
 
  
 Vedlegg til Årsberetning Sveiva Innebandy 2016/2017: 
 
 
 LAGENES ÅRSBERETNING 2015/2016 – 2016/2017 
 
 
 Jenter 12 – 14 
 v/Ragnar Kjennes 
 
 Det er mye som har skjedd i denne treningsgruppa siden forrige årsmøtet.  Jenter 14 ble nummer  
 2 i regionscupen og vant serien i 15/16 sesongen.  Jenter 12 vant også serien den sesongen. 
 

I høst så ble gruppen enda større og vi er totalt 26 spillere fordelt på 3 lag.  To J12 lag – ett i 
avdeling A og ett i avdeling B.  Og ett J14 lag.  Akerselva klarte ikke å stille lag i serien denne 
sesongen og de av jentene derfra som ville fortsette med innebandy tok kontakt med Sveiva.  
De var velkomne og vi fikk 9 nye jenter i samme aldersspredning som vi hadde i gruppa fra før. 
 
Denne sesongen har også vært veldig god sportslig, startet med jenteturneringen i Rykkinhallen 
midt i oktober, det var første gang vi spilte sammen som lag.  Det endte med seier i J14 og jenter 
10-11 vant alle kampene sine,  det ble ikke kåret noen vinner. 
 
Laget har bare blitt bedre hele veien og gledet seg veldig til Gothia Cup i januar.  Hadde en helt 
utrolig cup i Sverige og endte tilslutt med 3.plass i A sluttspillet. 
 
Også her hjemme har det gått veldig bra for jentene.  J12B ledere serien og er i realiteten 
seriemester og har vunnet regionscupen. J14 ble nummer 2 i regionscupen og ser ut til å bli 
nummer 3 i serien. 

 
  
 Jenter 16 
 v/Tone Ekmo 
 

Jenter 16 består av en flott gjeng med positive, talentfulle og dedikerte jenter samt at de har et 
flott støtteapparat rundt seg.  De avsluttet 2015/2016 som nr. på tabellen og spilte NM-
semifinale der de holdt følge med Tunet J15, som har vunnet Gothia Cup flere ganger, i 55 
minutter. 
Jentene var i Praha sommeren 2016 og vant to kamper, noe som var stor forbedring fra året før.  
3 av jentene var med Elitelaget til Europacupen og med seier i finalen ble dette en flott 
opplevelse for dem. 
Noen av jentene var med på Vikingen i august med gode resultater.  De var stolte over å ha 
flagget på brystet, og vi krysser fingrene for at det blir flere samlinger med det. 
 
 
 



 
 
 
 
Sesongen 2016/2017 startet med kickoff tur med klatring i Høyt og Lavt klatrepark i Hallingdal 
og 5-kamp i Ål sentrum. 
 
Noen av jentene har vært så heldige å få hospitere med Damer Elitelaget hele sesongen.  De er 
med på 1 – 2 treninger i uken og har også fått spilletid i enkelte kamper.  Det går også den andre 
veien da 4 – 5 jenter fra J14 er med og trener med J16, samt at de får spilletid på kamper.  Flotte 
tiltak begge veier slik at vi sikrer utviklingen av jentene i klubben og holder motivasjonen oppe 
for de som hele tiden ønsker å utvikle seg og trene mer. 
 
Sveiva har også Damer 2 lag.  Kjernen i dette laget er J16 spillere g de har med påfyll av 2 – 4 
elitespillere fra kamp til kamp.  De hevder seg bra i 1.divisjon og har de siste ukene vunnet både 
over nr. 1 og nr. 2 på tabellen.  Sveiva ligger i øyeblikket på 5.plass i denne serien. 
 
Pr. i dag (februar) denne sesongen ligger J 16 på 3.plass i serien, kun 2 poeng bak Tunet og 
Sarpsborg. 
 
Jentene var i Gothia Cup rett etter nyttår og kom til kvartfinale, og sesongen avsluttes med en tur 
til Fredrikstad og Zonecup. 
Trenere Petter Nygaard og Geir Ole Løchen.  Lagleder Tone Ekmo/Hege Aas. 
 
 
Kvinner elite  
v/Terje Sletten 
 
Sesongen 2015/2016 
Kvinner elite ble seriemestre for sesongen i 2016/2017 og avsluttet sesongen ved å vinne NM – 
gull. 
 
Sesongen 2016/2017 
Denne sesongen har vært mer trøblet enn hva som har vært normalt.  Spillerstallen har vært 
liten og det har vært mange skader.  Dermed har resultatene variert mye.  Tredje plass i serien 
er ikke helt etter målsettingen. Nå står vi foran semifinale og drømmen om NM gull består. 
 
Det uten tvil største høydepunktet i sesongen, var seieren i Europacupen for klubblag.  Det betyr 
at laget er kvalifisert for Champion Cup spill høsten 2017.  Et annet meget gledelig resultat i 
sesongen 2016/2017 er at flere egne juniorspillere har trent med elitelaget og har debutert i 
obligatoriske kamper.  Det er også grunn til å være stolt over at 6 av spillerne har representert 
Norges A landslag i sesongen 2016/2017.  Klubben hadde også to spillere i VM for U-19 landslag 
som ble spilt i Canada i mai 2016. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Gutter 06 - 07 – 08  
v/Terje Sletten 
 
Like før jul klarte vi å etablere en liten treningsgruppe for de yngste guttene og jentene. 
Oppmøtet på treningene – som ledes av Stian Johansen - er mellom 8 – 12 spillere.  Vi håper at 
det blir minirundespill for disse før sesongslutt.  Vi håper også at flere spillere melder seg – blant 
annet deltakere på innebandyskursene på Rommen Aktivitetsskole.  
 
 
Gutter 09 – 10 
v/Camilla Nordengen 
 
Laget 06/07 består av 19 ivrige gutter og jenter født i 06 og 07.  Laget har i sesongen hatt en stor  
tilflyt av nye spillere samtidig som det har vært lite frafall.  Laget har en hovedtrener og ¾ 
assistenttrenere.  Laget spiller både i aktivitetsserie i G10, samt minirunder.  Oppmøte på 
treninger og kamp er god. 
 
 
Gutter 11 – 12 
v/Sissel Falkhaugen 
 
G04/05 har gjennom sesongen bestått av 15 – 17 spillere, født i 2004, 2005 og 2006.  Det har 
vært en utfordrende sesong, men med Andreas Valbye og Sindre Palving Christiansen på plass 
håper laget på mer stabilitet på treningene framover. 
 
De har vært meldt på i G12-serien (G04) og har møtt tøff motstand. Det har vært hele 16 lag i 
serien og de har kun spilt en gang mot hvert lag med vekslende hell.  Men spillerne har utviklet 
seg og vi ser nå framover mot Zone-cup i Fredrikstad som blir lagets første cup noensinne. 

 
 
 Gutter 13 
 v/Linda Sletten 
 

Sveiva G13 er en gjeng med godt over 20 spillere.  Laget har de siste årene jobbet veldig med 
rekruttering og denne sesongen har det tilkommet 3 helt nye spillere.  Vi har 2 lag påmeldt i 
seriespill og begge lag har gjort det veldig bra i år.  2. laget ligger an til 3.-4. plass i årets sesong 
og 1. laget leder serien med 3 poeng før de siste 3 kamper.  Det er noen tøffe kamper igjen, men 
alt ligger i våre hender til å kunne bli seriemestre i år igjen. 
 
 
 
 



 
 
 
Gutta er også videre i regions cupen og skal spille finale mot Ull Kisa. 
 
Vi har denne sesongen vært så heldige å få med David Garcia inn i trenerapparatet.  Han kommer 
til å ha fokus på individuell utvikling av enkelt spillere.  Vi håper at dette er med på å ta oss enda 
noen steg fremover.   
 
Vi er utrolig heldige i denne gruppa og har mange ressurssterke foreldre som bidrar både med 
sponsing og dugnader.   
 
Trenere: Øyvind Gundersen, Morten Isnes, David Garcia og Linda Wallin Sletten 
 
 

 
 
 Gutter 14/15 
 Hurra-meg-meg-rundt laget har blitt voksne 
 v/Lars Arkøy 
 
 2016 var et begivenhetsrikt år for Sveivas g01-02 lag.  En treningsgruppe på 18 utespillere og 2  

keepere.  Det har vært er år med mye glede og mye tårer.  Dette er et tilbakeblikk på året som 
har vært og på de resultatene laget oppnådde. 
 

 Seriespill 2015/16 
Sesongen 2015/16 meldte vi på 3 lag.  Ett i g13, ett i g14 og g14.2.  Det var en bra sesong hvor vi 
hang med i gullkampen i begge klasser, men gikk på en smell på slutten som endte med sølv for 
både gutter 13 og 14.  Dette var sesongen da vi hadde begynt å bli mer seriøse på treningene, og 
begynte med å satse litt mer på resultater.  Det skal også sies at g13 vant sitt andre 
regionscupgull på rad denne sesongen. 
 
Zone Cup 2016 
Vi gikk inn i turneringen med litt blandede forventninger.  Det var selvfølgelig håp om å komme 
langt, men hovedfokuset var å bygge bedre samhold i laget og å være sammen med gutta på cup.  
Gutta overrasket med å vinne gruppa, og vi var klare for sluttspill.  Det ble seier både i 
kvartfinale og semifinale, og dermed ble finale en realitet.  Vi tapte uheldigvis finalen med ett 
mål, men vi reiste hjem med gode opplevelser og gode minner i bagen. 
 
Praha 2016 
Flere 01/02 (med innslag fra 03 og 00) spillere reiste ned til Praha for å prøve spille mot tøff 
utenlandsk motstand.  Her var også fokuset på det å ha det moro og å prøve ny motstand.  Vi 
gjorde det bedre enn vi trodde og klarte å komme til semifinale.  Seieren over Pixbo på straffer i 
kvartfinalen er et minne få kommer til å glemme. 
Det skal også nevnes at vi var med i Planke cup 2016, hvor vi delte laget. 01 gikk sammen med 
00, og 02 fikk forsterkninger fra 03.  Det var en fin turnering, men ingen av lagene oppnådde 
merkverdige resultater. 
 



 
 
 
 
Gothia Cup 2017 
Dette var absolutt sesongens høydepunkt.  Vi startet med blandede resultater i gruppespillet og  
oss videre til B-sluttspill, og det var der moroa starta. 16/1 finalen var en tøff match som sto 2-2, 
før vi satt seiersmålet kun minutter før slutt. 
Kvartfinalen sto for tur og gutta hadde mye selvtillit.  Vi startet absolutt best og ledet 4-1 over 
Lindome etter halvspilt kamp.  Mange utvisninger begge veier førte til at Lindome kom tilbake i 
kampen.  Vi øker til 5-3 før Lindome får et trøstemål i sluttsekundene. 
I semifinalen var det stopp mot Slovakiske Snipers Bratislava.  Vi var et hakk dårligere hele 
matchen og taper 4 – 0.  Snipers Bratislava var også laget som vant hele B-sluttspillet.  De vant 
finalen 4-0, så vi fikk oss en uoffisiell 3.plass.   
Gutta var storfornøyde med semifinale og vi dro hjem stolte og med hodene hevet. 
 
Seriespill 2016/17 
I sesongen 2016/17 meldte vi på lag i g14, g16 og g16-2.  Vi storspiller i serien og leder i både 
g14 og g15.  I regionscupen stoppet det i semifinalen for både g14 og g15.  01 – 02 spillerne er 
også ryggraden i juniorlagene g16 og g19. 
 
Hyllest til trenerne 
Mye av grunnen til at det har gått så bra som det har gått er våre fantastiske trenere, Kent 
Martinsen og Stig Kristiansen.  Hadde ikke de brukt så mye av fritiden sin på å komme ned i 
hallen for å trene guttelaget vårt, hadde ikke vi vært der vi er i dag.  STOR takk til de! 
Erik Andersen har fulgt g14 laget på kamper og sørget for at de leder serien med to poeng.  

 
 
 Gutter 16  
 v/Pål Nygaard 
 
 Sesongen 15/16 ble for G16 en jubelsesong ingen hadde sett komme. 
 Liten treningsgruppe som sto hele sesongen og spilte mange tøffe kamper.  
 Etter 5.plass i serien var det en spent gjeng som skulle spille NM sluttspill for første gang. 

Gutta starta forrykende og bare økte nivå for hver kamp.  Som vinner av pulja ble det semi mot 
GIF som vi vant 5 – 1. 
 
Finalen ble en stor opplevelse i fullsatt Ekeberghall.  Gutta spilte med Sveivahjertet langt utenpå 
drakta og vant en fortjent seier 8 -7 mot Sarpsborg.  Ett NM – gull trenere, lagledere, foreldre og 
gutta kan være veldig stolt av … 
 
Sesongen 16/17 er treningsgruppa blitt mye større med 14 – 19 åringer sammen og flere nye 
ansikter går G16 en spennende tid i møte… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Gutter 19 
v/Pål Nygaard 
 
Forrige sesong het klassen G18, så det var gutter født opp til 1997.  Sesongen 15/16 var en 
sesong preget av en forholdsvis liten gruppe, hvor trenerne Finn og Pål la mye vekt på innebandy 
skal være noro, seriøst når vi måtte og moro når gutta ønsket det.  Selv med mange på skadeliste, 
så hadde vi en god gruppe som spilte mange kjempebra kamper.  Vi hadde mye påfyll fra G16 og 
gjorde en totalt sett god sesong. 
2.plass i serien og knepent tap i semifinale i NM ble status for en sesong med en liten gruppe 
gode spillere. 
 
Sesongen 16/17 er de samme gutta blitt G19.  Gutta trener i en stor gruppe med G16 og mange 
unggutter har fått prøvd seg mot mye eldre motstand.  Victor har overtatt ansvaret for begge 
lagene og status pr. 20.februar så ligger G19 på 4.plass i serien med 2-3 kamper mindre spilt enn 
de andre.  Vi ser frem til ett spennende NM også denne sesongen. 
 
 
 Herrer elite 
v/Andreas Sletten 
 
Sveiva-herrene avsluttet sesongen 15/16 med å få en stygg ripe i lakken da Harstad i siste 
serieomgang beseiret våre gutter med 3-2.  Dermed endte de på 6.plass og ble valgt av Greåker i 
det påfølgende NM-sluttspillet.  Greåker startet frisk og vant de to første kampene, men Sveiva-
herrene gav de kamp og tvang frem en 5. og avgjørende kamp som dessverre endte med tap.  
Dermed ble det stopp i kvartfinalen. 
 
Foran 16/17-sesongen ble både Anton Brenner og Kristian Becher hentet inn som forsterkninger 
på spillersiden samt at Sindre Bjerknes var tilbake i klubben han hører hjemme.  Førstnevnte 
fikk aldri prøvd seg som spiller da han med mindre enn 2 måneder til seriestart fikk tilbud om å 
bli trener for Sveiva-herrene.  Alex Jureksson måtte si fra seg sitt engasjement grunnet jobb-
tilbud og da fant man erstatter i egne rekker. 
 
Hele høst-sesongen var veldig positiv for Sveiva-herrene.  Man slo bunnlagene og  tok poeng fra 
topplagene og befestet sin posisjon på øvre halvdel.  På landslagssamlinger fant man også mange 
sveivere, og i Norges VM tropp var det 5 sveivere som ble plukket ut.  Den andre halvdelen av 
sesongen har det kladdet litt mer.  På ny så avga man poeng mot Harstad, og spillet fløyt ikke like 
bra som i høst.  Men 3 serierunder før slutt er man fortsatt med i kampen om medaljer. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Oldboys og herrer 3 
v/Håvard Pedersen 
 
Sesongen 2015/2016 
 
Sportslig sett leverte oldboys og herrer 3 kruttsterke resultater for sesongen 2015/2016.  
Seriemester både for oldboys og herrer 3 kan ikke være annet en imponerende.  I tillegg spilte 
Herrer 3 seg til semifinale i regionscupen der herrer elite sto på andre siden.  En morsom 
februarkveld 2016 i Rommenhallen som i tillegg var ganske godt besøkt publikumsmessig.  H3 
rystet elitegutta og hold lenge, men kondisjonen sviktet litt mot slutten.  Elitegutta vant til slutt 
6-3 og gikk til finalen. 
 
Statistikkfører Joakim Nordin har ikke fått alle kamprapporter inn i løpet av sesongen grunnet 
skade slik at en topp 3 liste rundt poengplukker ikke lot seg gjennomføre. 
 
I november dro vi som vanlig til Praha for å delta i uoffisielt europamesterskap for oldboys, 
Prague Masters.  En veldig sosial tur men der det sportslige står i fokus når det er tid for det.  
Ingen sportslig suksess i 2016 utgaven med exit i kvartfinalen.  
 
Sesongen 2016/2017 
 
Pr. skrivende stund kjemper oldboys om seriegull med 2 kamper igjen av seriespillet.  Det er kun 
målforskjell som skiller Sveiva og Grei.  Er dessverre ute av regionscupen. 
 
Når det gjelder H3 topper de sin avdeling 3 i 3.divisjon med 3 kamper igjen og spiller finale i 
regioscupen i helgen 3-5 mars.  Vant 6-3 i semifinalen mot Grei 2. 
 
Det er bra oppmøte på treningene (tirsdager 21.15 – 22.30).  Alltid 2 keepere og 12 – 18 
utespillere som gjør at det blir gode og morsomme treninger. 
 
 
Sveiva Veteran 
v/Umesh Sethi 
 
Det er 13 lag til sammen i veteran serien som består av spillere som er 40+. 
 
Vetaranlaget havner trolig på 6.plass selv om det står igjen en kamp å spille. 
Vi har de siste 2 årene opplevd å spille med forskjellig spillere på hver kamp, ettersom noen har 
sluttet siste 2 år.  Noen har vært skadet, og vi har måttet låne spillere fra Old boys.  Samtidig ser 
vi at det kommer flere gode spillere over til de andre veteran lagene, og det er en utfordring for 
oss.  Men det har vært godt samhold i laget, og de fleste spillerne har stilt opp på både vakter og 
treninger.   
 



 
 
 
 
Med tanke på at en del spillere begynte å spille innebandy for 5 – 6 år siden, har det vært god 
utvikling i laget.  Men ettersom årene går, ønsker vi snart at det blir en serie for 50+ ettersom 
noen av oss har passert 50 og andre begynner å nærme seg det. 
 
Det har også kommet ønsker fra noen på veteran laget om det er mulig å få lagene som trener i 
høst, vinter og påske ferien om å ha vakt selv.  Det er mange som er bortreist, og det er vanskelig 
å møte på vakt da.  Har man også vurdert å ansette noen ungdommer som spiller innebandy om 
å stå i kiosk vakt i helgene, og heller betale de en sum enn at lagene må stille med kiosk vakt som 
ikke passer de fleste i helgene.  
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