INNEBANDYGRUPPAS
ÅRSBERETNING
FOR 2020
Beretningen dekker perioden 1. januar til 31. desember 2020. Årsberetningen summerer opp det arbeid som er
gjort og de aktivitetene som har vært i perioden, og er basert på den informasjon som er gjort tilgjengelig for
styret.
Følgende styre og valgkomité ble valgt på årsmøtet i innebandygruppa 6. februar 2020:

Styre
Tom A. Vestby
Victor Olivares
Grethe Flomark
Anne Marthe Unander
Liv Ingunn Bjoner Sikkeland
Tone Anette Hesterskog

Leder
Nestleder
Styremedlem og økonomiansvarlig
Styremedlem – trakk seg 08.11.2020 pga. studier ved siden av jobb
Styremedlem – sekretær
Styremedlem - utdanning

Valgkomité
Johan Halldin
Tore Vabog
Grethe W. Meier

Leder
Medlem
Medlem

Kort om styrets arbeid
Styret har avholdt 11 ordinære styremøter og tre lagledermøter i løpet av styreperioden. I tillegg har styret hatt
enkelte ekstraordinære møter for å beslutte enkeltsaker samt løpende dialog via e-post og telefon om driften
av gruppa.
Styret har organisert arbeidet i følgende områder:
• Sportslig
Rekruttering og oppfølging av lag/treningsgrupper og deres trenere, lagledere og øvrige støtteapparat.
• Arrangement
Organisere arrangering av hjemmekamper, turneringer etc.
• Utstyr og bekledning
• Markedsføring og inntektsbringende tiltak
• Økonomi
Oppfølging av budsjett/regnskap, innkreving av avgifter, ajourhold av lisens- og medlemsregister
Noen utvalgte tiltak:
• Forlenget avtale med Bjørn Erik Torp som hovedtrener for yngre aldersbestemte lag
• Inngått avtale med Victor Ekestubbe som hovedtrener for herrelaget og junior
• Fast aktivitetstilbud til barna på Aktivitetsskolen ved Bekkelaget skole
Hver uke frem til utbruddet av koronapandemien i mars og 12 uker høsten 2020.
• Felles antrekk
Innkjøp av treningstrøye, shorts og strømper for salg til en god pris til alle utøvere, lagledere og
trenere.
Supplering av treningsdress for herrespillere og lagledere.
• Oppstart av damelag i Old Girls-klassen, men begrenset med treningsmuligheter og ingen kamper
grunnet koronapandemien.
• Toa/Tørk dugnad (salg av toalett- og tørkepapir) ble gjennomført i samarbeid med håndballgruppa i
oktober 2020. Vi ønsker å videreføre dette i 2021, men må legge inn mer innsats på markedsføring slik
at det økonomiske utbyttet kan økes.
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•

Bækkelagets Sportsklub har nettopp lanserte nye nettsider og innebandygruppas del av dette har i
den forbindelse blitt oppdatert og fornyet. Vi retter en spesiell takk til Hilde Furuseth Olivares for
arbeid med dette.

Mange sportslige og sosiale tiltak har dessverre blitt avlyst som følge av pandemien. Mye av styrets arbeid i
2020 har bestått i å tilpasse virksomheten til pandemien. Den sportslige aktiviteten har fortløpende vært lagt
opp i henhold til retningslinjene fra myndighetene og Norges Bandyforbund. Med stadige endringer og
usikkerhet om fremtiden, har styret sitt fokus vært å:
• Legge til rette for maksimal sportslig og sosial aktivitet innenfor de til enhver tid gjeldende
retningslinjer
• Planlegge for at inntektene fra Norway Cup i 2021 kan bli minimale. De utgjør normalt 35-40 % av våre
inntekter, vi trenger flere ben å stå på.
• Rekruttere flere spillere, trenere, ledere og andre medhjelpere rundt lagene og arbeidsgruppene

Administrativ representasjon:
Odd H. Arntzen
Johan Halldin

Leder Oslo og Akershus bandyregion frem til 9. juni 2020
Medlem av seriekomitéen i Oslo & Akershus innebandyregion

Lag, treningsgrupper og støtteapparat
Pr. 31.12.2020 (antall utøvere pr 31.12.2019 i parentes)

Fødselsår
1977 og
tidligere

Antall
utøvere
16 (18)
17 (15)
17 (15)

10 (10)
2002-3
2004
2005

11 (16)
6 (6)
8 (13)

2007
2008
2009
2010
2011
2012-14
Sum

16 (16)
0 (0)
8 (15)
9 (9)
11 (11)
16 (11)
145 (155)

Lag/grupper
Veteran

Ledelse
Kenneth Johnsen (lagleder), Willy Hagen (assistent)

Damer + Old
girls
Herrer A-lag

Victor Ekestubbe (trener), Hilde Furuseth Olivares (lagleder)

Herrer B-lag
og trim
Junior
G16
G13
G11
G10
G9
G8

Victor Ekestubbe (hovedtrener), Daniel Baronowsky
(hjelpetrener), Didrik Voss (lagleder), Erling Hammerstad
Jensen (lagleder)
Erling Kallevik (lagleder herrer B)
Tiltenkt spill på Herrer 2
Victor Ekestubbe (hovedtrener),Bjørn Aasmund Fredsted
(hjelpetrener), Henrik Hawor (lagleder), Truls Flomark (ass.
lagleder), Hilde Furuseth Olivares (ass. lagleder),
Fredrik Sundell (trener), Jon Anders Henriksen (lagleder), Ylva
Axelsen (fysisk trening)
Stian Mørk (trener og lagleder), Frode Bilstad (trener),
Jeppe Sundt Jørgensen (trener og lagleder)
Thomas Aker (trener og lagleder)
Fredrik Hagen (lagleder)

Hovedtrener for de yngre aldersbestemte lagene har vært Bjørn-Erik Thorp. Han har i tillegg til ovenfornevnte
hatt bistand av følgende trenere:
Vårsesongen: Bjørn Aasmund Fredsted, Kjetil Denvik og Fredrik Sundell.
Høstsesongen: Bjørn Aasmund Fredsted og Fredrik Sundell
Vi har opplevd noe reduksjon i antall utøvere. Økt rekruttering i de yngste årsklassene vil ha meget høy
prioritet når det igjen blir mulig med normal aktivitet.
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Dommere
Victor Alexander Furuseth Olivares, født 2005, er vår eneste dommer i klubben. Han tok kurset sammen med
24 andre ungdommer fra Oslo og rakk å dømme 4 kamper før Covid19-nedstengingen. Victor Alexander føler
han har vokst på oppgaven, fått mer forståelse av innebandy og lært seg å respektere dommerne mer. Victor
Alexander ønsker at flere i klubben melder seg på dommerkurs. Som dommer får du en ekstra inntekt ved
siden av skole og studier.

Anlegg og treningstid
Innebandygruppa disponerer per utgangen av året følgende timer til trening innendørs:

Hall/bane
Bækkelagshallen
Ekeberg skole flerbrukshall
Ekeberg Idrettshall felt A

Timer pr uke
i snitt
1,5 t
14,5 t
0t*

Kommentar
Full bane
Full bane
Full bane

* Ekeberg idrettshall stengte felt A fra og med 18. desember 2020. Frem til da disponerte vi 4 timer per uke.
Totalt gir dette p.t. 16 timer på full bane og ingen timer i gymsal/minibane. Tilsvarende ved forrige årsskifte var
henholdsvis 19 timer og 1 timer. Dette er en kritisk situasjon dersom det igjen åpnes for innendørstrening for
voksne.

Sportslig
•

•

•
•
•
•

BSK innebandy deltok sesongen 2019/20 med 12 lag i seriespill og minirunder. Samme antall var
påmeldt til sesongen 2020/21, men på grunn av restriksjonene som følge av Covid19, er det kun
lagene fra gutter 16 og yngre som har spilt kamper denne høsten.
Vårt herrer A-lag beholdt plassen sin i 1. divisjon i 2019/20 sesongen. Victor Ekestubbe tok over
treneransvaret for A-laget, juniorlaget og damelaget. Flere juniorspillere har fått muligheten til å trene
med A-laget, og de har fra oktober økt treningsmengden for å forbedre treningskulturen.
Vårt nystartede damelag i 2019/20 sesongen endte med opprykk til 2. divisjon. Laget har fått inn flere
nye spillere og gleder seg til å få lov til å trene inne og fortsette utviklingen.
Det var for sesongen 2020/21 også meldt på et Old Girls-lag, men de har ikke fått spille enda.
Herrer 2-laget beholdt plassen i 4. divisjon. En plass de greide å holde med god hjelp fra unge spillere
fra juniorlaget, reservene til A-laget og noen få eldre spillere som kunne bidra med sin rutine.
Det gode arbeidet i barne- og ungdomsavdelingen ble videreført i 2020. Vi har greid å bygge god
treningskultur i klubben. Barne- og ungdomslagene har gode strukturerte treninger med vekt på både
individuell og relasjonell utvikling.

Sportslige fokusområder for innebandygruppa fremover:
• Skape et godt og attraktivt miljø på alle nivåer for utøvere i klubben
• Tilrettelegge for fortsatt spill på høyt nivå i de øvre divisjoner, tuftet på egen rekruttering
• Rekruttere flere yngre spillere, også i de årsklassene som har spilt noen år
• Oppstart av jentelag i aldersbestemte årsklasser
• Fortsette rekruttering og utdanning av flere trenere i klubben. Ha gode og engasjerte lagledere på
samtlige lag. Øke kompetansen generelt.
• Øke innsatsen med å få foreldrene mer inn i klubben og delta aktivt på arrangementer og lagsnivå
• God foreldreinnsats, sammen med støtte fra klubben, er avgjørende både for å få etablert lag og å
sikre en god og aktiv deltakelse i mange år
• Skape en levedyktig trimgruppe med kvinner og menn
• Lage godt sportslig planverk for alle lag der vi har søkelys på å forsterke treningskulturen. En viktig
effekt er å få en rød tråd i treningsarbeidet på tvers av årskullene.
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Økonomi
Regnskapet for 2020 viser totale inntekter på kr 832 357 (mot kr 1 048 615 i 2019). Årsresultatet viser et
overskudd på kr 236 424 (underskudd kr 139 145).
Innebandygruppas egenkapital er etter dette totalt kr 326 993 (kr 90 569) og vurderes som tilfredsstillende.
Årsregnskapet viser et overskudd godt over budsjettert noe som i hovedsak skyldes lavere kostnader på grunn
av mindre aktivitet som følge av korona-pandemien. Styret ønsker å uttrykke at det er vesentlig usikkerhet om
neste års inntekt som følge av at Norway Cup 2020 ble avlyst. Norway Cup er vår viktigste inntektskilde utover
aktivitetsavgiften. Fokuset videre er å finne dugnader som erstatter inntektstapet.

Tusen takk!
Styret retter en stor takk til alle trenere, lagledere og øvrig støtteapparat til lagene som i løpet av året har gjort
en uvurderlig innsats for å skape et godt tilbud til våre aktive utøvere i den utfordrende situasjonen som
pandemien har skapt. Vi vil få takke aktive utøvere, dommere, foresatte og tilskuere for innsatsen gjennom
året og sist, men ikke minst våre sponsorer og foreldreutvalget for all støtte.

Oslo 18. januar 2021 Styret i Bækkelagets SK Innebandygruppe

Tom Vestby

Victor Olivares

Grethe Flomark

Tone Hesterskog

Liv Ingunn Bjoner Sikkeland
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