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1. Sammenfatning 
 
Sveiva Innebandys virksomhetside (forteller hva Sveiva Innebandy skal drive med – 
formålet/hensikten med klubben være) er: 
 
«Sveiva skal være en innebandyklubb for alle med vekt på rekruttering, engasjement og utvikling 
innen bredde og elite».   
 
Styret mener at sesongen 2018/2019 at har vist at virksomhetsideen er oppfylt.  
 
Klubben styrer mot meget gode sportslige resultat for sesongen 2018/2019 for både elite og 
aldersbestemte/bredde lag.   
 
Klubbens økonomi er meget god – overskuddet for 2018 er på kr. 370.746.,- 
og egenkapitalen er solid: kr. 1.542.441,- 
 
Klubben er i hovedsak godt organisert og har gode styringsinstrumenter.  Gjennom den daglige 
driften ser styret verdien av Klubbens virksomhetsplan med verdier, målsettinger og tiltak.  
Handlingsplanen hjelper oss i å konsentrere oss om de viktige sakene.   

 
De gode resultatene for klubben – både sportslig og økonomisk – hadde ikke vært mulig uten 
solid innsats fra klubbens medlemmer.  Vi vil særlig trekke fram den utrolige dugnadsånden som 
alle lag/medlemmer – fra de yngste til de eldste og fra bredde til elite – viste under NM – 
arrangementet i 2018 og ved klubbens hoved-dugnader.  
  
Vi vil også trekke fram at et av de mest hyggelige resultatene i 2018/2019, er at vi ser en meget 
positiv utvikling i rekruttering av yngre spillere.  Det bygger på godt samarbeid med noen av 
grunnskolene i bydelen.  Nå planlegges det også for oppstart med tilbud for barnehagebarn i 
samarbeid med barnehager og AKS på Rommen skole.  Vi håper på aktivitet allerede våren 2019.  

 
Men året 2018/2019 skjemmes av at klubbens valgte leder 30.januar trakk seg som leder med 
umiddelbar virkning.  Dette ble annonsert 2.februar som følger på klubbens hjemmeside og på 
aktuelle facebooksider: «Bjørnar Rendalsvik har trukket seg som leder i Sveiva Innebandy med 
umiddelbar virkning.  Begrunnelsen for fratredelsen er kort fortalt: Stort arbeidspress og 
kommunikasjons- og samarbeidsmessige utfordringer med styrets medlemmer».  
 
Det må innrømmes at nevnte utfordringer har vært sterkt medvirkende til at styret dessverre 
ikke har levert godt nok hva gjelder oppfølging og gjennomføring av oppdrag Årsmøtet i 2018 
gav styret.  Dette fremkommer tydelig i nedenstående hovedpunkt 3 – Handlingsplanen 
2018/2019 hvor vi viser mer detaljert status på de forskjellige tiltakene i Handlingsplanen.   
Årsmøtet i 2018 vedtok en Handlingsplan med 65 tiltak.  Ved kritisk gjennomgang er resultatet 
kan vi sette opp følgende oversikt:  
28 av tiltakene er oppfylt 
16 av tiltakene er delvis oppfylt   
21 av tiltakene er ikke oppfylt. 
Det betyr av over 30% av tiltakene ikke er oppfylt.           
 



 
 
En svart flekk i årets sesong var at et stort antall (G 2001/2002 spillere) valgte å slutte i Sveiva 
Innebandy. I løpet av sommermånedene valgte de å gå over til en annen klubb.   Begrunnelsen 
for dette var at spillerne (og foresatte) ikke var fornøyd med måten Styret håndterte 
trenerkabalen for den aktuelle gruppen (en av trenerne ble meddelt at han fra styrets side ikke 
var ønsket som trener).   
 
Dette var en krevende sak for klubben, men fra utgangspunktet med spørsmål om vi klarte å 
stille lag i de aktuelle aldersklassene har klubben stilt lag og oppnådd gode resultat både i G 16, G 
17 og G 19.  Takk til de spillerne som valgte å bli igjen i Sveiva, takk til de erfarne og godt 
kvalifiserte trenerne som stilte opp - vi skal også takke de spillerne som selv oppsøkte Sveiva 
Innebandy og etter noen treninger valgte å melde seg inn i klubben.  Disse innmeldelsene har 
vært med å styrke lagene.   
 
Vi vil også trekke fram at en av klubbens største utfordringer at arbeidsbelastningen på et utvalg 
av medlemmene blir urimelig stort.  Mye arbeid har falt på noen få ildsjeler.  Valgkomiteen har 
tidlig i sitt arbeid meldt til styret at mulige kandidater er reservert ut fra redsel om for stor 
arbeidsbelastning.  Til Årsmøtet fremmer derfor styret forslag om å opprette en stilling som 
administrativ leder for Sveiva Innebandy.  Et «dristig» forslag for en relativt liten klubb, men et 
forslag som styret mener er absolutt nødvendig.  
 
Hva gjelder de gode økonomiske resultatene kan det kritiseres hvis vi har «spart oss til fant».   
Vi mener det ikke er tilfelle – vi ser ikke at stram økonomisk styring har hatt for store uheldige 
konsekvenser.  Tvert imot – det at klubben har økonomisk handlefrihet gir mulighet til å satse på 
noen større prosjekter.  Styret legger fram flere områder som vi mener bør styrkes og hvor de 
økonomiske forutsetningene gjør dette mulig.  Men styret vil understreke at fortsatt gode 
(sportslige-, økonomiske- organisatoriske) resultater krever fortsatt godt vedlikeholds- 
oppfølgingsarbeid og på noen områder ekstra innsats.  Dette fremkommer i vårt forslag til 
Handlingsplan for 208/2019.  

 
 

2. Styret 
 

Sveiva Innebandys styre har i perioden 2018/2019 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:     Bjørnar Rendalsvik  (2018/2020) 
 
Bjørnar Rendalsvik trakk seg som leder med virkning fra 30.01.2019. 
Nestleder Jenny Håmås Johansen overtok som leder fra 30.01.2019. 
 
Nestleder:    Jenny Håmås Johansen (2018/2020) 
Sekretær:    Anne Lene Lindgren  (2016/2019) 
Kasserer:    Ann Mari Bilstad  (2018/2020) 
Styremedlem    Jarle Hansen   (2016/2019) 
Styremedlem:   Naima Asghar  (2017/2019) 
Varamedlem:    Terje Sletten   (2018/2019)  
      (rykket opp som styremedlem fra 30.01.2019) 



 
  
 

Andre sentrale verv:  
 
Hallansvarlig:   Petter Aas 
 
Arrangementsansvarlig;  Damer elite kamper: Astrid  Rød 
(Arrangementskoordinator) Herrer elite kamper: Pål Nygaard 
 
Sveiva Shop’n :   Bjørnar Rendalsvik (trakk seg 30.januar) 
 
Sveiva Kiosken: Naima Asghar, Monica Wemberg, Sissel Falkhaugen og Thor 

Johan Holaker 
 

Antall styremøter:  
 
Styret har i perioden fra Årsmøtet 2018 til Årsmøtet 2019 avholdt 15 styremøter 

 
13.03., 10.04., 14.05., 12.06., 12.07., 14.08, 15.08., 05.09., 26.09., 10.10., 06.11., 12.12., 09.01., 
06.02., 13.02. 

 
Deltagelse på møter utvalg: 
 
På Seksjonsårsmøtet for Oslo- og Akershus innebandyseksjon deltok: Bjørnar Rendalsvik, Ann 
Mari Bilstad og Morten Isnes,  
 
På Seksjonsårsmøtet for Norges Bandyforbund, Innebandy – deltok; Bjørnar Rendalsvik, Jenny 
Håmås Johansen og Terje Sletten.  Jarle Hansen deltok som observatør. 
 
På Årsmøtet i Norges Bandyforbund deltok Bjørnar Rendalsvik.  

 
På ISU (Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Stovner) medlemsmøte deltok: Jenny Håmås 
Johansen og Bjørnar Rendalsvik 

 
Bjørnar Rendalsvik deltok (i den perioden han var leder)  fast på møter med Rommen skole, 
Undervisningsbygg og Bymiljøetaten vedrørende driftsmessige forhold av Rommenhallen. 

 
3. Handlingsplanen 2018/2019  

 
a. Innledning 

 
Nedenfor følger gjengivelse av handlingsplanen som ble vedtatt på Årsmøtet i 2018.  I 
framhevet tekst står gjengitt selve handlingsplanpunktet – deretter – i kursivtekst - følger 
styrets vurdering av status/ hva styret har gjort under det enkelte området pr. medio 
februar 2019.  

 



 
 

b. Status/Resultat handlingsplanen 
 

1. Økonomi 
 
o Full kontroll på økonomien. 

 
Oppfylt  
Regnskapstallene for 2018 viser at økonomien er meget solid.  
Det vises ellers til hovedpunkt 5 b på Årsmøteagendaen – Økonomiske forhold – 
Driftsresultat - for mer informasjon. 

 
o Samsvar mellom inntekter og kostnader 

 
Oppfylt 
Det er samsvar mellom inntekter og kostnader.  Få overraskelser hva gjelder utgifter. 
 

o Gode økonomirutiner i alle ledd – fra styret til det enkelte lag. 
 
Delvis oppfylt 
Det meste fungerer godt, men enkelte tilfeller hvor saksgang har vært noe uklar og rutinene 
ikke tilstrekkelig kjent/fulgt av enkeltpersoner.  

 
o Jevnlig økonomirapporter til behandling i styremøtene. 

 
Delvis oppfylt 
Muntlige rapporter er gitt jevnlig, mens det har vært mer sporadisk med grundigere 
oppmerksomhet om økonomiutviklingen på styremøtene.  

 
o Letter opplegg for å bli medlem – utarbeid medlemskort. 

 
Ikke oppfylt 

 Styret har ikke prioritert denne oppgaven. 
 

o Reklamere for å få flere inn på Grasrotandelen  
 
Delvis oppfylt 
Informasjon om Grasrotandelen er lagt ut på Hjemmesiden og facebooksider, 
men kunne nok vært oftere påminnelser.  

 
2. Rekrutterings – /Sportslige forhold  

 
(Rekruttering betyr både å skaffe nye og å beholde nåværende spillere/medlemmer)  
 
Gjennomføre konkrete tiltak overfor rekruttering av yngre spillere  
Mer aktiv oppfølging av retningslinjer innen ulike utfordringer innen aldersbestemte lag. 



 
 
 
o Gjennomføre konkrete tiltak overfor rekruttering av yngre spillere  

 
 Oppdatere informasjonsbrosjyre 

Oppfylt 
Informasjonsbrosjyre er oppdatert og bekjentgjort på informasjonsmøte og i 
Klubbhåndboka 
 

 Aktivt samarbeid med Rommen skole og Rommen Aktivitetsskole 
Oppfylt 
Samarbeidet startet opp og konkrete tiltak starter mars 2019.  Her vil også  
samarbeid med barnehager bli utprøvd med tilbud til barnehagebarn. 
 

 Aktivt samarbeid med Høybråten skole  
Oppfylt 
 

 Aktivt samarbeid med Vestli skole 
Ikke oppfylt 
På grunn av rivning/ombygging av Vestli skole har dette ikke latt seg gjennomføre. 

 
o Samarbeid mellom lag på ulike alderstrinn 

 
Oppfylt 
Gir «karakteren» oppfylt selv om samarbeidet mellom enkelte lag kunne vært bedre, veies 
dette opp mot spesielt godt samarbeid mellom andre lag.  
 

o Opprette en aktivitetsgruppe: arrangere åpne treninger, keepertreninger, 
skuddtrening, styrketrening, showkamper osv.  
 
Ikke oppfylt 
Dette tiltaket er ikke ivaretatt.  

 
o Ivaretagelse av talentene – sikre dem utfordringer 

 
Oppfylt 
Talenter er gitt utviklingsmuligheter gjennom hospitering på høyere lags treninger og for 
spill på eldre lag.  Dette gjelder fra de yngste lagene til de eldste aldersbestemte lagene opp 
mot elitelagene.  
 

o Ivaretagelse av de i dag nest-beste(i morgen de beste) – sikre dem spill og 
utfordringer 

 
Oppfylt 
Alle som trener har fått spille kamper.  Inntrykket er at de fleste får spilt et relativt stort 
antall kamper.  
 



 
 
 

o Særlig oppmerksomhet for G – 14– G-19 og J-14 – J – 19. 
 

 Tiltak som trygger rekrutteringen – gjøre det attraktivt å spille innebandy  
Delvis oppfylt 
Er fristet til å sette karakteren «oppfylt» hvis vi ser rekrutteringssituasjonen i januar 
2019 med betydelig tilvekst av spillere fra andre klubber.  Men ut fra at mange G 01 
– G 02 spillere dessverre valgte å slutte sommeren 2018 (da styret ikke gav tillit til en 
tidligere trener), kan vi ikke gi høyere karakter. Det er også få spillere i 
aldersgruppen født i 2004.  
 

 Aktiv innsats mot de som «bare slutter» 
Oppfylt 
Klubben har hatt svært lite frafall (med unntatt av tidligere omtalt sak). 
 

 De eldste juniorene opp mot elite lagene og herre 2 og damer 2. 
Delvis oppfylt 
Dessverre var ikke spillerstallen stor nok til at vi klarte å stille etter damer 2 lag. 
De eldste juniorjentene har derfor hatt noe mindre spilletid en ønsket – men samtidig 
har flere av juniorene hospitert på elitelagets treninger.  
På herresiden har juniorene hatt stort tilbud om å spille på herrer 2 (3 og 4) og flere 
av juniorene har hospitert og også debutert på herrer elite laget.  
 

o Sikre kvalifiserte trenere  
 
 Gi flere tilbud om trenerutdanning 

Delvis oppfylt 
Utover at en av lagets trenere gjennomfører trener 2 kurs har ingen trenere 
startet/gjennomført trenerutdanning i 2018/2019 sesongen.  Derfor karakteren en 
svak – «delvis oppfylt». 
 

o Sikre at klubben har nok dommere 
 
 Rekruttere nye dommere – gi dem dommerkurs 

Ikke oppfylt 
Klubben tilfredsstiller Oslo og Akershus Bandyregions krav til antall dommere vi må. 
Men karakteren – ikke oppfylt – begrunnes med at ingen nye har gjennomført 
dommerkurs-/utdanning.   
 

o Iverksette tiltak for å øke El – innebandyaktiviteten.  
 

Delvis oppfylt 
  I regi av Norges Innebandyforbund er det gjort forsøk på engasjerte kvalifisert trener  

for el-innebandyen.  Dette har ikke lykkes – og det deltakerantallet er dessverre 
fortsatt lavt – fra 3 – til 6 spillere. 
 



 
 
 
 

3. Intern informasjon – kommunikasjon 
 
o Velkomstbrev til medlemmer ved betaling av medlemsavgiften 

 
Oppfylt. 
Velkomstbrev er ajourført og gjort kjent for medlemmene.  
 

o Styret holder 3 møter pr. sesong med foreldrekontakter- lagledere og trenere for 
aldersbestemte lag: 

 
 Tredje møte for sesongen 2017/2018 innen 15.mai 2018 (evaluering av 

sesongen + forberedelser sesongen 2018/2019) 
Oppfylt 
Møtet ble avholdt.  
 

 Første møte for sesongen 2018/2019 – sesongforberedelser innen 
20.september  
Oppfylt 
Møtet ble avhold – dog noe forsinket.  
 

 Andre møte sesongen 2018/2019 innen 31.desember (evaluering av 
sesongen så langt) 
Ikke oppfylt 
Møtet ble aldri avholdt.  
 

 Evaluering av sesongen 2018/2019 og forberedelser sesongen 2019/2020 – 
møte innen 15.mai 2019  
Dette møtet må arrangeres av det nye styret som blir valgt på Årsmøtet i mars 2019. 
 

o Følge opp rammer, retningslinjer, struktur og opplegg for intern informasjon i 
klubben – fra og til medlemmer, foreldrekontakter, lagledere, trenere og styret 
(omfatter også retningslinjer for kommunikasjon på  Sveivas/Lagenes 
Facebooksider og andre sosiale medier)  
 
 Iverksette tiltak som sikrer at styret får innkallinger og referat fra de 

enkelte lags foreldremøter (styret ønsker å være informert om hva som 
skjer i lagene, hvilke saker de er opptatt av og ved det også ha mulighet til å 
bidra/involvere seg i lagenes arbeid/utfordringer). 
Ikke oppfylt 
Styret har ikke foretatt seg noe i denne sammenheng.  
 
 
 
 



 
 

o Oppdaterte – lett tilgjengelige hjemmesider  
 

 Lagopplysninger, styret og sentrale verv 
 Styringsdokumenter  

• Virksomhetsplan 
• Handlingsplan 
• Klubbhåndbok 
• Lov for Sveiva Innebandy 

 
Oppfylt 
Tiltaket er gjennomført.  De aktuelle dokumentene er oppdatert og er tilgjengelige på 
hjemmesiden – www.sveiva.no  
 

o Utvikle og ajourholde klubbhåndboka med klubbens visjon, verdier, mål, tiltak og 
rutinebeskrivelser på aktuelle områder 

 
Oppfylt 

  Klubbhåndboka er ajourført pr. oktober 2018 og er å finne på klubbens hjemmeside.  
 

4. Medvirkning 
 
o Få flere medlemmer til å delta i ulike oppgaver for Sveiva Innebandy 

 
 Definere større og mindre oppgaver 

Ikke oppfylt 
Styret har ikke gjort noe aktivt på dette område.  
 

 Mer aktiv rekruttering for å få medlemmer til å stille opp  
Delvis oppfylt 
I løpet av sesongen 2018/2019 er det kommet inn en del nye «koster» som erstatning 
av «gamle travere» som har tatt en liten pause (kiosk, hallansvarlig, 
arrangementsansvarlige). 
 

 Gi opplæring (internt(veiledning)  og gjennom eksterne kurs) 
Delvis oppfylt 
De som har fått ansvar for nye oppgaver har fått opplæring. 
 

 Avlaste de som «alltid» stiller opp 
Ikke oppfylt 
Fortsatt noen medlemmer som belastes urimelig mye.  
 

 Vurdere «godtgjørelser» for innsats 
Ikke oppfylt 
Ingen «tillitsvalgte» eller «administratorer» får noen form for godtgjørelse. 
Men styret fremmer til Årsmøtet forslag om å opprette en stilling som administrativ 
leder som sikrer at oppgaver blir løst og at det ikke drives rovdrift på enkeltpersoner.  

http://www.sveiva.no/


 
 

 Vurdere opprettelse av ulike utvalg/komiteer 
Delvis oppfylt 
Etter initiativ fra herrelagets trener – Anton Brenner – er det startet opp et 
«Trenerforum».  Styret har ikke tatt initiativ til opprettelse av utvalg/komiteer, 
men inviterer Årsmøtet i 2019 til å opprette sportslig utvalg – ett for aldersbestemte 
lag opp til J – 14/ G – 14 og ett utvalg for elitelagene G 15/J15, G 17/J17 ,G19/J19 – 
damer elite og herrer elite.  

 
5. Anlegg 

 
o Ta vare på hallen og øvrige areal/rom klubben har driftsansvar for 

(garderober, kontor, møterom, trim-/styrkerom, tribuner, kiosk, lagerrom) 
 
 Ryddighet 

Delvis oppfylt 
Er gjennomført enkelte krafttak for å rydde ulike områder.  Fortsatt slik at 
ryddigheten kunne vært bedre, blant annet ved at lagansvarlige følger bedre opp sitt 
lag.  De som bruker trim-/styrkerommet har også mye å gå på hva gjelder ryddighet. 
 

 God spill - flate  
Delvis oppfylt 
Problemene med glatt spill-flate er ikke løst.  Men det er gjort ærlige forsøk fra 
styrets side om å løse problemet.  Flere rengjøringsmidler/metoder er utprøvd og det 
har vært samarbeid med renholderne, Bymiljøetaten, Skolen og Undervisningsbygg, 
men dessverre uten de ønskede resultat.  Planen er at det i løpet av 2020 skal legges 
nytt gulv med oppmaling. 
 

 Sikkerhet (HMS -  ORRA) 
Oppfylt 
Gjeldende HMS – ORRA opplegg følges.  
 

o Oppgradere styrkerommet – rydde, oppgradere treningsutstyret og vurdere om 
rommet lar seg kombinere som trenings-/styrkerom og «sosialt oppholds- og 
møterom». 
 
Delvis oppfylt 
Oppgradering fant ikke sted i forkant av Årsmøtet 2019.  Men styret har besluttet å kjøpe 
inn en del nytt treningsutstyr til trenings-/styrkerommet  (innhentet forslag fra kvalifisert 
hold). Det forventes at utstyret er på plass i løpet av mars-/april - måned. 
 

o Ta vare på felles arealene/skolens arealer  
 
Oppfylt 
Ingen spesielle tiltak er gjennomført, men har heller ikke opplevd at det er noen 
utfordringer på området.  
 



 
 
 

o Utarbeide utstyrspakke det enkelte lag skal ha dekket av klubben  
og lagets ansvar for ivaretakelse av utstyret 
 
Oppfylt 
Styret har (etter brukerundersøkelse blant et utvalg av lagene) vedtatt å utarbeide en 
«utstyrspakke» til det enkelte aldersbestemte lag.  Pakken, som inneholder et visst antall 
baller, førstehjelpsskrin, draktsett for det enkelte lag og fellesutstyr for bruk av alle lagene.    
 

o Ta vare på utstyr  
 
 El – kjelker 

Oppfylt 
Ikke spesielle utfordringer i sesongen 2018/2019– derfor heller ikke noen spesielle 
tiltak. 
 

 Vant  
Oppfylt 
Ikke spesielle utfordringer – derfor heller ikke noen spesielle tiltak 
 

 Sekretariats utstyr 
Oppfylt 
Løpende vedlikehold/utskifting av sekretariatsutstyr er gjennomfør. 
I tillegg er det kjøpt inn og tatt i bruk utstyr som «fiffer opp» selve arrangementet av 
elitekampene.  
 

o Vurdere muligheten for å leie av hall -timer i andre haller  
 

Oppfylt: 
Klubben har fått tilgang til Stovner skole og til Høybråten skole.  Det her aktivitetene 
for våre yngste rekrutter har funnet sted. 
I tillegg til Rommen hallen leier også Sveiva Innebandy gymsalen på Nordtvedt skole. 
 

6. Sponsorer – markedsføring – dugnadsarbeid 
 
o Styrke sponsorarbeidet 

 
 Etablere nye sponsorer 

Ikke oppfylt 
Klubben har ikke fått en eneste ny sponsor i sesongen 2018/2019. 
 

 Pleie/ – ivareta etablerte sponsorer 
Ikke oppfylt 
Styret har gjort svært lite på dette området 
 
 



 
 
 
 

 En total gjennomgang av Sveiva Shopen - hva vil vi – organisering, produkter 
m.m. 
 
- Sikre omsetning i Sveiva Shopen – videreutvikle Sveiva Shopen – nettsalg, 
enkelte produkter (salg i kiosken av enkelte produkter som f.eks. briller, 
supporter trøyer, flagg, spesielle tilbud o.l.) 

 
   Delvis oppfylt 

Sommeren/høsten 2018 ble Sveiva Shopen i stor grad gjort om til en «netthandel».  
Men det må innrømmes at omleggingen ikke har gitt de ønskede resultat.   
Medlemmer savner muligheten å kunne kjøpe «standard varer» i shopen i 
Rommenhallen.  Videre viser omsetningen – etter omleggingen til kun netthandel - at 
omsetningen er langt lavere enn tidligere sesonger (dette er uheldig av flere 
grunnere – blant annet i forhold til våre avtaler med utstyrsleverandør/sponsor).  
 

 Innen 1.mai 2018 - Inngå ny avtale med samarbeidspartner for levering av 
køller, keeperutstyr o.l. – (avtalens varighet må settes lik tidspunktet for 
utløp av avtalen med Hummel og Torshov Sport) 
Oppfylt 
Avtale ble inngått.   
 

 Forberede arbeidet med nye kontrakter med våre samarbeidspartnere på 
utstyrssiden (Hummel, Torshov Sport og «ny» leverandør av køller m.m. som 
gjelder fram til 2020) 
Ikke oppfylt 
Dette arbeidet er ikke startet.  
 

o Informere om og følge opp vedtatte retningslinjer for dugnadsarbeidet (deltagelse-
/fordeling av inntekter…) 
 
Oppfylt 
Gjennomføringen av dugnadene har skjedd på en god måte, både hva gjelder oppslutning og 
resultat for det enkelte lag og for klubben.  

 
o Hvordan - hvem  - hvor markedsføre Sveiva Innebandy 

 
Ikke oppfylt 

  Styret har ikke gjennom ført noe tiltak på dette området. 
  Det er imidlertid gjennomført «markedsføringstiltak» av andre ressurspersoner i klubben, 

tiltak hvor styret ikke medvirket. Se mer under hovedpunkt 4 – Organisatoriske  og 
driftsmessige forhold.  

 
 
 



 
 
 
 

7. Arrangement 
 
o NM 2018 

 
 Ivaretas av selvgående NM – komite 

Oppfylt 
   Sveiva hadde ansvaret for det tekniske arrangementet av NM 2018. 

Et meget godt gjennomført arrangement.  Meget stor og god dugnadsinnsats fra alle 
ledd i klubben – fra de yngste lagene opp til elitelagene.  Arrangementet gav godt 
økonomisk utbytte for klubben. Vi fikk også rosende tilbakemeldinger for 
arrangementet fra deltakere, publikum, presse og NBF.  
 
Men etter gjennomføringen av arrangementet oppsto det noe uenighet mellom 
Sveiva Innebandy og Norges Bandyforbund i dokumentasjon av inntekter og utgifter. 
Se mer informasjon under hovedpunkt 4. Organisatoriske- og driftsmessige forhold.  
 

o NM 2019 ? 
 
 Vurdere om Sveiva skal påta seg NM – arrangementet for 2019 

Oppfylt 
Etter å ha rådført seg med medlemmene (medlemsmøte) valgte klubben å søke om å 
arrangere NM – 2019.  Vi nådde ikke opp i konkurransen med den andre søknaden – 
Seksjonsstyret i Innebandyseksjonen ønsket at arrangementet denne gang skulle 
legges utenfor Oslo.  
 

 Etablere NM – komite 
Oppfylt 
En foreløpig NM – komite ble nedsatt i forbindelse med NM – søknaden.  
 

o Kamper for elite herrer og elite kvinner 
-  

 Definere arrangementsoppgaver 
Oppfylt 
Arrangementsansvarlige for elite kvinner og elite herrer har utarbeidet en 
«sjekkliste» for arrangementsoppgavene.  
 

 Avklare tidlig hvem som har ansvar for hva i god tid før kampdato 
Oppfylt 
Det er opprettet egne facebooksider for arrangementene som ivaretar 
oppgavefordelingen i god tid før den enkelte kamp. 
Vi kan også opplyse at NBF gjennomførte en kontroll av alle elitelagenes 
arrangements-gjennomføring av en elitekamp.  Resultatene for vår del var svært 
positive – ja den klubben med minst merknader (merking av bortelagets garderode 
manglet). 



 
 

 Vurdere behov for utstyr/effekter for å løfte arrangementene 
Oppfylt 
Det er kjøpt inn diverse utstyrseffekter som løfter arrangementene.  
 

o Kamper for aldersbestemte lag  
 

 Bedre rammene for kamper for aldersbestemte lag  
(legge opp til flere Sveiva kamper etter hverandre på lørdager og søndager  
med mulig spesielle tiltak) 
Ikke oppfylt 
Her er ingen vesentlige tiltak gjennomført.  
 

o Natt-turnering 
 
Ikke oppfylt 
Styret klarte ikke å følge opp Årsmøtets vedtak.   
Planlegges nå å gjennomføre natt-turneringen i månedsskifte april/mai 2019 som del av 
klubbens 25 års jubileum. 
 

o Sveiva jubileum – Sveiva Innebandy 25 år 13.januar 2019. 
Ikke oppfylt 
Styret startet for seint planleggingen  og fulgte ikke opp forberedelsene til markeringen av 
Sveivas jubileum.  Legges opp til jubileumsarrangementer i mai måned.  
 
Men Sveivas bursdag ble - etter privat initiativ fra enkeltpersoner i klubben- markert på en 
flott måte ved at det ble laget en jubileumsfilm som presenterer klubben på en utmerket 
måte.  Presentasjon av både bredde og elite i klubben, ressurspersoner, Sveiva sangen og 
ikke minst gleden og utstrålingen til deltakerne. Filmen ble lagt ut på Sveiva hjemmeside og 
facebooksider selve jubileumsdagen.  Den er senere delt til flere nett-sider og nå ca.  fire uker 
etter premieren har filmen godt over 11.000 visninger.  
  
Videre (fortsatt etter privat initiativ) ble det gjennomført organisert fotografering av 
lagbilder for alle lagene.  

 
 

8. Herrer elite og kvinner elite  
 
o Tiltak som trygger rammene for elite herrer – spillere og støtteapparat 

 
Ikke oppfylt 
Det er gjort lite på dette området fra styrets side. 
 

o Tiltak som trygger rammene for elite kvinner – spillere og støtteapparat  
 
Ikke oppfylt 
Det er gjort lite på dette området fra styrets side. 



 
 

o Involvere/stille krav til elitespillere herrer og kvinner elite om å bidra i ulike 
aktiviteter i klubben 
 
Delvis oppfylt 
Elitespillerne stiller på lik linje med øvrige spillere i klubben på klubbens dugnader.  
Utover dette har også enkeltspillere (4 – personer) bidratt som trenere for aldersbestemte 
lag.   
  

o Opprette sportslig utvalg – Dette forslaget ble avvist av Årsmøtet – og erstattet med  
o Styret har fullmakt til å opprette de komiteer og utvalg de finner nødvendig. 

 
Delvis oppfylt 
Det er ikke opprettet komiteer eller utvalg.  Men styret fremmer til Årsmøtet forslag om 
opprettelsen av sportslig utvalg.  

 
o Styret gjennomfører 3 møter med elitelagene  

 
 April/mai – erfaringer sesongen 2018/2019 og forberedelser/avklaringer 

for sesongen 2018/2019- møte med trenere og støtteapparatet  
Ikke oppfylt. 
Møtet ble ikke gjennomfør. 
 

 August/september – viktige forhold/avklaringer for sesongen 2018/2019 – 
møte med trenere, støtteapparat og spillere 
Ikke oppfylt 
Møtet ble ikke gjennomført.  Leder har hatt møter med trenerne som har vært rettet 
mot trenerkontraktene.   
  

 Desember/Januar – erfaringer så langt i sesongen 2018/2019 og 
forberedelser/tanker/planer for sesongen 2019/2020  
Ikke oppfylt 
Møtet ble ikke gjennomført  

 
 

9.  Tilleggspunkt fra Årsmøtet 
 
Punkt 6.2.2. fra Årsmøtet: 
 
Følgende forslag fra styret fikk ikke tilslutning: 
Styret som velges på Årsmøtet 7.mars gis fullmakt til å ansette en administrator/sekretær i et 
engasjement fra ett tidspunkt i 2018 og fram til maksimum utgangen av februar 2019.  Styret 
gjør nødvendige undersøkelser (blant annet søker råd i Oslo Idrettskrets og klubber som har 
ansatt administrativt personale), utarbeider stillingsbeskrivelse og kompetansekrav til 
stillingsinnehaver før stillingen kunngjøres.  Styret lager en erfaringsrapport  



 
 

 
  Vi kan sette opp følgende status hva gjelder gjennomføring av Handlingsplanen: 
 

Totalt antall tiltak: 65    (63) 100 %       (100%)                   
Oppfylt:   28    (24) 43 %          (38%) 
Delvis oppfylt:  16   (32) 25 %         (51%) 
Ikke oppfylt:  21     (7) 32%         (11%) 

 
Tallene i parentes viser resultatet for 2017/2018 sesongen. 

 
 

4. Organisatoriske- og driftsmessige forhold  
 

Virksomhetsplan  
 
Sveiva Innebandys virksomhetsplan gjelder for perioden 2017 – 2020.  Vi har erfart at planen 
er til stor nytte.  Å ta utgangspunkt i visjonen, klubbens verdier og målsettinger har vært til 
hjelp i «løsninger» av flere vanskelige saker i løpet.  Styret ser ikke nå behov for å foreslå 
endringer i planen som skal revideres i 2020.  
 
Handlingsplan 
 
Under hovedpunkt 3 i Årsrapporten presenterer vi hvert punkt i Handlingsplanen for 
2018/2019 og gir status på de enkelte tiltakene.  Det må innrømmes at «Handlingsplanen» 
fikk manglende oppmerksomhet fra styret i de første månedene etter Årsmøtet.  Først ut på 
høsten ble saken satt opp ordentlig på dagsordenen.  Dette har gitt som resultat at 
oppfølgingen av 2018 Årsmøtets vedtak ikke fikk en god nok oppfølging fra styret.   
Over 30% av sakene er ikke oppfylt.  

 
Styret legger fram for Årsmøtet forslag til “ny” Handlingsplan for perioden 2019/2020.  Vi 
tillater oss å anbefale at styret som velges på Årsmøtet nå i mars setter Handlingsplanen 
tidlig på dagsordenen – med prioritering av oppgaver og fordeling av oppgavene på styrets 
medlemmer.  

 
Områder/Saker i tillegg til Handlingsplanpunktene 
 
• Rommenhallen 

Styret fikk sommeren 2018 melding om at vi fikk redusert vår hall-tid i Rommenhallen 
med 5 timer pr. uke.  Dette fordi Stovnerhallen skulle rehabiliteres og lag som trente der 
måtte tildeles halltid i andre nærliggende haller.  Opprinnelig skulle ordningen var til 
31.desember, men ble senere bestemt også å gjelde for våren 2019. Vestli IL – wolly - ball 
har dermed hatt treningstid hos oss på onsdager.  Nevnte forhold stilte ytterligere krav 
om effektiv bruk av vår halltid (også svært passende at vi fikk timer på Stovner skole og 
Høybråten skole.  
 



 
 
 

• Jotta Cloud 
Tidligere leder tok høsten 2018 initiativ til å ta i bruk «Jotta Cloud» for bedre lagring av 
diverse saker/dokumenter.  Vi har startet forsiktig med å legge inn forskjellige 
dokumenter.   Styret har tro på at «Jotta Cloud» kan være et nyttig redskap for Sveiva – 
ikke minst vil det med riktig/nøyaktig oppfølging gjøre det lettere for styremedlemmer 
nye/og gamle å finne fram aktuelle dokumenter.   
 

• Trenerforum 
Trener for elitelaget herrer Anton Brenner tok initiativ for startet opp trenerforum for 
alle trenerne i klubben. Det har i løpet av sesongen vært avholdt 3 møter.  Oppslutningen 
kunne vært bedre, men styret vurderer tiltaket som svært positivt og anbefaler det nye 
styret å ta mer tak i saken.  
 

• Rød - tråd  
Igjen et «privat» initiativ med utspring utenfor styret.  David Garcia – trener for G 15 – var 
svært sentral ved i forbindelse med produksjonen av filmen «Den røde tråden». (Filmen 
skjedde i forståelse med de øvrige trenerne for G 17 – G 19 og herrer elite). Filmen viste 
samarbeidet mellom juniorlagene og elite herrer … en rekrutteringsfilm blant annet som 
svar på at en rekke spillere forlot Sveiva sommeren 2019).  De aktuelle aldersgruppene 
har fått tilgang på nye spillere høsten 2019.  

 
• NM – 2018 – Dokumentasjon – forhold til Norges Bandyforbund. 

Sveiva Innebandy fikk fra alle holdt stor honnør for hvordan klubben gjennomførte den 
tekniske delen av NM - arrangementet.  Men regnskapsavslutningen for NM 2018 skapte 
noen utfordringer.   Det var uenighet mellom NBF og Sveiva i forhold til hvilken 
dokumentasjon NBF skulle ha tilgang til hva gjaldt inntekts- og utgiftsposter som i 
henhold til kontrakt skulle tilfalle Sveiva.  Vi mente og mener at vi ikke hadde noen grunn 
til å presentere inntekts- og utgiftsposter for – f.eks. hva gjaldt kiosksalg – for NBF.  (Det 
er stor dugnad fra medlemmene ved å tigge til seg varer helt gratis eller til sterkt 
reduserte priser som gir klubben overskudd).  Etter noe kommunikasjon ble saken 
avsluttet uten at vi gav detaljerte oversikter til NBF.    

 
• Seksjonsårsmøtet i Norges bandyforbund – Innebandyseksjonen behandlingen av 

forslagene fra Sveiva  
Til Innebandyens seksjonsårsmøte 10.juni hadde Sveiva Innebandy levert inn tre forslag 
til vedtak.  Forslagene og resultatet av årsmøtets behandling presenteres nedenfor: 

 
Forslag nr. 1: 
«Landslagsledere, landslagstrenere og støtteapparat til landslag i innebandy kan 
kombinere oppgaver – verv – oppdrag i NBF med alle former for oppgaver – verv – 
oppdrag i klubblag» 
Forslaget ble ikke vedtatt. 

 
 
 



 
 

Forslag nr. 2: 
NBF besvarer skriftlige henvendelser fra klubber innen rimelig tid.  Besvarelsene skjer 
skriftlig (gjerne ved e-post). 
Forslaget ble ikke vedtatt. 

 
Forslag nr. 3: 
Protokoller fra seksjonsstyrets møter legget ut på NBF’s hjemmeside snarest mulig – 
senest 2 uker – etter at møtet ble holdt.  
Forslaget ble vedtatt. 

 
 

5. Økonomiske forhold  
 

a. Driftsresultat 
 

Sveiva Innebandy har en meget trygg økonomisk plattform. 
 

Regnskapstallene for 2017 viser et overskudd på kr. 370.746,-.   
Egenkapitalen er på kr. 1.542.442,-  

 
Overskuddet framkommer på grunn av stram styring av utgiftene både i forhold til 
elitelagene og de aldersbestemte lagene.  Styret har altså ikke nødvendigvis vært «rause» 
med lagene, men ser heller ikke at vi har vært urimelige i forhold til hva vi har sagt ja til og 
hva vi har sagt nei til.  Videre har vi betydelige inntekter av våre dugnader, kiosken og 
billettsalg på elitekampene. NM – arrangementene har også gitt betydelige inntekter (etter 
mange dugnadstimer). 

  
Regnskapsoversikten viser en detaljert oversikt over klubbens inntekter og utgifter.  For å 
illustrere at det koster å drive et idrettslag trekker vi nedenfor fram noen poster: 
 
Serieavgifter for alle lagene: kr. 267.000,- 
Turneringsavgifter kr. 85.000,- 
Samlede dommerutgifter for alle lag: kr. 147.000,-.000,-     
Dommerhonorar for elite herrer og kvinner elite er kr.   2.300,- pr. kamp 
 

 
b. Budsjett 2019 

 
Driftsresultatet for 2018 – overskudd på kr. 370.000,-  og det at klubben har solid egenkapital 
på over 1,5 millioner gir mulighet til å gjennomføre «større» tiltak.   
 
Eksempel på et slikt tiltak er å opprette en stilling som administrativ leder slik styret foreslår.  
Det medfører betydelige utgifter – ca. kr. 600.000,- pr. år.  Men egenkapitalen gir etter styrets 
vurderinger rom for ytterligere satsninger.  I januar gjennomførte styret en undersøkelse om  
 



 
 
utstyrssiden i et utvalg av de aldersbestemte lagene.  Med referanse til resultatet av denne 
undersøkelsen foreslår styret at det investeres i bedre treningsutstyr for aldersbestemte lag 
– at hvert lag tildeles en «utstyrspakke».  Styret har i 2018/2019 sesongen brukt noe mer enn 
opprinnelig budsjett til trenere på de eldste juniorlagene.   Denne satsingen ønsker styret å 
fortsette i 2019/2020 sesongen – at klubben får godt kvalifiserte trenere for aldersbestemte 
lag hvor det er NM – klasser (J 15 – J 17 – J 19 – G 15 – G 17 – G 19).   Videre gir 
budsjettforslaget fortsatt rom for betydelig satsing på elitelag herrer og elitelag damer.   
 
I tråd med fullmakter gitt av fjorårets årsmøte har styret i første omgang vedtatt å bevilge  
kr.35.000,- til opprusting av styrkerommet med utstyr.  Det nye styret bør vurderer behov for 
ytterligere opprustning.  Av andre områder som det kan være aktuelt å prioritere nevner vi 
markeringer i forbindelse med Sveivas 25års jubileum – jubileums-/natt-turnering og fest i 
mai.  Investeringer til mer avansert teknisk utstyr i forbindelse med eliteseriekampene og 
også video - streaming (Joymo) av kamper er også aktuelle områder som det nye styret må 
vurdere.  
 
I vårt budsjettforslag tar vi ikke med utgifter til noen av nevnte tiltak.  Skulle Årsmøtet vedta 
noen av tiltakene er vårt forslag at styret får de nødvendige fullmakter til å gjennomføre 
tiltaket.   
 
Ovennevnte tiltak betyr at vi spiser av klubbens oppsparte midler.  Men ikke mer enn at 
klubben fortsatt står meget godt økonomisk.  En utfordring klubben står overfor i 2019 er at 
klubben ikke står som teknisk arrangør av NM.  Det betyr at det må gjennomføres en klubb-
dugnad ekstra i 2019 enn hva som ble planlagt for de to siste årene.  Dette vil ikke dekke opp 
helt inntektstapet ved tap av NM – arrangementet, men det kan synes som om klubben har 
mulighet til å kunne øke sponsorinntektene (det er jobbet lite med dette i klubben de siste 
årene).    

 
De fleste øvrige inntektene og utgiftene som er ført opp i budsjettet er bundet.  Det er relativt 
lite klubben kan påvirke av utgiftssiden hva gjelder dommerutgifter, serieavgifter, 
reiseutgifter osv.  Av inntektssiden kan heving av medlemsavgifter og deltakeravgifter gi økte 
inntekter.  Disse avgiftene ligger absolutt i det lavere sjiktet i Sveiva Innebandy 
sammenlignet med andre innebandyklubber og andre idretter.  Styret ønsker likevel ikke å 
endre avgiftene for sesongen 2019/2020 – vi ønsker ikke at utgiftsnivået skal stenge barn og 
unge ute fra å drive innebandy.   

 
 

6. Arrangementer 
 
Seriekamper elite kvinner og elite herrer 
Det er en fast stab som står bak arrangeringen av elitelagenes hjemmekamper.  En stab for 
herrekampene og en stab for kvinnekampene.  Publikumsoppslutningen vært svært god både 
for kvinne- og for herrekampene.    Våre arrangement står ikke tilbake for noen andre 
klubber – vi har kiosksalg, godt bemannet sekretariat og vantvakter.  

 



 
 
 

Andre lags hjemmekamper 
Til alle lags (fra de yngste til de eldstes) hjemmekamper stilles det krav om formaliteter 
rundt avviklingen av kampene.  Det enkelte lag er selv ansvarlig for arrangeringen.  Vi har 
inntrykk av at klubben også her gjør et godt arbeid med hjelp av støttespillere rundt det 
enkelte lag.   
 
NM 2018 
Sveiva Innebandy sto som teknisk arrangør for NM 2017 i Ekeberghallen. 
Arrangementet ble svært vellykket både sportslig og  driftsmessig dog med noen 
utfordringer i forhold til det økonomiske oppgjøret med NBF (omtalt på annet sted i 
Årsberetningen).  De gode resultatene oppnås fordi arrangementskomiteen og medlemmene 
leverer varene til topp-karakter.  
 
Arrangementet bygger også på et meget godt samarbeid med Norges Bandyforbund(NBF) 
v/Terje Larsen og utleier av Ekeberghallen (Oslo Idrettskrets). 
 
Regionscupfinalene 2019  
 
Sveiva Innebandy er gitt arrangementsansvaret for reigonscupfinalene våren 2019.  
Rapporten etter de tre første dagene av arrangementet er at ting har gått på skinner –  
ting fungerer etter solid dugnadsinnsats.  

 

7. Dommere 
 

Ut fra forskjellig kriterier skal den enkelte innebandyklubb stille med et bestemt antall 
dommere.  For Sveiva Innebandys del er kravet at klubben skal stille med 8 dommere. 
I sesongen 2017/2018 tilfredsstiller vi dette kravet og vel så det – klubben har 10 dommere.  
Vi ser gjerne at flere unge spillere tar dommerutdanning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Sportslige forhold  
 

a. Detaljoversikt over sesongene 2017/2018 og 2018/2020 
 

Sluttresultat sesongen 2017/2018   Status 1.febr. 2018/2019 sesongen 
 
Lag   Plass i serie Reg.cup  Lag  Plass i serie  Reg.cup   
 
Minilag       1      
 
J – 10 1 Akt.ser    
 
J – 11      1 Akt.   
J – 12      
 
J – 13 avd.B   4     
              
J – 14 avd.A    2    1 1  Finale 
 
J – 15 elite  2    1 2  Finale 
 
J – 15 avd.b      1 1  

 
J – 17   5    1 2   Finale 

 
Kvinner elite 1    1 4   Finale  
 
Kvinner 2 - 1.div 4    0 
 
Oldgirsl  13    1 11  

 
Rekrutt G + J      2  Minirunder 
(f.11/12)  

   
Rekrutt  G + J      2 Minirunder 
 
G – 10    1 lag i aktivitetsserie 
 
G – 11   

 
G – 12 – 1.div. 4    1 2 (2.div.B) 
 
G – 13 1 4    1 3 
  
G – 14.1 – 1.div. 2    1 (2.div) 3 



 
 
G – 14.2  - 2.div. 8 
          
G – 15 elite 2    1  4  Finale  
 
G – 16      1  2  Finale  
  
G – 17.1- elite 2    1 6 
 
G – 17.2 – 1.div. 1 
         
G – 19 elite 4    1 3   

  
Herrer elite  3    1 2 
 
H2 – 2.div. avd.B 3    1 2 – 2.div.b 
 
H3 – 3.div.avd.A 1    1 1 – 3.div.b 
 
Herrer 4       1 4 – 5.div. 

 
Oldboys  3    1 2  
   
Veteran   8    Ikke lag  

 
Cuper: 

 
Aldersbestemte lag har i sesongen 2018/2019 deltatt i følgende cuper: 

 
Tigers Cup, Planke Cup, Gothia Cup, Zone Cup, Bærumsverks jentecup 

 
 

Landslagspillere i 2018/2019: 
 
Sveiva Innebandy har hatt 10 spillere som har representert Norge i landskamper. 

 
A – landslag for kvinner 

 
Julie Gidske 
Anette Marie Berg 
Kristine Torp 

 
U – 19 landslag for kvinner  
 
Bertine Aas Hansen  
Maren Bråthen Kristoffersen 

 



 
A – landslag for herrer 

 
Andreas Falkeid 
Sindre Bjerknes 
Patrick Martinsen 
Andreas Næss Valbye 
Christoffer Øistad 
 
U – landslag for menn 

 
Casper Femtegjeld Sletten  

 
9.  Forslag  

 
a. Forslag til Årsmøtet 

 
Informasjonen gitt i de 7 foregående punktene viser at Sveiva Innebandy er gode på 
mange områder.  Vi ser også at vi har utfordringer.  I arbeidet med å utvikle klubben og 
for å ta utfordringene på alvor, fremmer styret forslag til forbedringer av Sveiva 
Innebandy.  Forslag presenteres i detalj i egen sak til Årsmøtet – her lister vi kun opp 
forslagspunktene:  

 
Virksomhetsplanen – ingen endringer 
Opprettelse av sportslig utvalg for elitelagene 
Opprettelse av sportslig utvalg for aldersbestemte lag – 6 – 14 år. 
Styrking av treningsutstyr til aldersbestemte lag 
Dugnader 
Opprettelse av stilling som administrativ leder 
Fastsettelse av medlemsavgifter 
Fastsettelse av deltakeravgifter 
Handlingsplan 2019/2020  

 
b. Mer å hente   

 
I tillegg til de litt større forslagene nevnt ovenfor, mener vi at medlemmene med relativt 
små grep kan bidra til å støtte klubben ytterliggere: 

 
• Spiller din datter eller sønn innebandy – bli selv medlem i Sveiva Innebandy 
• Betal avgifter og kontingenter til rett tid. 
• Kjøp Sveiva produkter gjennom Sveiva Shopen (produktene passer godt også 

for ikke aktive spillere). 
 

• Kjøp god kaffe, vafler og andre varer i Sveiva kiosken 
• Støtt klubbens dugnader 

 



 
 

• Lottospillere og andre tippere – registrer grasrotandelen på Sveiva Innebandy 
• Bry deg 
• Møt på kamper – selvsagt på «ditt» lag, men også på andre kamper.   
• Ta med familien (unge og litt eldre) og eller en venn eller flere på elitekampene 

(du finner alle Sveivas kamper på vår hjemmeside: www.sveiva.no) 

 
10. Takk for et godt Sveiva år og din medvirkning 

 
• Alle spillere, trenere, lagledere, foreldrekontakter 
• Alle hallvaktene 
• Arrangementsstaben som legger ned mye tid og krefter på rammene rundt 

elitekampene 
• Kioskansvarlig 
• Hallansvarlig 
• Du som har stilt opp på våre dugnader 
• Du som kjøpte toalettpapir og/eller tørkepapir på vår dugnad 
• De som holder vår hjemmeside i gang teknisk og ved innlegg (www.sveiva.no) 
• AssistCo (Hummel), Extrem Innovation Sports(Unihoc), Torshov Sport og 

andre sponsorer. 
• Våre samarbeidspartnere – Rommen skole med velvillig rektor, vaktmestre, 

renholdere og inspektør, Undervisningsbygg, Bymiljøetaten og Stovner 
Bydel. 

• Catarina Paulos Syversen i Regnskapsfirmaet  
• Innebandyseksjonen i Oslo og Akershus bandyregion, Oslo Idrettskrets og 

utvalgte ansatte i Norges Bandyforbund. 
• NM – komiteen  
• Akers Avis Groruddalen 
• Vårt publikum 
• Alle som på en eller annen måte stiller opp for Sveiva Innebandy. 

 
Vi trenger dere og gleder oss til fortsatt samarbeid! 

 
3.mars 2019 
Sveiva Innebandy 
Styret  
 

 
(sign)     (sign)    (sign) 
Jenny Håmås Johansen  Ann Mari Bilstad  Anne Lene Lindgren 
leder     kasserer(sign)      

  
(sign)     (sign)    (sign) 
Naima Asghar   Jarle Hansen  Terje Sletten 

http://www.sveiva.no/
http://www.sveiva.no/


 
 
  
Vedlegg til Årsberetning Sveiva Innebandy 2018: 
 
 LAGENES ÅRSBERETNINGER FOR 2018 
 (SENDT INN AV DET ENKELTE LAG) 
  

Årsberetning rekrutt 6 – 8 år  
 
Høsten 2018 startet klubben opp tilbud for barn mellom 6 – 8 år på Høybråten skole og på 
Stovner skole.  Etter en forsiktig start har gruppen nå vokst til 22 – 23 spillere og har deltatt i 
flere miniturneringer. Det kan bemerkes at Sveiva ikke på mange år har hatt en tilsvarende antall 
minilagsspillere.  

  
ÅRSMELDING Jenter11 

 v/Lasse Fensholt 
 

Status J 11 pr februar 2019 
V/Bodil Nordseth 

 
Jenter 11 er et nystartet lag denne sesongen. Laget består av 3 jenter fra J13, 4 jenter fra 
rekruttlaget og 6 nye jenter som har begynt i løpet av året. 

 
Trenere: 
Bodil Nordseth 
Tina Seidevall (hjelper til på kamper) 

 
Spillere: 
Elina Maria Hærnlund  f.2009 
Frida Carina Julseth Halvorsen f.2007 (sluttet desember 2018) 
Helene Amalie Nordseth  f.2007 
Ida Celine Rung   f.2007 
Roxanna Colleen Salter  f.2009 
Ellinor Lund Ytreberg  f.2010 
Lykke Flem Easter   f.2009 
Celine Møkkelgjerd   f.2009 
Ida Broum Kristoffersen  f.2008 
Annicka Marie Reinshol  f.2009 
Ayda Djau    f.2009 
Nimo Abdigani Ahmed  f.2009 
Aisha Jessha    f. 2007 
Hafsah     f. 2007 

 
Treninger: 
Tirsdager: Noen av jentene trener med 09/10 laget. 
Onsdager: 2007 jentene trener sammen med J14 og J15 kl. 16.30-17.45. 
Fredager: Alle J11 trener sammen Kl. 16.30-17.45 på ½ bane. 



 
 
 

Serien 2018/2019: 
Vi spiller i aktivitetsserien. 

 
Regionscupen 2018/2019: 
J11 deltar ikke. 

 
Cuper/turneringer: 
Turnering i Skedsmohallen 9. juni, med tre kamper. 
Glommacup i Eika Fet arena 2. september, med 4 kamper. 

 
Årsberetning Jenter14  

 v/Lasse Fensholt 
 

Årets J-14 lag består av en stamme på 11 utespillere og en keeper.  Av disse er 2 født 2006, 9 født 
2005 og en keeper født 2004.  I tillegg har det vært kalt inn 1 – 2 spillere født i 2004, ved behov 
for å sikre minimum 10 utespillere i alle kamper.  

 
Pr. 15.feb. 2019 leder vi serien med ett poeng, og én kamp mindre spilt.  I Regionscupen er J14 
klare for finale mot Østensjø/Dverg. 

 
Sveiva deltok i Gothia Cup med dette laget i klasse J13, og ble slått ut i kvartfinalen i A-
sluttspillet. 

 
Sesongen 2017/2018 fikk J14 sølv i serien. 

 
Årsberetning Jenter 15 (2003) 

 
Årets J15-lag består av en stamme på 12 utespillere og to keepere.  Av disse er en født 2006, 4 
født 2005, 5 født 2004 og 4 født 2003.  I tillegg er det noen spillere fra J14 som har blitt tatt med 
opp i flere kamper. 

 
J15 vant sin pulje før jul, og har vunnet alle sine tre første kamper i J15-elite.  I Regionscupen er 
J15 klare for finale mot Sagene.  

 
Sesongen 2017/2018 fikk J15 sølv i serien.  

 
 Jenter 17 
 

Jenter 17 har i år bestått av jenter fra flere årskull. Da vi i år ikke har hatt noen dame2 lag har vi i år 
hatt med enkelte overårige spillere som har spilt på disp. Vi har også noen spillere fra j14/15-kullet 
som har vært en del av j17-gruppa. Dette har gjort at denne gruppen har hatt et stort aldersspenn.  

 
Sesongen 18/19 startet med sommertrening for hele jentegruppa i Sveiva. Vi valgte å la aldersbestemte 
jentespillere fra 01- til 05-kullene trene sammen i sommer slik at treningsgruppen fikk en stabil 
mengde jenter. Disse treningene ble ledet av Lasse, Tobias og Geir Ole.  

 



 
 
 

Vi har i årets sesong deltatt med ett lag i seriespill i J17-serien og med 2 seriekamper igjen ligger vi nå 
på 2. plass. 
I regions-cupen for J17 er vi i år en av finalistene. 

 
Vi var også med i Gothia-cup i januar 2019 og gjorde en meget god turnering. 

 
Noen av jentene har fått være med i Damer Elite i år også. Vi har også hatt tre spillere med til u19-
landslaget.  

 
Det neste på planen er NM. Vi er spente på hvordan dette vil gå, men målsetningen er finaleplass. 

 
Vi vil avslutte årets sesong med turnering i Mölndal (Gøteborg, Sverige) helgen 26-28. april.  

 
 

Old Girls  
v/Malin Pettersen 

 
Lagleder: Monica Wemberg 
Trener: Stian Johansen  

 

 
 

Oppsummering 
I sesongen 2018/2019 har Old Girls laget i Sveiva hatt en økning av spillere. Det ble i 
september/oktober fem nye ansikter som ville prøve seg. Av disse fem meldte tre seg inn og har 
spilt aktivt i serien denne sesongen. De to resterende har deltatt i form av treninger og det 
sosiale på grunn av kroppslige begrensninger eller begrenset tid. Etter jul var vi så heldige å få  



 
 

 
enda et nytt ansikt som fikk overgang fra en annen klubb midt i sesong. Det er nå to damer til 
som har lyst å starte fast hos oss, men ikke kan melde seg inn før etter sesongstart på grunn av 
overgangsvinduer. Vi er pr i dag 12 innmeldte og betalende som spiller seriespill, og 5 som 
prøver å få til å være med. Rekruttering har derfor vært helt super til dette laget sesongen 
2018/2019. Målet med neste år er å ha ennå et par som spiller og er med fast. Vi har en spiller 
som spiller på disp. da det ikke finnes andre tilbud for henne i klubben pr nå.  

 
Sosialt har vi en flott gruppe. Vi er allerede i stor planlegging av tur til Praha for å spille old girls 
turnering der. I seriespillet spiller vi mest for gøy, hvor satsningen ligger på å ha det gøy 
sammen. Vi ligger i bundelen av tabellen med et par kamper igjen å spille.  

 
Utgiftsmessig har det kun vært utgifter i form av et par drakter til de nye som startet i høst. 

 
Mvh Old girls  

 
 

SVEIVA DAMER ELITE  
v/Hege Aas   

 
Vi vant serien sesongen 2017/2018 og vi tok sølv både i NM og regionscupen. 
Stallen var stor og bestod av hele 22 spillere, hvorav 6 av spillerne var på A-landslaget og 2 
spillere på U19-landslaget. Kort oppsummert var dette en sesong vi kan betegne som en suksess. 

 
Sesongen 2018/2019 begynte veldig positivt da vi fikk tilbake lagets mangeårige trener Bård 
Børresen og han fikk også etter hvert med seg Patrick Martinsen som assisterende trener.  
Når det gjelder serien startet den trått da vi hadde mistet hele 11 spillere fra forrige sesong og vi 
måtte derfor starte litt på nytt med en rekke nye spillere. Det har tatt litt tid å få til samspillet og 
systemer, men det har bare gått bedre og bedre utover vinteren, og status pr. 16. februar er at vi 
ligger på en 4. plass på tabellen, med 8 seire, 1 uavgjort og 6 tap. Vi har også denne sesongen var 
plaget med skader på noen nøkkelspillere, men det har gjort at de mindre meriterte spillere har 
fått masse tillitt og de har tatt utfordringen på strak arm og utviklet seg masse gjennom denne 
sesongen. Vi har spilt oss til en finale i regionscupen og hovedmålet for sesongen er å nå en ny 
NM finale og ikke minst vinne denne.  

 
 
 El – innebandy 
 

Klubben har 5 el-innebandyspillere.  Treningsoppmøtet er tilfredsstillende.  Men det er ingen 
hemmelighet at både spillerne selv og klubben skulle ønske at flere meldte seg på.  I løpet av 
sesongen er det etter initiativ fra Norges Bandy Forbund v/Ann Katrin Eriksson gjort ærlige 
forsøk med å skaffe trener til gruppa – og nå i mars 2019 har man lykkes med dette.  
Det håper vi vil bedre treninger for dem som over tid har vært tro mot klubben.  Kanskje vi også 
klare å rekruttere flere deltakere.  
 
 

 



 
 
 Gutter 07 
 V/Lagleder Geir 
 
 Laget består denne sesongen av 17 spillere alle født i 07 utenom en som er 06 årgang.  Vi hadde  

Litt frafall av spillere før sesongstart, men laget ar en bra stamme med gutter gjennom flere 
sesonger samt at vi har fått en del nye spillere, så totalt sett er det en bra gjeng. 
Laget spiller i G12 serien og ikke i G11 da vi mente det ville være mer motiverende for guttene.  
De spiller i 2.divisjon.  Dette har gått over all forventning og laget viser at de behersker nivået 
noe som igjen gir bra mestringsfølelse i spillergruppa.  Det er generelt veldig bra 
treningsfremmøte. 
Vi har bra samarbeid med lagene over og under oss når det gjelder hospiteringsordninger og er 
av den formening at dette fungerer tilfredsstillende.  
Laget har vært med på Gothia cup for første gang, dette var stor suksess.  Vi er også påmeldt til 
Salming cup i begynnelsen av mai.  
 

 
 Gutter 13 / 14 
 v/Astrid Anderson  
 
 Gruppa består av 15 spillere født i 2006,2005,2004, og har lag i både G14- og G13 – seriene.   

4 – 5 spillere fra Gutter 11 deltar også i kamper i begge seriene. 
 
I G14 -serien spiller laget i 2.divisjon som bare består av fire lag.  Kampene i serien er jevne, og 
laget ligger pr. i dag på 3.plass.  De har ikke deltatt i regionscupen.  I G13 – serien spiller de i 
1.divisjon og ligger på 4.plass (av 9 lag).  G 13 kom til seminfinalen i regionscupen og ble slått av 
Tunet i en spennende kamp som endte 3 – 5.  I januar deltok laget i Gothia-cup, og før sommerne 
var de med på Zone–cup.  I mai reiser de til Gøteborg–cup. 
 
Laget har vist stor framgang i denne sesongen, og oppmøtet på treninger og kamper er stabilt 
godt.  De er en fin og humørfylt gjeng med gutter som er inkluderende og åpne, viser godt 
samhold og trives i hverandres selskap.  Vi har fått to nye gutter på laget, og en tidligere spiller 
har blitt med igjen.  Laget blir trent av Stian A. Johansen som har etablert en god relasjon til 
gutta, og han har i denne sesongen hatt assistanse fra Billy C. Persson.  Monica Wemberg er 
lagleder.  Laget er ellers støttet av en aktiv foreldregruppe som stiller opp på det som trengs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gutter 15 & 16 
v/Linda Wallin Sletten 

 

 
Trenere: David Garcia, Runar Snellingen & Linda Wallin Sletten 
Lagleder: Jarle Hansen 

 
Spillere: 
Fabian Jørgensen  
Oliver Sander Franzén  
Joakim Isnes  
Simen André Setterberg Andersen 
Oliver Femtegjeld Sletten  
Andreas Ytreberg 
Lukas Joaquin Garcia 
Chris Hauger 
Jonathan Aas Hansen 
Jon Brynhildsen 
Anders Hegge Olsen 
Magnus Mola 
Kristian Veggumsløkken Pena           
Balder Leopold Skyrud 
Sondre Fjeldberg Jensen 
Elias Snellingen-Vikbjer 
Håkon Norov Kleppe 
Petter Buran 

 
Laget har i år fått hele 7 nye spillere, noe som resulterte i at vi i siste liten meldte oss på i både 
G15 og G16-serien. Årets store mål er en NM-finale, og vi har stor tro på å nå det målet.  

 
 



 
 
 
 

I år som i fjor startet vi sesongen med en fantastisk tur til Kinsbakken i Stavern, der vi kosa oss 
med grilling, bålkos, volleyball, kaste på stikka, bordtennis, kortspill, fisking og bading.  

 
Regionscupen:  
Vi er i finalen i både G15 og G16. Finalene spilles 1.-3. mars 2019. 

 
Turneringer:  
Plankecup (gull), Gothiacup (A-sluttspill), Tigerscup & Zonecup. 

 
Til sommeren drar vi igjen (for 3:e gang) til Praha for å delta i Prague Games. Dette er en stor 
turnering med lag fra blant annet Slovakia, Sveits, Finland, Sverige, Tsjekkia og Norge. Vi reiser 
ned sammen med G18-laget og turen er kombinert ferie/innebandy. Til sammen er vi 70 
personer som reiser.  

 
Vi vil takke alle foreldre som bidrar rundt laget med frukt til kamper, ordning med vaktlister, 
betaling av dommere og bemanning av sekretariatet. Takk også for at dere lar unga deres 
tilbringe så mange timer med oss både på og utenfor banen. SAMMEN ER VI GULL!! 

 
 Årsberetning G 17 og G 19 
 v/trenerne 
 

Utfordringene vi møtte på, og måtte hanskes med, under sesongoppkjøringen var ikke få.  Tynne 
spillerstaller og usikkerhet rundt treneransvaret var de to største.  Det ble stilt spørsmål om man 
hadde nok spillere til å stille lag i både G17 og G19 serien.  Etter solid innsats fra mange hold, 
«ansettelse» av trenerkapasiteter (to med ansvar for G17 og to med ansvar for G19), 
rekrutteringsvideo og litt at «ting gikk vår vei», ble pessimisme snudd om til optimisme.   
 
Det ble etablert en felles treningsgruppe (hvor også flere fra G15 hospiterer).  Totalt antall G15, 
G17 og G19 spillere har økt fra 24 spillere i august til 35 spillere nå i februar.   Mange av spillerne 
har også deltatt på treninger og i kamper på H 2, H3 og H4.   Enkelte spiller har både trent og 
spilt kamper for herrer elite.  
 
De sportslige resultatene er vi fornøyd med.  G19 har gjennom seriespillet vært med å sloss om 
seriegullet og tatt poeng fra alle lag, men seilte litt akterut på oppløpssiden.  G17 startet serien 
med 9 utespillere borte mot Greåker og avsluttet med tre rekker hjemme mot Nor92 hvor vi 
holdt på å ta rotta på serievinnerne (tap 3-4). Forvandlingen har nærmest vært total og målet 
har hele tiden vært å nå NM-sluttspillet, noe vi forøvrig greide med god margin. Nå er vi klare for 
å sette oss nye mål. 
 
Takk til alle spillerne for at dere stiller opp og også takk til foreldregruppen som har vært svært 
flinke til å støtte opp om lagene.  
 
 
 
 



 
 
 HERRER ELITE 
 v/Andreas Femtegjeld Sletten 
 

2018 ble et innholdsrikt [r for Sveiva-herrene.  Man brukte første del av 17/18-sesongen til å 
sette seg i posisjon til å være med å sloss om seriegull.  Toppkampene kom på rekke og rad og 
Rommenhallen var meget godt besøkt.  Det hele kulleminerte i en seriefinale mot Greåker hvor 
nesten 500 fant veien innenfor dørene i lekegrinda vår.  Dessverre ble det tap i den kampen og  
 
 
seriegullet gikk fløyten.  Vi hadde heller ikke marginene på vår side i serieinnspurten og måtte 
også se at andreplassen røyk med ett fattig poeng til Slevik. 
 
Man var både motivert og veldig revansjelystne da NM- sluttspillet ble blåst i gang.  Sandnes var 
første hinder, men greide aldri å gjøre kvartfinaleserien spennende.  Sveiva-herrene hadde full 
kontroll og var stinne av selvtillit da Slevik stod på motsatt halvdel i semifinaleserien.  
Semifinaleserien startet glimrende med seier i de to første kampene.  Dessverre greide vi ikke å 
avgjøre i tre strake, men da den fjerde kampen skulle spilles i Rommenhallen var nærmere 400 
mennesker vitne til en real overkjøring.  Sveiva-herrene sikret finaleplassen på imponerende vis 
med seier 9-3 og 3 – 1 i kamper. 
 
NM-finalen ble en finale for historiebøkene.  Lagene fulgte hverandre tett og man var like langt 
etter 60 minutter.  Spilleforlengelsen endte målløst og det måtte avgjøres på straffer.  Der strakk 
ikke våre gutter til og man måtte slukøret innse at det kun ble sølv denne gang også.  
 
Foran 2018/2019 sesongen ble det gjort noen endringer i både lederstaben og spillerstallen. 
Noen forsvant ut, mens andre kom inn.  På papiret skulle Sveiva-herrene være en reel 
tittelutfordrer og den største og kanskje eneste utfordreren til å vippe Greåker av tronen.  
Sesongen startet med et smell.  Seriefinale i første kampen (!).  Sveiva-herrene dro til 
Tindlundhallen vel vitende om den første kampen fort kunne, om ikke avgjøre serien, så i alle fall 
spille en meget avgjørende rolle i kampen om gullet.  Og det ble en tung tur hjem til Oslo.  Selv 
om Sveiva/herrene bøy opp til dans var det ikke nok og de måtte innse at utfallet ble det samme 
som i NM-finalen, nemlig at Greåker kunne juble for seier.  Dermed havnet Sveiva-herrene bakpå 
allerede etter første serieomgang.  Neste feilskjær kom i runde 7.  Da avgav man poeng mot 
bunnlaget Fredrikstad og der og da innså nok de fleste at man måtte gi slipp på gulldrømmen. 
 
Man fikk etter hvert et solid grep om andreplassen på tabellen.  Men man gikk jo hele tiden og 
ergret sog over luken Greåker hadde på toppen av tabellen.  Men før året var omme skulle 
Sveiva-herrene ta imot serielederen til kamp i Rommenhallen.  Det var et lite halmstrå som 
sveiverne kunne klamre seg fast til.  Med seier der kunne man få satt litt press på Greåker og 
kanskje var man ikke hektet av i gullkampen allikevel.  Men tross en fantastisk start av kampen 
og ledelse 2 – 0, så ble Greåker nok en gang for sterke.  Dermed var det bare å glemme kampen 
om seriemesterskapet og heller sørge for å sikre seg andreplassen samtidig som man så NM-
sluttspillet i det fjerne.  

  
  
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


