damer
bredde. Her stoppet eventyret i ¼ finalen. De fleste J16 jentene deltok også på trenings
camp 09.-11.09.2016 med damelaget. Treninger på fredag og lørdag, og avslutningsvis
med treningskamp mot Lindås Waves i Gøteborg søndag.
Spillere som representerer på vegne av klubben; 8 av våre J16 spillere deltok i Vikingen
(landslag U19-kvinner) i Vestby Arena den 21.08.16.

Generelt: Sesongen 2016/17 har bestått av mange flotte kamper og jenter som har
utviklet seg mye. Spillerne har deltatt i seriespill i Jenter 16 Elite, damer 1 divisjon og
damer 2 divisjon.
Damer, 1.divisjon
Hovedtrener: Thomas Norheim Hjelpetrener: Svein Haugen Lagleder : Arild Hansen
Sundnes Sportslig leder Sarpsborg Sharks : Nina Durban Andreassen
Spillergruppen har bestått av 24 spillere. Laget spiller i 1. divisjon Øst, kvinner
Arrangement: Deltagelse i Planke Cup, Fredrikstad, 02.-04.09: 17 jenter deltok i klassen
Damer Bredde. 09.-11.09.16: 22 jenter deltok på camp og treningskamp, med
treningskamp mot Lindås Waves i Gøteborg søndag. Gothia Cup, Gøteborg, 04.08.01.17: 19 jenter deltok i klassen Girls 18.
Spillere som representerer på vegne av klubben: 9 spillere deltok i Vikingen (landslag
U19-kvinner) i Vestby Arena den 21.08.16.
Generelt: Med 2 gjenstående kamper i serien ligger Sharks damer 1 på en solid 2 plass i
1. divisjon. Vårt lag ligger 5 poeng bak serieleder Østensjø/Dverg, med en kamp mindre
spilt.
Damelaget har utviklet seg mye i sesongen 2016/17, og har jevnt og trutt vunnet flere
og flere kamper mot bedre og bedre motstand. Laget består av mange unge spillere,
med tyngden på 2000-spillere, og har potensial til å bli et virkelig godt damelag. Laget
har i 90% av kampene benyttet tre hele rekker.

GUTTER/HERRER
G8
Ansvarlig: Cato Heidenberg, Ole Petter Rogne og Jon Espen Skaug Spillergruppen:
Spillergruppen teller pr 05.03.17 23 spillere. I tillegg til 10 nye spillere har flere vært
innom og prøvd seg. Laget mistet mange spillere ved sesongstart til andre idretter.
Kamper: G8 har deltatt med to lag i hver minirunde. Lagene har vært delt inn etter
erfaring hos spillerne. Hvitt lag har spilt med de ¨små¨ og blått lag har spilt med de
¨store¨
Arrangement: Vi arrangerte sesongens første minirunde 29 oktober. Arrangementet ble
gjennomført med en veldig bra innsats fra foreldregruppa, og bortsett fra litt kaos i
kiosken var arrangementet vellykket.
Generelt: Laget trener to ganger pr uke og begynte sesongen med å trene onsdager i
Sarpsborghallen og fredager på Kurland. Grunnet liten plass på Kurland trener hvitt og
blått lag hver for seg. Hvitt lag velger etter hvert å flytte treningen til gymsalen på
Hafslund på mandager.

G10
Ansvarlig: Trenere: Pål A. Delebekk og Jon Ivar Tjernshaugen, Jørgen Nordahl har bistått
ved behov. Lagleder: Ole Christian Foss Foreldrekontakt: Line Buer
Spillergruppen: 24 spillere født 06/07
Treningstider: Tirsdag kl. 16.30 – 17.45 + fredag kl. 18.45-20.00 Treningsmåte:
Oppvarming, varierte øvelser i forhold til ballføring og skuddtrening, samt kamptrening.
Har hatt hovedfokus på ballkontroll og teknikk i treningsarbeidet. I tillegg:
balansetrening i perioder.
Kamper: har spilt noen treningskamper tidlig i sesongen mot for eksempel Greåker, i
tillegg til oppsatte runder for G10 der guttene har spilt i snitt 2-3 av 4 kamper hver gang.
Noen har også fått tilbud om aktivitetsrunder for å få mer kamptrening.
Oversikt over runder som er spilt: Det er spilt 9 aktivitetsrunder
Arrangement: Laget skal arrangere runden som spilles i Skjeberghallen 26.03.2017. I
tillegg er det meldt på to lag til Warbergspelen 31.03-02.04 2017. Disse lagene deles i 06
og 07.

G12
Ansvarlig: Ståle Andre Wiig (hovedtrener), Thomas Haglund (hjelpetrener), Ole Anders
Østerås (hjelpetrener), Jørgen Karlsen (hjelpetrener) og Anita Olsen (lagleder)
Spillergruppen består av totalt 22 stk gutter. Dette er akkurat til to lag, hvitt og blått. Vi
har fått lov av kretsen til å benytte tre til fire spillere på begge lag. Men vi har også
sjonglert litt mer da vi har sett an motstand og sørget for at alle har fått spille ca. like
mange kamper. Vi har også benyttet G10 og J14 spillere ved sykdom og annet frafall til
kamper.
Vi har mistet noen spillere gjennom sesongen, det har også kommet noen nye spillere for
å prøve ut innebandy denne sesongen også. Av syv som har prøvetrent, har tre stk. valgt
å bli.
Hospitering: 2-4 spillere hospiterer til G14. 2-5 spillere aktuelle for hospitering fra G10,
kun to som har deltatt.
I tillegg til seriekamper har vi deltatt på aktivitetsrunder da det nå også deltar G12 lag
fra Vestfold (Horten og Tønsberg).
Arrangement: Deltagelse på Plankecup, Gothia og Zone cup. Ingen topping av lag, alle
som ønsker får delta. Gothia cupen fungerer som et meget godt «lim» for samholdet, i
følge foresatte hadde flere gutter få kjente før denne cup’en. Etter hadde de funnet
likesinnede med felles interesser.

Vi prøver å få til arrangementer etter ordinære treninger og lørdagstreningene. Ved to
anledninger har foreldregruppen laget kveldsmat etter torsdagstrening. Det har også
vært arrangert «kurs» i sosial kompetanse for spillerne. Vi er opptatt av at alle skal ha
det bra i spillergruppen, og at ingen blir mobbet eller faller utenfor gruppen.
Generelt: to treninger pr. uke før jul. Noen lørdagstreninger med sosialt etter treningen.
Etter jul har vi prøvd å få til tre treninger pr. uke. Grunnet hallkapasitet benytter vi andre
arenaer som trimrom, kunstisen, svømmehall og utearealer. Vi har et sterkt ønske om
tre treninger på bane. Trenerteamet er opptatt av å bygge lag og klubb. Vi har derfor
hele sesongen prøvd å få med guttene og foresatte på A-lags kampene. Det er ca. fem til
åtte stk på hver kamp av våre spillere og noen foresatte. Vi har også lagt sosiale
arrangement til A-lags kampene.

G14
· Hovedtrener; Pål Kr. Antonsen, Ass. Trener : Ketil Holmen, Lagleder: Ole Petter
Sandtangen.
· Vi har trent i snitt 4 ganger i uka siden mai. Barmarkstrening, trening i hall og trening i
styrkerom. Vi har stilt to lag i seriespillet. I Østfold. Vi har hatt to nivåinndelte lag.
· Deltatt i Planke Cup med to lag. Pirate Cup med ett lag, Gothia Cup med ett lag. –
Påmelding med uttak. – Eliteturnering.
· Vi har i snitt gjennom sesongen hatt 2 målvakter og ca 20 utespillere.
· Vi har hospitert opp med spillere til G16. Som også har spilt G16 kamper. Både Nivå 1
og 2.
· G12 har også hospitert med spillere opp til oss. Også spilt kamper. Både på Nivå 1 og
Nivå 2.
· Vi skal ha med 5 G14 spillere i NM for G16.
· Vi har i år innført et nytt spillesystem: 2-2-1.
· Hatt tre frafall i løpet av sesongen. To har gått til Greåker. En har sluttet. Har fått to
nye spillere.

G16
Ansvarlig: Pål Kristian Antonsen hadde hovedansvaret frem til desember måned, Jørgen
Arnesen fra desember måned. Hjelpetrener: Ole Anders Østerås. Espen Andreassen har
også fungert som trener rundt laget da G16 hadde ukentlige treningsøkter sammen med
G 19.
Spillergruppen: Gruppen består av 19 spillere. 10-12 spillere fra G 14 har også deltatt
jevnlig på treninger igjennom hele sesongen. G16 har også trent sammen med de G 19
spillerne som ikke var i klubbens a-stall.
Kamper: G 16 har stilt med 2 lag i Seriespillet Østfold. Sarpsborg 1 har 15 seire og 1 tap
i seriespillet og er dermed kvalifisert til NM sluttspill i Mars 2017. Sarpsborg 2 har 8 seire
og 7 tap samt 1 uavgjort i sine kamper. Sarpsborg 1 har bestått av stort sett G 16
spillere men noen innslag fra G 14. Sarpsborg 2 har vært et blandingslag G14/G16.

Arrangement: G 16 har deltatt med 1 lag i Plankecup og Gothia Cup. Videre er vi
kvalifisert til Puljespill NM 2017. Sesongen avsluttes i Gøteborg Innebandy Cup siste
helgen i april.
GothiaCup ble en positiv vitamininnsprøytning for laget. Etter denne turneringen ved
årsskiftet skjedde det noe med laget. Sportslig sett hadde vi jevne og gode kamper mot
bra motstand. Humøret og spillegleden nådde nye høyder. Vi hadde et sosialt fokus, noen
som ga en styrket lagfølelse. Dette førte igjen til Sportslig fremgang for laget.
Generelt: G 16 har hatt jevnlig 3-6 spillere som har hospitert opp på G 19 både på
trening og på kamper. Samarbeidet her har vært godt mellom lagene. Samtidig har altså
10-12 G 14 spillere hospitert opp på G 16 sine treninger og kamper. Dette samarbeidet
opp/ned har fungert godt igjennom hele sesongen.

G19
Ansvarlig: Fra 1.mai til 1.desember Jonas Magnussen, Lars Gøran Olavesen og Patrick
Hjemgård. Fra 1.desember til begynnelse mars Espen Andreassen og Lars Gøran
Olavesen.
Spillergruppen: Består av spillere født i 97,98 og 99. Troppen har vært på totalt 21
spillere der 5 spillere har sluttet og en byttet klubb. 3 spillere født 00 har hospitert etter
fast ordning og vært delvis fast i kamptropp.
Kamper: Laget spiller i G19 elite med Oslo/ Akershus og Østfold lag. Vi ligger an til å
ende på 2.-3.plass, to serierunder før slutt. Vi er kvalifisert til NM Sluttspill.
Spillergruppen har ellers tilbud på H2 i tillegg til at 9 stk er faste A lag spillere.
Laget har deltatt på en cup, Gothia i Gøteborg. Der ble det åttendelsfinale i B sluttspill.
Arrangement: Engasjerte foreldre har bistått med god hjelp til å arrangere våre
hjemmekamper. God dugnadsånd blant både gutta selv og foreldre.
Evt. spillere som representerer på vegne av klubben: 7 spillere har deltatt på U 19
samlinger. 3 spillere har representert Norge i Polish Cup. Store muligheter til at vi får
med spillere i U 19 VM.
Generelt: Siden mange av spillerne trener og spiller kamper med Herrer Elite har det
vært en utfordring med godt nok tilbud til resterende spillere. Vi har benyttet tilbudet om
samarbeid med G 16 laget om felles trening. De sportslige ferdighetene til mange av
våre G 19 spillere er store, de er treningsvillige. Dette lover godt for fremtid om vi gir de
rett tilbud og utvikling.

Herrer Elite
Ansvarlig: Fra 1.mai til 1.nov Daniel Holmberg, sommertrening Henrik Oliver Johansen.
Fra 1.nov og ut sesongen Jonas Magnussen, Tormod Høydahl, Lars Gøran Olavesen og
Stine Åsheim.
Spillergruppen: Troppen har bestått av 23 spillere totalt. 8 av disse er født i 1999.
Kamper: Laget endte på 9.plass i Eliteserien. Deltatt på cup i Gøteborg. Enkelte
treningskamper.
Arrangement: Gode hjemmekamp tilstelninger av vår arrangementsgruppe. Vi er på
2.plass på tilskuer statistikk. Var på treningsleir i Ullerøy. Eget Julebord.
Spillere som representerer på vegne av klubben: 2 spillere med på A-landslaget på cup i
Tyskland. Målvakt representerte Norge under A-VM i desember. 8 spillere har deltatt på
breddesamling A landslag.
Generelt: Laget består av unge spillere. Treningsoppmøte har bedret seg etter
trenerskiftet. Økt treningskvalitet og glede i gruppen. Holdninger og fokus må forbedres.
Vi har variert stort i prestasjoner både i kamper og enkeltperioder. Vi har slitt med å føre
kampene. Laget ender på en noe skuffende 9.plass i serien. Fremtiden ser lys ut i forhold
til at vi har flere unge ambisiøse spillere og et godt trenerteam. Forsterkninger må
uansett inn om vi skal være i Norgestoppen. Men samtidig viktig å beholde og utvikle
våre egne fra en sterk ungdomsavdeling. Det er opprettet en egen ressursgruppe rundt
våre elitelag.
Herrer 2
Ansvarlig: Lars Gøran Olavesen
Laget har bestått av spillere fordelt fra A-lag, G 19 og G 16 tropp. Rundt 12-15 spillere
innkalt til hver gang.
Kamper: Laget har spilt i 2.divisjon Østfold. Der vi ligger an til 2-3.plass.
Arrangement: Engasjerte foreldre, samt A-lags trenerteam har bidratt med hjelp for å få
våre hjemmekamper gjennomførbare.
Evt.spillere som representerer på vegne av klubben: Se A-lag og G 19
Generelt: Disse spillere trener sjelden sammen. Vi har hatt fokus på utvikling, glede og
kameratskap. Noe varierende resultater.

Herrer 3.
Ansvarlig: Stian Ottersen, Oppmann, lagleder, sportslig leder og generell bidragsyter på
alle plan.
Spillergruppen har bestått av en gruppe på ca. 40 mann på blokka. Noen er sporadisk
innom og tar en økt, mens «kjernen» teller ca. 20 mann som har løst lisens.
Vi har trent i Sarpsborghallen torsdager kveldstid, og fikk til et flott samarbeid med
tidligere Borgen IBK spillere rett før sesongen startet. Dette ga oss en kick- start med 25
mann på de første treningene. Av disse Borgen spillerne har 5 mann løst lisens. Vi har
alltid 2 keepere på trening, noe som jeg tror er grunnlaget for at vi i snitt er 16 mann på
trening hver torsdag.
Kamper: Laget har spilt i 3. divisjon Østfold. Prestasjonene i kampene har variert noe,
men gledelig er det at vi har så å si spilt på 3 rekker i alle seriekampene. Vi ser ut til å
havne på en 2-3 plass
ØVRIG

NM 2016
G18: G 18 laget taper finalen med 4-5 i Sudden death mot Gjelleråsen, veien til finale;
I puljespill; seier over Bærums Verk, Gjelleråsen og Stavanger. I semifinale seier over
Nor 92.
Følgende spillere ble sølv vinnere:
Jon Andre Kristiansen, Christoffer Mellegård Andersen, Martin Rogne (kap), Jørgen
Nordahl, Ulrik Eriksen, Martin Lilleby, Benjamin Juvkam, Stian Nilsen, Fredrik
Gjødalstuen, Sander Raab Owren, Mats Arneberg, Jakob Andreassen, Kristoffer
Rasmussen, Runar Amundsen, Jonas Hansen, Eirik Joneid, Magnus Jarberg, Håkon
Henriksen og Mario Berntsen.
Ledere: Espen Andreassen, Ståle Andre Wiig og Ole Petter Rogne.
G 16: G 16 laget taper finalen med 8-9 mot Sveiva, veien til finale;
I puljespill seier over Ajer, Gjelleråsen, Bækkelaget og Sola. I semifinalen seier over
Tunet.
Følgende spillere ble sølv vinnere:
Christoffer Mellegård Andersen, Jan Philip Skrøland, Joakim Rystad, Magnus Jarberg
(Kap), Fredrik Gjødalstuen, Jørgen Nordahl, Peder Eriksen, Ola Thomas Haglund, Mario
Berntsen, Sander Raab Owren, Håkon Henriksen, Sivert Østerås, Mikael Svendsen,

Henrik Leinum, Ivar Holmlund, Jonas Wilskog, Sjur Ulrik Strand, Patrick Olsen, Jørgen
Wiig og Benjamin Juvkam.
Ledere: Ståle Andre Wiig, Espen Andreassen, Ole Anders Østerås, Thomas Haglund og
Kjell Arne Leinum.
J16: J16 taper finalen med 13-4 mot Tunet, veien til finale:
I puljespill; seier over Fagerstrand og Sveiva, semifinaleseier over Nor 92. Følgende
spillere ble sølv vinnere:
Aurora Johansen, Karoline Berg, Ida Ellingsen Støa, Victoria Haugen, Oda Hjemli, Fanny
Nordheim, Sheima Abdullah, May Celine Dyhre, Emilie Sundnes, Sofie Durban
Andreassen, Victoria Woltersvik, Frida Bodum Juelsen, Juni Evensen, Mina Wangberg,
Emely Thorsen, Nora Benedikte Norheim, Ingrid Gudmestad Andreassen,Cecilia Hensema
Andersen.
Ledere: Nina Durban Andreassen, Thomas Norheim, Arild Sundnes, Svein Haugen og
Helene Durban Andreassen.

Årsberetning ungdomsutvalget i SIBK
Medlemmer i utvalget:
Magnus Jarberg-G19
Patrick Olsen-G19
Jan Phillip Skrøland-G16
Johannes B. Edvardsen-G16
Jesper Andre Strand-G14
Jesper Sandtangen-G14
Carina Timraz Koch-J19
Monika Sandvik Olsen-J19
Victoria Woltersvik-J16
May Celine Dyhre- J16
Marie Gudmestad Andreassen-J14
Adeline Victoria Syversen-J14
Den første dagen planla vi hva vi ville få ut av dette ungdomsutvalget. Vi ville samle
klubben og møtes sosialt under noen innebandykamper. Vi ble raskt enige om å lage
julemix for hele klubben. Vi sendte ut forespørsel om å leie hall og startet planleggingen.
Invitasjoner ble sendt ut. Det var veldig få påmeldte da fristen gikk ut. Vi sendte ut en
påminnelse og deltagerne strømmet på. Vi satte opp lag med navn etter landene rundt
om i verden, og litt under 60 stk var på plass i Skjeberghallen. Dommere var på plass og
kiosken var åpen. Kiosklister var satt opp og alle møtte opp. Mange frivillige ville også
komme med kaker vi kunne selge.
Julemixen alt i alt ble veldig vellykket, alle storkoste seg og fikk knyttet flere
vennskapsbånd.
Ungdomsutvalget fungerte bra, alle var villige til å samarbeide og alle kom godt overens.
Ikke alle var like frempå og engasjerte, men alle deltok og var fornøyde med det vi fikk
til.

REGNSKAP

Regnskapsåret
Regnskapsåret følger kalenderåret og inneholder tall fra perioden 1.jan 2016 til 31.des.2016

Inntekter og kostnader
Inntekter er resultatført når den er opptjent og utgifter er kostnadsført i samme periode som
tilhørende inntekt. Idrettsmateriell er kostnadsført i anskaffelsesåret. Innkjøp av nye drakter er
fordelt over sponsoravtalenes løpetid. (3 år)

Note 2 Spesifikasjon av salgsinntekter
Sponsorinntekter

221 000

Medlemskontingenter

382 833

Andre salgsinntekter

708 276

Sum salgsinntekter

1 312 108

Antall aktive medlemmer pr.31.12.2016;
Kvinne 6-12
41
Mann 6-12
60

Kvinne 13-19
40
Mann 13-19
66

308

Kvinne 20-25
3
Mann 20-15
15

Kvinne over 25
20
Mann over 25
63

Note 3 Lønnsforhold ledende ansatte og styret
Det foreligger ingen ytelser til ledende ansatte eller styret

Kvinne totalt
104
Mann totalt
204

Innkomne saker og forslag
a. Styret foreslår endring i klubbens medlemskontingentordning. Forslaget
innebærer en forenkling av dagens ordning, det foreslås endring til
- Ordinært medlemskap
- Familiemedlemsskap
Sistnevnte gjelder når det er to eller flere medlemmer i en familie
(foreldre/barn), kan benyttes til det året man fyller 19.
Styret foreslår følgende satser;
- Ordinært medlemskap: kr 400,- Familiemedlemsskap: kr 800,- Æresmedlem - gratis
b. Styret foreslår at alle som innehar et verv i SIBK må
være medlem i klubben, dvs. løse medlemskontingent. Dette gjelder
trenere/lagledere og styret i klubben.

BUDSJETT
BUDSJETT
2017
Reklameinntekter
Medlemskontingenter
Kiosk
Inngang
Kladdebok
Tilskudd
Dugnader
Bingoinntekter
Grasrotandelen
Annen inntekt
Sum driftsinntekter

250 000
380 000
135 000
160 000
105 000
120 000
150 000
50 000
30 000
100 000
1 480 000

Kiosk
Dugnad
Kladdebok
Serieavgifter
Halleie
Dommerhonorarer
Trenerhonorarer
Spillerkostnader
Utstyr
Drakter
Turneringer
Arrangement
Reiser
Buss
Utdanning trenere
Utdanning dommere
Kontor/drift
Gebyrer
Diverse
Sum driftskostnader

60 000
25 000
10 000
240 000
220 000
110 000
165 000
150 000
180 000
60 000
30 000
35 000
75 000
15 000
10 000
10 000
15 000
15 000
5 000
1 430 000

Driftsresultat

50 000

VALG
VALGKOMITEÈNS INNSTILLING TIL STYRE
Ikke på valg
Geir
Andersen
Bodil
Lorentsen
Mariette
Mellegård
Geir Strand
Birgit
Eriksen
Lars Petter
Rakstad
John Olav
Aarum
Eivind Olsen

Gjenvalg
X

Ny

År
1 år

X

Rolle
Leder
Nestleder

X

1 år

Kasserer

X

Marked

X

Sekretær

Hans Petter
Andersen

X

1 år

X

Styremedl.

X

1 år

Varamedl.

X

1 år

Varamedl.

KLUBBENS SPORTSLIGE UTVALG
Sportslig utvalg damer ledes av Nina D. Andreassen + 2 medlemmer
Sportslig utvalg herrer ledes av Ole Petter Rogne + 3 medlemmer
Ressursgruppe Elite ledes av Pål E. Groth

VALGKOMITE`2017-2018
Leder Ståle A. Wiig
Medlem Therese G. Andreassen
Medlem Thomas Haglund
Vara - oppnevnes av styret

Styremedl.

