
 
 
 
 

Årsmelding Freidig Innebandy 2021 
 
 
 

Sammendrag 
Til tross for at 2021 dessverre også ble mer preget av Covid-19 enn det vi hadde forventet, har 
lagene likevel forsøkt å holde aktiviteten i gang, så langt det har latt seg gjøre. I september ble 
det endelig mulig å starte opp tilnærmet normal kampaktivitet for alle aldersgrupper, og det 
var tydelig at mange spillere hadde savnet å spille i rødt og gult. Dette året har fokuset først 
og fremst vært å holde hjulene i gang og prøve å begrense frafall. 
 
 
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:   Anita Reinaas Lysheim 
 
Det har blitt avholdt 5 styremøter/arbeidsmøter i 2021 og 2 trener- og lagledermøter. 
 
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 har som mål å få denne ferdig til 
sesongstart høsten 2022.  
 
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 164 medlemmer pr. 31.12.2021, hvorav 144 aktive (169 i 2020). I 
forbindelse med overgang til nytt medlemsregister, mistet vi dessverre de fleste ikke-aktive 
medlemmene våre. 
 

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


Drakter / utstyr 
Det har blitt gjort noen en nødvendig oppgradering av noe keeperutstyr og det er kjøpt inn noen nye 
baller. Det har vært mangel på drakter i enkelte størrelser og usikkerhet rundt overgang til ny Trym-
logo har gjort det ekstra utfordrende.  
 
Dugnader 
I 2021 har vi sammen med Freidig Håndball hatt ansvar for vaktholdet i Ladehallen i helgene. 
Damelaget solgte også kakebokser til inntekt for innebandyavdelingen. 
 
Valgkomiteen 
Bård Kvam ble valgt på årsmøtet. 
 
Rekruttering 
Det har vært lite fokus på rekruttering i 2021. Utfordringene med Covid-19 gjorde at det først og 
fremst var fokus på å gjennomføre aktivitet for de eksisterende spillergruppene. Det var planlagt 
et felles allidrettstilbud i regi av Sportsklubben Freidig, noe som førte til at vi ikke startet opp 
egen innebandyaktivitet for 1. klassingene denne høsten.  
 
Økonomi 
Regnskapet for 2021 viser et solid overskudd på kr 220 825. På grunn av Covid-19 har vi også dette året 
hatt vesentlig mindre kostnader, spesielt i forbindelse med kampavvikling. I tillegg ble det sendt ut 
aktivitetsavgift for både 2019/2020- og 2020/2021-sesongene i 2021.   
 
Serielag 
 
Ungdomsserien 
Ungdomsserien i MNBR er for spillere i alderen 13 – 19 år (født i 2008 til og med 2002). 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 2021. Sigurd Harby har vært hovedtrener, 
mens Daniel Alm og Per Eero Øyasæter har vært henholdsvis hjelpetrener og lagskontakt. 
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. 

 

Ungdom 2 
Det ble meldt på 1 lag i grønn serie høsten 2021. Laget har bestått av spillere født i 2008 og 
2009, siden det ikke var nok spillere til eget WL-lag i år. 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. Johannes Nilsson, Marianne 
Kjos, Kjell Bertelsen og Peder Eliasson har vært trenere, mens Siri Løvås Eiken har vært 
lagskontakt. 

 
Senior Herrer 
Herrelaget har spilt i 2. divisjon høsten 2021. Spillergruppen har vært litt i minste laget, og med en del 
skader i tillegg, har de vært avhengig av hjelp fra ungdomslaget i kamper.  
 
Damer Senior 
Freidig har ikke hatt et eget damelag i ordinært seriespill i 2021 pga få spillere. De resterende 
spillerne har hatt mulighet til å være med på treningene til herrelaget og ungdommene. Det har 
også vært et samarbeid med NTNU/SINTEF, slik at de som har ønsket å spille kamper i 
Trønderserien har fått bli med der. 



 
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 minirundene i 2021 hvor vi har stilt med 6-7 lag i de 
rundene som lot seg gjennomføre. Minirundelagene rekrutteres fra skolene i nærområdet (Berg, 
Eberg, Strindheim og Åsvang) og trenes hovedsaklig 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. Det har ikke 
vært så mye aktiv rekruttering av nye spillere til minirundelagene, men vi er heldige og har mange 
dyktige trenerne og laglederne som sørger for god stabilitet, aktivitet og mye glede blant våre yngste 
spillere. 
 
 
Dommere 
Freidig har de tre siste sesongene hatt meget få dommere. Nedre aldersgrense for dommere er 16 år 
og Freidig har derfor hatt få dommer-kandidater blant spillerne. I 2021 fikk vi én ny dommer og styret 
vil fortsatt jobbe for å motivere spillere på ungdomslagene til å bli dommere. 
 
Representasjon 
 
Årsmøte Midt-Norge Bandyregion (MNBR) 
Benedicte Parelius, Bård Idar Kvam og Cathrine Ringstad 
 
Møter arrangert av MNBR, inkludert SLU (Sportslig Utvalg) 
Marianne Kjos og Sigurd Harby  
 
Seksjonsårsmøte Norges Bandyforbund 
Marianne Kjos, Sigurd Harby og Cathrine Ringstad 
 
 
Andre verv og oppdrag innen innebandy 
Styremedlem i MNBR: 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. 
 
Klubben har bestemt seg for å etablere et allidrettstilbud for de aller yngste. Det betyr at innebandy 
ikke lenger vil rekruttere aktivt mot 1. trinn på Berg og Eberg, men bidra med gjennomføring av 
innebandyaktivitet som en del av et allsidig idrettstilbud.  
 
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. 
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