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Innebandystyret 2019
Leder: Ingvild Granum
Økonomi: Håkon Heuch
Trenere 2019
Serie: Andreas Ekelund, Gørild Mjønes
Weekend League: Ingvild Granum, Lars Nebb
Micro, mini: Erlend Høvde, Patrick Walin, Eyolf Bratvold
Årsberetning innebandy 2019
Dette er den første sesongen innebandy har vært en egen gruppe. Fram til klubbens årsmøte
2019 var innebandy en del av idrettsskolen. Endringen innebærer at innebandy har et eget
styre og har egen økonomi. Dette vil gi oss større muligheter til å styre utviklingan av
innebandy og at innebandy blir mer synlig i CSK.
Innebandy har omkring 50 aktive spillere i alderen 6 til 16 år:
Micro (1.-2. trinn): 14 spillere
Mini (3. og 4. trinn): 11 spillere
Lillegutt/jente (5. og 6. trinn): 3 spillere
Weekend League (7.trinn): 6 spillere
Serie (8., 9. og 10. trinn): 15 spillere
Det er for få spillere i enkelte av aldersgruppene til at vi kan spille med rene inndelinger i
lagene. Det er derfor i sesongen spilt med blandede lag ut fra alder og erfaring spillerne har
med innebandy.
Minirunder:
Vi har deltatt i 5 minirunder med lag i Micro og 6 med Mini. På grunn av situasjonen med
korona så ble sesongen forkortet og siste minirunde utgikk.
Weekend League:
Vi har deltatt i 4 Weekend League. På grunn av situasjonen med korona så ble sesongen
forkortet og siste Weekend League utgikk. Det ble søkt til kretsen om å få spille med spillere
fra 6. og 8. trinn, sammen med spillerne fra 7. trinn. Dette ble godkjent og vi har spilt med
blandet lag i alle kampene.
Serie:
Vi har stilt med et lag i ungdomsserien i vinter/vår serien. Serien er inndelt i to grupper etter
nivå, blå og rød, der rød er den mest krevende. CSK har spilt i rød serie med spillere fra 8. til
10. trinn. Et par spillere fra 7.trinn har også fått prøve seg. Det spilles 8 kamper i serien.
Dugnad:
Det er gjennomført en dugnad for innebandy ved at vi har hatt ansvaret for kiosken på en
weekend league. Dette ga oss en inntekt på 5352 kroner. I tillegg er innebandy en del av
klubbens reiselottteri og har solgt lodd i reiselotteriet.

Rekruttering:
Innebandy er en liten gruppe og vi har behov for større rekruttering for å kunne gi et tilbud til
alle aldersgrupper. Denne sesongen har vi hatt hjelp til kretsen til rekruttering ved at det er
gjennomført innebandyøkter på skolene. Dette har i liten grad gitt økt deltakelse. Det er også
delt ut informasjon om innebandy i en del klasser.
Det er ønskelig at innebandy skal få tilgang på vant i CSK hallen slik at vi også kan ha
innebandy der. Det vil føre til at innebandy blir mer synlig i klubben.
Innebandy må bli flinkere til å bli synlige gjennom klubben md blant annet å ha informasjon i
CSK informerer.
For at vi skal klare å øke aktiviteten i gruppa er det viktig at styret utvides fra 2020. Det er
ønskelig å få inn en dugnadsansvarlig som kan ta ansvaret for kafe på arrangement og for
klubblotteriet som vi er en del av. I tillegg ønskes en rekrutteringsnsvarlig som sammen med
kretsen står for planlegging av rekrutteringsaktiviteter.
Regnskap 2019

Budsjett 2020

Kontigent:
Styret foreslår følgende kontignet for sesongen 2020/2021:
Barneskole 1.-4.: 1000 kroner
Barneskole 5.-7.: 1200 kroner
Ungdomsskole: 1600 kroner
Videregående: 1600 kroner
Innmeldte saker:
Valg:
Innstilling til valg av styre:
Leder: Ingvild Granum
Økonomiansvarlig: Håkon Heuch
Rekrutteringsansvarlig: ?
Dugnadsansvarlig: Eli Holden
Valgkomite:
Det er behov for to personer til i valgkomitèen

