
 
 
 
 

Årsmelding Freidig Innebandy 2022 
 
 
 

Sammendrag 
Etter flere år med koronatilpasninger og begrenset aktivitet, har det vært godt å få et normalår med 
minirunder og seriekamper for lagene våre. Etter en omfattende rekrutteringsprosess, har vi fått 
mange nye seniorspillere i år, noe som gjorde det mulig for damelaget å gjøre comeback i 1. divisjon. 
Freidig har vært arrangør av 2 minirunder dette året. Takket være godt samarbeid og stort 
engasjement blant styremedlemmer og foreldre som stiller på dugnad, har disse arrangementene 
høstet mye skryt fra både krets og deltakere. 
 
 
Administrasjon 
 
Styrets arbeid 
Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: 
 
Leder:   Marianne Kjos 
Nestleder:   Benedicte Parelius 
Kasserer:   Cathrine Ringstad 
Styremedlem (Sportslig leder):   Sigurd Harby 
Styremedlem (Barneidrettsansvarlig): Ola Fredriksen 
Styremedlem (Materialforvalter):   Siri Løvås Eiken 
Styremedlem (Dommeransvarlig):  Torbjørn Alvestrand 
Styremedlem:   Anita Reinaas Lysheim 
 
Det har blitt avholdt 5 styremøter/arbeidsmøter i 2022 og 1 trener- og lagledermøte. 
 
Alle avdelingene i SK Freidig, inkludert Innebandy, bruker Spoortz som medlemsregister. I tillegg 
brukes systemet til fakturering av klubbkontingenten (Hovedklubben) og aktivitetsavgiften for 
innebandy. 
 
Lagskontaktene 
Lagskontaktene gjør en viktig jobb for å ta vare på lagene, melde på til minirunder/turneringer samt å 
organisere dugnad og annen aktivitet.  

 
Web- og Facebooksider 
Freidig Innebandy har i år fått ny nettside: https://www.freidiginnebandy.no/ Den mangler fortsatt en 
del innhold og blir dessverre ikke blitt oppdatert så mye som vi hadde ambisjoner om. Det er besluttet 
at Freidig skal ta i bruk hjemmesideløsningen til Spoortz og styret hadde som mål å få denne ferdig til 
sesongstart høsten 2022, men det har vi ikke kommet i mål med.  
 
Facebook-siden for Freidig innebandy finner du her: https://www.facebook.com/Freidiginnebandy. 
Denne siden har i praksis fungert som vår hovedinformasjonskanal. 
 
Medlemmer 
Innebandyavdelingen hadde 172 medlemmer pr. 31.12.2022, hvorav 145 aktive (144 i 2021). Vi har litt 
utfordringer med å få alle til å melde seg inn i klubben, så dette bør følges enda tettere opp neste år.  

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


 
Drakter / utstyr 
Det har blitt gjort noen en nødvendig oppgradering av noe keeperutstyr og spillertrøyer. Damelagets 
draktsett ble fornyet i forkant av sesongstart høsten 2022. 
 
Dugnader 
I 2022 har vi sammen med Freidig Håndball hatt ansvar for vaktholdet i Ladehallen i helgene på våren 
og ukedager i høsthalvåret. Damelaget solgte også kakebokser til inntekt for innebandyavdelingen. 
Freidig har arrangert 2 minirunder i 2022, både i april og desember. 
 
Valgkomiteen 
Espen Eiken ble valgt på årsmøtet. 
 
Rekruttering 
Freidig fikk tildelt lite halltid på Berg og Eberg i 2022. Dette, i kombinasjon med mangel på 
ressurspersoner, førte til utfordringer med rekrutteringsarbeidet fra skolestart. Ekstra gledelig 
var det derfor at vi ble kontaktet av en ildsjel som ønsket å starte opp innebandyaktivitet for 1. 
klassingene på Eberg litt utpå høsten og dette har blitt et særdeles populært aktivitetstilbud. 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2022 viser et overskudd på kr 88 635 mot budsjetter kr 4 450. Det økte overskuddet 
skyldes at vi har arrangert to minirunder i 2022 mot budsjettert en. Dette utgjør en økt inntekt på 
rundt kr 20 000. Freidig Innebandy har videre hatt rundt kr 45 000 mindre i utgifter til trenerlønn enn 
budsjettert. Vi har også hatt rundt kr 25 000 mindre i utgifter på trenerkurs.  
 
Serielag 
 
Ungdomsserien 
Ungdomsserien i MNBR er for spillere i alderen 13 – 19 år (født i 2009 til og med 2003). Serien har de 
siste sesongene vært delt inn etter nivå og ikke alder. Øverste nivå er rød og laveste grønn. 
 

Ungdom 1 
Det ble meldt på 1 lag i rød serie både vår og høst 2022. Sigurd Harby har vært hovedtrener, 
mens Daniel Alm og Per Eero Øyasæter har vært henholdsvis hjelpetrener og lagskontakt i 
vårsesongen, mens Heidi Gilstad tok over som lagskontakt i høstsesongen. Laget har trent bra 
gjennom hele året og vært flinke til å trene alternativt utendørs i perioder der hallene har 
vært stengt. I tillegg til egne kamper, har spillerne også bidratt og markert seg positivt i 
kamper med seniorlaget. Guttene har trent fast med seniorlagene etter sommerferien, noen 
som har fungert veldig bra. Laget deltok på Salming Cup i Fredrikstad. Motstanden ble tøff, 
men guttene gjorde en god innsats og endte opp i B-sluttspill. Ekstra gøy var det å se hvor 
gode rollemodeller de eldste guttene var for de yngre guttene på denne turen. Flere av dem 
har også fått prøvd seg som trenere gjennom høstsesongen. 

 

Ungdom 2 
Det ble meldt på 1 lag i grønn serie vår og høst 2022. Laget har bestått av spillere født i 2008 
og 2009. De fleste spillerne er aktive i flere idretter og det har vært viktig å legge til rette for at 
det skal være mulig å kombinere idrettene. Det har vært 2 ukentlige treninger i tillegg til 
kamper. Laget har slitt litt med treningsoppmøte pga andre idretter, så i høstsesongen har 
ungdomslaget til Ranheim vært invitert med på en trening i uken. Johannes Nilsson, Marianne 
Kjos og Kjell Bertelsen har vært trenere, mens Siri Løvås Eiken har vært lagskontakt. Laget 
deltok på Salming Cup i Fredrikstad i mai og imponerte alle med å ta seg videre til A-sluttspill 
og innsatsen til supporterne sto til gull. Alle i hallen fikk det med seg når Freidig var på banen. 
Guttene og noen foreldre har også deltatt på to 3 vs 3 cuper der de har møtt både spillere på 
egen alder og voksne. Også her har de gjort en fin figur og det var vel ikke tvil om at laget med 



ungdommene var et lite knepp bedre enn foreldrelaget.  
 
Senior Herrer 
Herrelaget har spilt i 2. divisjon i 2022. Spillergruppen har en tid vært litt i minste laget, og har vært 
avhengig av hjelp fra ungdomslaget i kamper. Det ble gjort en god rekrutteringsjobb og laget fikk flere 
nye spillere til høstsesongen. Laget har trent sammen med de eldste ungdommene og damelaget. Atle 
og Sigurd Harby har vært trenere, mens Morten Gabrielsen har vært lagskontakt. 
 
Damer Senior 
Etter to sesonger uten lag i aktiv serie, først pga korona og deretter spillermangel, var det ekstra 
gledelig at vi klarte å rekruttere nok spillere til å stille lag i 1. divisjon damer igjen. Laget mangler 
trener, men håper å få dette på plass til neste sesong. Damene har stort sett trent sammen med 
herrelaget. Benedicte Parelius har vært lagskontakt. 
 
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). Freidig er en av klubbene som har markert seg med stor deltagelse på 
minirundene i 2022, selv om vi også har hatt litt færre lag enn tidligere år. Dette skyldes i hovedsak 
manglende rekruttering blant 1. og 2. klassinger. Minirundelagene rekrutteres fra skolene i 
nærområdet (Berg, Eberg, Strindheim og Åsvang) og trenes i hovedsak av foreldre. Vi er heldige og har 
mange dyktige trenerne og lagledere som sørger for god stabilitet, aktivitet og mye glede blant våre 
yngste spillere. 
 
 
Dommere 
Freidig har de siste årene slitt med dommerrekrutteringen. Nedre aldersgrense for dommere er 16 år 
og Freidig har derfor hatt få dommer-kandidater blant spillerne. I 2022 fikk vi 2 nye (1 nyutdannet og 
en overgang), så det betyr at klubben har 3 aktive dommere. Styret vil fortsatt jobbe for å motivere 
spillere på ungdomslagene til å bli dommere. 
 
Representasjon 
 
Årsmøte Midt-Norge Bandyregion (MNBR) 
Siri Løvås, Sigurd Harby og Marianne S. Kjos 
 
Møter arrangert av MNBR, inkludert SLU (Sportslig Utvalg) 
Marianne Kjos og 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. 
 
De siste årene har vi hatt nedgang i antall aktive jenter. Det er jevnt over få rene jentelag i kretsen og 
de må derfor stort sett spille med og mot gutter, noe som er litt demotiverende for enkelte. I Freidig 
ser vi at vi også har mistet mange jentespillere som følge av kollisjon i treningstid for andre idretter. 
Rekruttering av jenter i alle aldre vil derfor være et naturlig fokusområde fremover. Dette var en 
målsetning for 2022 også, men dessverre lyktes vi ikke å komme i gang med arbeidet.  
 
Klubben bestemte i 2021 at det var ønskelig å etablere et allidrettstilbud for de aller yngste, noe som 
førte til at innebandy ikke lenger hadde som mål å rekruttere aktivt mot 1. trinn på Berg og Eberg, 
men heller bidra med gjennomføring av innebandyaktivitet som en del av et allsidig idrettstilbud. 



Allidrettstilbudet har imidlertid latt vente på seg, så for å opprettholde en god base med aktive 
spillere, bør det planlegges med mer aktiv rekruttering. Vi ser at det kan være vanskelig å finne 
personer som kan bistå som trenere. Klubben bør vurdere å jobbe mer aktivt mot krets for å få hjelp 
til å skaffe trenerressurser. 
 
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. 
 

 
Ungdomslaget (grønn) etter avansement til A-sluttspill i Salming cup, Fredrikstad 

 

 
Stort engasjement blant foreldre og heiagjeng under Salming Cup 



 

 
En fin gjeng med ungdommer på tur 

 

 
Damelaget på Dragvoll Cup 
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