Årsmelding Freidig Innebandy 2020
Sammendrag

Sesongen 2020 har i stor grad vært preget av Covid-19 og det har vært et krevende år for
lagene våre. Sesongen 2019/2020 ble avbrutt rett før slutt og etter det har det vært lite
kampaktivitet for de fleste lagene og mange begrensninger å forholde seg til på treningene. Vi
har likevel forsøkt å holde aktiviteten i gang så langt det har latt seg gjøre og har på enkelte
skoler hatt veldig bra rekruttering i år.
På seniorlagene har vi hatt en del frafall og det ble tidlig klart at det ikke var mulig å melde på
et damelag til seriespill. Seriespill for senior sesongen 2020/2021 ble avlyst på grunn av Covid19, men rekruttering av spillere må prioriteres også for seniorlagene i forkant av kommende
sesong, som forhåpentligvis starter opp som planlagt.
Freidig Innebandy stod som teknisk arrangør av minirunden siste helgen i mars. Da all aktivitet
opphørte som følge av Covid-19, ble det klart at det heller ikke var mulig å gjennomføre
minirunde som planlagt. Vi fikk imidlertid muligheten igjen første helgen i oktober.
Arrangementet ble gjennomført i Ladehallen og det ble lagt ned en betydelig innsats for å
gjøre minirunden til en trygg og positiv opplevelse for spillere, lagledere og foreldre. Vi fikk
mange positive tilbakemeldinger fra både MNBR og andre klubber i etterkant av
arrangementet. En stor takk til alle som stilte opp på dugnad og gjorde det mulig å
gjennomføre. Freidig Innebandy har de siste årene søkt om og fått tildelt både minirunde- og
WL-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.
Leangen Bydelshall åpnet høsten 2020, et år etter planen. Freidig Innebandy har siden det
hatt mesteparten av treningstiden sin her og hallen fungerer tilfredsstillende. Vi ser imidlertid
frem mot realiseringen av Eberg Idrettspark og håper at vi om noen år får vår egen
hjemmearena.

Administrasjon
Styrets arbeid
Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem (Sportslig leder)
Styremeldem (Barneidrettsansvarlig)
Styremedlem (Materialforvalter)
Varamedlem

Marianne Kjos
Benedicte Parelius
Cathrine Ringstad
Sigurd Harby
Yvonne Holden
Kari Sand
Anita Reinaas Lysheim

Det har blitt avholdt 5 styremøter/arbeidsmøter i 2020.
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
Freidig Innebandy har i år fått ny nettside: https://www.freidiginnebandy.no/ Den mangler fortsatt noe
innhold, men styret har som mål å få denne ferdig til sesongstart høsten 2021.
Facebook-siden for Freidig innebandy finner du her: https://www.facebook.com/Freidiginnebandy.

Medlemmer

Innebandyavdelingen hadde 239 medlemmer pr. 31.12.2020, hvorav 169 aktive.

Drakter / utstyr

Det har blitt gjort noen en nødvendig oppgradering av noe keeperutstyr og det er kjøpt inn noen nye
baller og ungdomslaget har fått seg treningsstiger. Det har vært litt noe mangel på drakter og
lånekøller i noen størrelser. Vi var heldige og arvet en del utstyr fra Bakklandet/Trond på slutten av
året, så stort sett skal vi ha greit med utstyr. Det er imidlertid ønskelig å oppgradere målene i noen av
hallene i 2021.

Dugnader

Vi har i 2020 hatt arrangement av Weekend League/Mini League og minirunde i Ladehallen. Vi har
også sammen med Freidig Håndball hatt ansvar for vaktholdet i Ladehallen i helgene.

Valgkomiteen

Vi sto uten valgkomite etter forrige årsmøte og styret fikk derfor fullmakt til å finne kandidater. Bård
Kvam tok på seg dette vervet.

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. Utviklingskonsulent i MNBR
(Sandra Grande) har vært på en rekke skolebesøk og har arrangert gratis nybegynnerkurs for 1.
og 2. klassinger.

Økonomi

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 160 631. Det ble budsjettert med et driftsresultat på
kr -77 658,- på grunn av etterslep av kostnader fra 2019. På grunn av Covid-19 har vi hatt vesentlig
mindre kostnader, spesielt i forbindelse med kampavvikling. Samtidig har vi hatt mer dugnadsinntekter
og noe større aktivitet enn forventet.

Serielag
Ungdomsserien
Ungdomsserien i MNBR er for spillere i alderen 13 – 19 år (født i 2007 til og med 2001). Serien har de
siste sesongene vært delt inn etter nivå og ikke alder. Øverste nivå er rød og laveste grønn.
Ungdomslag
Sesongen 2019/2020 og 2020/2021
Det ble meldt på 2 lag (1 i rød og 1 i grønn serie) våren 2020. Høstsesongen ble det meldt på 1 lag i rød
serie. Sigurd Harby har vært hovedtrener, mens Daniel Alm og Per Eero Øyasæter har vært henholdsvis
hjelpetrener og lagskontakt. Sesongen for ungdommene har vært noe amputert med tanke på avlyste
kamper som følge av Covid-19, men laget har trent jevnt og trutt gjennom hele året og vært flinke til å
trene alternativt utendørs i perioder der hallene har vært stengt.
Senior Herrer
Herrelaget rekruttere en del nye spillere forrige sesong og har også benyttet enkelte spillere fra
ungdomslaget. Etter sommeren ble det litt frafall, blant annet på grunn av flytting, men noen nye har
også kommet til. På grunn av Covid-19 ble ikke sesongen 2019/2020 ferdigspilt og det sesongen
2020/2021 avlyst. Herrelaget har også denne sesongen trent sammen med damelaget.
Damer Senior
Sesongen 2019/2020 var preget av få spillere på trening og kamper, noe som har resultert i flere tap
enn seire. Covid-19 førte til at sesongen ble avsluttet før den var ferdigspilt. Det ble ikke meldt på lag i
aktiv serie sesongen 2020/2021. 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 var godt oppmøte på minerundene i 2020 hvor vi har stilt med 10-12 lag i
de rundene som lot seg gjennomføre.
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 lillejentelag. 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 rekrutteringen av spillere denne høsten. Skolebesøk i regi av utviklingskonsulenten i MNBR
har ført til rekruttering til lagene i mini og lille også, ikke bare blant de aller yngste. Vi er heldige og har
mange dyktige trenerne og laglederne som sørger for god aktivitet og mye glede blant våre yngste
spillere.

Dommere

Freidig har de tre siste sesongene hatt meget få dommere. I 2020 hadde vi 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)
Marianne Kjos, Sigurd Harby og Cathrine Ringstad
Åpning av Leangen Bydelshall
Spillere og trenere fra lillegutt var til stede under åpningen av Leangen Bydelshall for å vise frem
innebandy til de fremmøtte.

Andre verv og oppdrag innen innebandy
Styremedlem i MNBR: Marianne Kjos
Medlem av dommerkomiteen i MNBR: 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.
Vi har de siste sesongene hatt en del utfordringer knyttet til halltid. I 2020 har vi hatt relativt mye
ugunstige treningstider med oppstart kl. 1600 på hverdager og relativt stor andel halltid på fredager.
Dette er svært uheldig for rekrutteringen av både spillere og trenere. Det gjør det også vanskeligere å
holde på spillerne vi allerede har. Vi jobber kontinuerlig med å finne best mulig løsninger for de ulike
lagene og forsøker å fordele belastningen så godt det lar seg gjøre.
Freidig Innebandy holder fast ved at sesong for spillere som er 12 år eller yngre skal være mellom
høstferie og påske, 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.

