
 
 
           Årsmelding Freidig Innebandy 2019 
 

 
Sammendrag 
Freidig Innebandy har i mange år hatt god rekruttering blant de yngste, noe som resulterer i 
stor deltakelse på Minirundene. Dessverre sliter vi (som resten av klubbene i Midt-Norge) 
med frafall av eldre spillere og har, som i fjor, bare stilt med fire lag der spillerne er 12 år 
eller eldre (to lag i ungdomsserien, Damer Senior og Herrer Senior). I tillegg til å jobbe 
målrettet med rekruttering, er det derfor viktig å skape et tilbud som i størst mulig grad 
motiverer spillerne til å fortsette med innebandy. 
 
Freidig Innebandy stod som teknisk arrangør av minirunden første helgen i april i 
Rosenborghallen. Alle lagene støttet helhjertet opp om arrangementet som ga oss en solid 
inntekt. Freidig Innebandy har nå tre år på rad søkt om og fått tildelt arrangement av 
Midt-Norge Bandyregion (MNBR). Styret anbefaler at vi fortsetter med dette. I tillegg til å gi 
avdelingen en viktig inntekt skaper den et bedre samhold i avdelingen siden spillere og 
foreldre på tvers av årstrinnene møtes og blir bedre kjent.  
 

Administrasjon 
 
Styrets arbeid 
Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: 
 

Leder Yvonne Holden 
Nestleder Marianne Kjos 
Sekretær Kari Sand 
Kasserer Cathrine Ringstad 
Styremedlem Sylvi Wold 
Styremedlem Espen Gressetvold 
Styremedlem Yrjan Tangenes 
Styremedlem Sigurd Harby 
Varamedlem Benedicte Parelius 

 
Det har blitt avholdt 7 styremøter/arbeidsmøter i 2019.  
 
Alle avdelingene i SK Freidig, inkludert Innebandy, bruker Klubbadmin som medlemsregister. I tillegg 

brukes systemet til fakturering av klubbkontingenten (Hovedklubben) og aktivitetsavgiften 
(Innebandy).  

 
SK Freidig innførte i 2017 nytt regnskapssystem for hele klubben. I tillegg føres nå alle regnskapene 

av regnskapsbyrået Conto. Alle fakturaer og utlegg skal nå legges inn i regnskapssystemet og 
godkjennes av innebandy sin kasserer og leder før de går til utbetaling. For beløp skal større enn 
kr 25 000 må utbetalingen også godkjennes av daglig leder eller styreleder i hovedklubben. 

 
 
Lagskontaktene 
Lagskontaktene gjør en viktig jobb for å ta vare på lagene, melde på til minirunder/turneringer samt 

å organisere reiser. I tillegg organiserer lagskontaktene hjemmekampene.  
 



Web- og Facebooksider 
 Det jobbes nå med å få på plass en ny nettside. Denne er oppe å går, men mangler noe innhold. 

Styret har som mål å få denne ferdig så snart som mulig. https://www.freidiginnebandy.no/ 
 Facebook-siden for Freidig innebandy finner du her: https://www.facebook.com/Freidiginnebandy. 
 
Medlemmer 
Innebandyavdelingen hadde 257 medlemmer pr. 31.12.2019, hvorav 168 aktive. 
 

Drakter / utstyr 
Det har ikke vært behov for de store investeringene i 2019; vi har fremdeles nok drakter og brukbart 

med keepersett, baller og lånekøller. Det er behov for en oppgradering av flere keepersett til 
neste sesong. 

 

Dugnader 
Vi har i 2019 hatt vakter på Tordenskjold-løpet, arrangement av Weekend League/Mini League og 

minirunde i Rosenborghallen. Vi har også sammen med Freidig Håndball hatt ansvar for 
vaktholdet i den Ladehallen i helgene.  

 

Valgkomiteen 
Valgkomiteen har bestått av Trym Holter og Benedicte Parelius. 

 
Rekruttering 
Rekrutteringstiltakene har, som tidligere, særlig vært rettet mot 1. trinn på barneskolene 

Eberg, Berg, Åsvang og Strindheim. Dette inkluderer hovedsakelig å legge ut informasjon på 
trinnenes Facebook sider og henge opp flyere på skolenes oppslagstavle. 

 

Økonomi 
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 109 025 som er kr 22 825 mer enn budsjettert. 

Utgiftene er redusert med kr 121 747. Dette skyldes hovedsakelig lavere trenerlønn (på grunn av 
manglende timelister), utestående serieavgift for seniorlagene, samt nesten ingen kostnader til 
nye nettsider.  Inntekten er redusert med kr 98 992. Dette skyldes hovedsakelig at det bare er 
krevd inn aktivitetsavgift for en sesong (2018/2019), mot to i budsjettet (2018/2019 og 
2019/2020).  

 

Serielag 
 
Ungdomsserien 
Ungdomsserien i MNBR er for spillere i alderen 13 – 19 år (født i 2006 til og med 2000). Serien har 
de siste sesongene vært delt inn etter nivå og ikke alder. Øverste nivå er RØD, så GUL, BLÅ og til 
slutt GRØNN.  
 
Ungdomslag 
Sesongen 2018/2019 og 2019/2020  
Tross en mager spillerstall ble det meldt på to lag i Ungdomsserien. ; Gutter 2002 – 2003 og Gutter 

2004 – 2006. Vi mistet flere av våre 2002 – 2003 spillere, men fikk tre ivrige 2005ere fra Trond. 
Gutter 2002 – 2003 spiller i BLÅ serie, mens Gutter 2004 – 2006 spiller i GRØNN serie. Begge 
lagene trener sammen, med Sigurd Harby som trener.  Lagskontakter har vært Bård Ivar Kvam og 
Beathe Sitter. 

 
 
 
 
 

https://www.freidiginnebandy.no/
https://www.facebook.com/Freidiginnebandy


Senior Herrer 
 Herrelaget har vært flinke til å rekruttere nye spillere denne sesongen, dette har gjort at de ikke er 
like avhengig av å bruke spillere fra Damelaget under kamper som tidligere sesonger. Herrelaget har 
også denne sesongen trent sammen med Damelaget. Lagskontakt har vært Cathrine Ringstad. 
 
Damer Senior 
Årets sesong har vært preget av få spillere på trening og kamper, noe som har resultert i flere tap 

enn seire. Damelaget trenes av Ola Stai og lagskontakt er en engasjert Benedicte Parelius. 
Damelaget har som tidligere sesonger hatt treningstid sammen med Herrelaget. 

 
Minirundelag 
Minirundelagene er delt inn i klassene Mikro (spillere fra 1. og 2. trinn), Mini (3. og 4. trinn), og 
Lillegutt (5. og 6. trinn). Det vært godt oppmøte på minerundene i 2019 hvor vi har stilt med 9-16 lag 
i hver runde. 
 
Minirundelagene trener på de ulike skolene i nærområdet (Berg, Eberg, Strindheim og Åsvang) og 
trenes av foreldre. Våre aller yngste spillere trener i gymsalene på sin skole, dette gjør at de enkelt 
kommer seg til trening etter SFO. Fra 3. trinn blir lagene fra de ulike skolene slått sammen med 
treninger i større hall på Blussuvoll og Leangen. 
 
Freidig har ett rent jentelag. Det er dessverre få rene jentelag i kretsen, så de har stort sett møtt 
gutte- eller mixlag under minirundene. Jentene er tøffe og tar dette på strak arm. 
 
Det har vært noe varierende rekruttering på de ulike skolene, men generelt må vi si oss godt 
fornøyde med god oppslutning av nye og tilbakekommende spillere denne høsten. Med god innsats 
fra trenerne, laglederne og mye spilleglede blant våre yngste spillere fungerer lagene svært godt. 
 

Dommere 
Freidig har de tre siste sesongene hatt meget få dommere. Så langt i sesongen 2019/2020 har vi hatt 
ingen! Nedre aldersgrense for dommere er 16 år og Freidig har derfor hatt få dommer-kandidater 
blant spillerne. Styret vil derfor motivere spillere som snart blir 16 år om å bli dommere.  

 
Representasjon 
 
Årsmøte Midt-Norge Bandyregion (mnbr)  
Yvonne Holden, Sigurd Harby og Cathrine Ringstad 
 
Møter arrangert av MNBR, inkludert SLU (Sportslig Utvalg)  
Yvonne Holden, Marianne Kjos, Sigurd Harby og Cathrine Ringstad 
 

Andre verv og oppdrag innen innebandy 
 
Styremedlem i MNBR: Marianne Kjos 
Medlem av dommerkomiteen: Sigurd Harby 
 

 
Videre arbeid 
Målsettingen for Freidig Innebandy er "Flest mulig, lengst mulig". Dette gjelder først og fremst 
spillerne, men også trenerne, lagskontakter, dommere, styremedlemmer og andre frivillige som 
bidrar i Freidig Innebandy. 
 
Freidig Innebandy rekrutterer spillere fra fire barneskoler: Åsvang, Strindheim, Eberg og Berg. Så 
langt det lar seg gjøre starter vi tilbud til 1. trinn i gymsalen på hver skole, i tillegg til å fortsette 



tilbudet til 2. trinn. Treningstilbudet flyttes vanligvis fra skolene til hall og/eller gymsalen på 
Blussuvoll ungdomsskole for spillere fra 3. trinn og oppover.  
 
De to siste sesongene har vi hatt store utfordringer ift treningstider grunnet uenigheter mellom 
fylkeskommunen og kommunen ang leie av halltid i Strinda , og utsatt ferdigstillelse av nye Leangen 
Hallen. Dette har skapt store utfordringer for lagene som flere ganger har måttet byttet treningssted 
og tid på kort varsel. Dette er svært uheldig for rekrutteringen og gjør det vanskeligere å holde på 
spillerne vi allerede har. Vi jobber kontinuerlig med å finne best mulig løsninger for de ulike lagene 
og vil fortsette med dette  
 
Sesongoppstart for spillere som er 12 år eller yngre er rett etter høstferien for å unngå overlapp med 
sommeridrettene. Dette er i tråd med NIFs "Idrettens barnerettigheter – Bestemmelser om 
Barneidrett". Lag i ungdomsserien starter vanligvis sesongen samtidig med skolestart, da hallene 
åpner for trening.  
 
 


