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INNEBANDYGRUPPAS 
ÅRSBERETNING  

FOR 2021 
 

Koronaåret II  
 

 
Beretningen dekker perioden 1. januar til 31. desember 2021. 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 innebandygruppen 1. februar 2020: 
 

Styre 
Jon Anders Aa. Henriksen   Leder 
Victor Olivares   Nestleder 
Grethe Flomark   Styremedlem og økonomiansvarlig 
Liv Ingunn Bjoner Sikkeland Styremedlem – sekretær 
Bjørn Aasmund Fredstad  Styremedlem - utdanning 
 

Valgkomité 
Johan Halldin    Leder 
Tore Vabog   Medlem 
Grethe W. Meier   Medlem 
Tone Hesterskog    Varamedlem  
 

Kort om styrets arbeid  
 
2021 ble et år sterkt preget av den globale pandemien. BSK Innebandy har i så måte ikke vært verre eller bedre 
stilt enn andre innendørsidretter, men vi har gjennomlevd det som påvirker alle:  

- Nedstengte aktiviteter  
- Økonomisk tap  
- Usikker fremtid  
- Mistet deltakere  
- Vanskelig (umulig) å langtidsplanlegge  

 
Det til tross vil styret berømme spillere, trenere, lagledere og foreldre som har holdt ut, og faktisk søkt å gjøre 
fysisk trening, sosiale samlinger og idrettsaktivitet gjennom denne vanskelige tiden.    

 
Styremøter 
Styret har avholdt 8 ordinære styremøter og 2 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 utvalg – satt sammen av to personer fra styret, hovedtrenere og sportslig leder i BSK IB  
Rekruttering og oppfølging av lag/treningsgrupper og deres trenere, lagledere og øvrige støtteapparat. 

• Arrangement 
Organisere arrangering av hjemmekamper, turneringer etc. 
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• Utstyr og bekledning 
• Økonomi 

Oppfølging av budsjett/regnskap, innkreving av avgifter, ajourhold av lisens- og medlemsregister 
 
Noen utvalgte tiltak: 

• En undersøkelse ble gjennomført blant spillere, foresatte og engasjerte i mai (Questback). Denne gav 
nyttig og ny informasjon, og var ment å bruke på workshop og annen aktivitet gjennom året. 
Dessverre har pandemien og tilhørende tiltak hindret aktiv bruk av funnene fra undersøkelsen.  

• Forlenget avtale med hovedtrenere for aldersbestemte lag, og for senior- og juniorlaget  
• Videreført ordning med innebandytilbud på Aktivitetsskolen ved Bekkelaget skole  
• Etablert Sportslig utvalg i BSK IB, og herunder engasjert Sportslig leder i klubben (Kevin Hansen) som 

har et særlig ansvar for å følge opp senior og juniorlaget  
• Toa-tørk-dugnad  
• Vedtatt Sportslig plan for BSK Innebandy  
• Utformet veileder og struktur rundt laglederfunksjonen   
• Etablert en kampsekretariatsgruppe, som består av 15 personer som utfører kampsekretariat for 

seniorkamper, damekamper og junior. 
 
 
Mange sportslige og sosiale tiltak har dessverre blitt avlyst som følge av pandemien. Mye av styrets arbeid i 
2021 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 

• Rekruttere flere spillere, trenere, ledere og andre medhjelpere rundt lagene og arbeidsgruppene 
 

Administrativ representasjon:  
Johan Halldin  Medlem av seriekomitéen i Oslo & Akershus innebandyregion 
 

Lag, treningsgrupper og støtteapparat  
Pr. 31.12.2021 (antall utøvere pr 31.12.2020 i parentes)  
 
Hovedtrener for de yngre aldersbestemte lagene (2007 og yngre) har vært Bjørn-Erik Thorp. Han har i tillegg 
hatt bistand av følgende trenere: 

Vårsesongen: Bjørn Aasmund Fredsted, Fredrik Sundell. 
Høstsesongen: Bjørn Aasmund Fredsted, Lukas Sølvhaug og Fredrik Sundell 

 
 

Fødselsår 
Antall 

utøvere Lag/grupper Ledelse 
1977 og 
tidligere 

16 (18) Veteran Kenneth Johnsen (lagleder), Willy Hagen (assistent) 

 17 (15) Damer  Victor Ekestubbe (trener vårsesongen), Hilde Furuseth 
Olivares (lagleder) 

 17 (15) Herrer A-lag Victor Ekestubbe (hovedtrener), Didrik Voss (lagleder), Erling 
Hammerstad Jensen (lagleder). Fra 1.desember har Line Riisa 
overtatt som lagleder, da Didrik Voss ba om avløsning.  

 10 (10) Herrer B-lag 
og trim 

Erling Kallevik (lagleder herrer B) 

2002-3 11 (16) Junior Victor Ekestubbe (trener) Truls Flomark, Hilde F. Olivares 
(lagledere).     

2004-2005  6 (6) G17 (Trukket)  
2007 8 (13) G14 Fredrik Sundell (trener), Ylva Axelsen (trener og lagleder) Aksel 

Tannum, Thor E Skarpen (lagledere)  
2009 16 (16) G12  Stian Mørk (trener og lagleder), Frode Bilstad (trener), Bjørn 

Asmund Fredsted (trener) 
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2010 8 (15) G11  Jeppe A. S. Jørgensen (trenere og lagledere)  
2011 9 (9) G10 Thomas A. V. Aker (trener og lagleder) 
2012 11 (11) G9 Cai Freddy Sandberg , Jørgen Garmann og Carolin Hagen 

(lagleder) 
2013-15 16 (11) G8 Carolin Hagen, Tommy K Budde Thomassen, Arvind Sharma 

(lagledere) 
Sum 145 (155)   

 

 
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.  
 

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

Hall/bane 
Timer pr uke  

i snitt Kommentar 
Bækkelagshallen 3 t Full bane 
Ekeberg skole flerbrukshall 15,5 t Full bane 
Ekeberg Idrettshall felt A 0 t * Full bane 

 
* Ekeberg idrettshall ble ikke lagt inn i treningsplan 2021 /2022, for å redusere kostnadene.  
 
Totalt gir dette p.t. 18,5 timer på full bane. Tilsvarende ved forrige årsskifte var 16, men da også en time i 
Ekeberg Idrettshall. I inneværende sesong er derimot timene tildelt Innebandy på en ugunstig timeplan, 
herunder hele fredag kveld.  Planlegging og utnyttelse av halltid er fortsatt en av de mer krevende oppgaver for 
gruppen, da dette påvirker tilgang til trenere, spillernes situasjon med skole og jobb, og rekruttering av nye 
spillere.  
 

Sportslig 
 

• BSK innebandy hadde til sesongen 2020/21 påmeldt 11 lag til seriespill og minirunder 
 

• Herrer A-lag spilte ikke kamper sesongen 2020/21, og spiller i inneværende sesong (2021/22) i 
1.divisjon. Victor Ekestubbe har som trener for A-lag og G19 fått et A-lag som er en god 
sammensetning av unge talenter, såvel som allerede etablerte seniorspillere. Herrelaget befinner seg i 
øyeblikket på en 3.plass på tabellen. Med mange nye spillere har det vært et fokus på å få gruppen til 
å fungere sammen, som har gitt resultater.  
 

• Vårt damelag spilte ikke kamper i sesongen 2020/21, og spiller i inneværende sesong (2021/22) i 
3.divisjon. Der ligger de på en foreløpig 12. plass. Det relativt nye damelaget til BSK innebandy har hatt 
en god tilvekst av nye spillere, og ser gradvis ut til å etablere seg.  
 

• Herrer II-laget spilte ikke kamper i sesongen 2020/21, og spiller i inneværende sesong (2021/22) 
fremdeles i 4. divisjon, der de ligger på en foreløpig 6. plass med færre kamper spilt enn øvrige lag. 
Laget fungerer som en arena for juniorer som får prøvd ut innebandy på seniornivå, og med hjelp av 
noen eldre spillere som bidrar med rutine og noen reserver fra a-laget, fungerer dette godt.  
 

• Barne- og ungdomsavdelingen til klubben har fortsatt sitt gode arbeid, til tross for pandemien som har 
preget året. Gruppa, lagledere og trenere tilrettelegger så godt det lar seg gjøre med et tilbud til alle, 
for å oppfylle målet med flest – lengst mulig. Dette har hatt veldig gode resultater, da det har vært lite 
frafall fra de fleste lag. Fokuset har i stor grad ligget på å utvikle idrettsglede, individuelle ferdigheter, 
treningsiver, men også sosiale relasjoner mellom spillere.  
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• BSK innebandy har i året 2021 utformet en ny sportsplan for gruppen, som skal være en veiviser for 
trenere, lagledere, spillere og foreldre om den daglige driften. Denne har vi god tro på at vil bidra til å 
bringe innebandygruppen videre på en god måte i tiden som kommer.  

 
  
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 over mange år. 

• Skape en levedyktig trimgruppe med kvinner og menn  
• Følge opp det nye sportslige planverket 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. 
 
 

Økonomi  
Regnskapet for 2021 viser totale inntekter på kr 804 205 (mot kr 832 357 i 2020).  Årsresultatet viser et 
overskudd på kr 203 164 (etter finans).  
Innebandygruppas egenkapital er etter dette totalt kr 530 157 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 2021 ble avlyst. Norway Cup er vår viktigste inntektskilde utover 
aktivitetsavgiften. Fokuset videre er å finne dugnader som erstatter inntektstapet, som sikrer at løpende 
inntekter står i balanse til løpende utgifter. 
 
 

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 2022, styret i Bækkelagets SK Innebandygruppe 
 
 

       
Jon Anders Henriksen   Victor Olivares 
     
       
Grethe Flomark  Bjørn Aasmund Fredsted 
     
     
Liv Ingunn Bjoner Sikkeland   

 


