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Årsberetning for  

Sveiva Innebandy 2019 

 
 

Beretningen gjelder for perioden fra årsmøtet 2019 til årsmøtet 2020. 

Regnskapet gjelder for kalenderåret 2019. Rapportering av sportslige forhold 

inneholder beretningen status for sesongen 2018/2019 og status pr. 

19.02.2020 for sesongen 2019/2020. 
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Generelt 
Sveiva Innebandy ble etablert i 1994 og har hatt Rommenhallen som hjemmearena siden 2010. 

Klubben er registrert i Foretaksregisteret og har organisasjonsnummer 981428951. 

 

Virksomheten 
Klubben hadde pr 31.12.19 353 betalende medlemmer. Disse fordeler seg på 250 aktive medlemmer, 

78 kvinner og 172 menn, og 103 supportermedlemmer, 52 kvinner og 51 menn.  

 

Drift 

Styrets sammensetning 
 

Leder:   Jenny Håmås Johansen 

Nestleder:  Jørn Skyrud 

Styremedlemmer: Naima Asghar 

   Anton Lindberg 

   Lene Lindgren 

   Malin Pettersen 

   Mathias Szallies 

Varamedlem:   Espen Møkkelgjerd 

 

Andre utvalg 
Sportslig utvalg: Cathrine Pedersen, Pål Nygaard, Christian Mola og Marte Arkøy 

Arrangementskomité HE: Rune Øistad, Pål Nygaard, Geir Arkøy og Petter Aas 

Sponsor komité: Felix Elfstrand, Jeanett Reinshol og Jørn Skyrud  

Sosialkomité: Malin Pettersen, Berit Aarhoug, Sheila Mari Hegge Olsen, Ingvild Asp-Larsen, 

og Ellen Kathrine Wilhelmsen 

Kioskomité:  Naima Asghar, Sissel Falkhaugen, Tor Holaker og Monica Wemberg 

    

Halldriftsansvarlig: Petter Aas 
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Dommerkontakt: Naima Asghar 

Koordinator for treningstider: Morten Isnes 

 

Styrets arbeid 
Styret har avholdt 14 styremøter og et årsmøte i 2019. I tillegg har det vært avholdt trener- og 

lagledermøter en gang og styret har arrangert førstehjelpskurs for trenere og lagledere. Styret har 

deltatt på flere foreldremøter og møter med støtteapparat til lagene etter behov og forespørsel.  

Alle lag hadde trenere og støtteapparat klart ved oppstart av sesongen. Arbeidet med trenerkabalen 

for noen lag ble satt i gang først etter at sesongen var ferdig. 

Styret har også jobbet med å etablere flere komiteer, sponsorkomite, sportslig utvalg og 

sosialkomite. I tillegg har klubben en etablert kioskgruppe og en arrangementskomite for herrer elite. 

Styret har i tillegg jobbet med spillerlisenser, medlems- og treningsavgifter og ryddet opp i 

medlemsregisteret og flyttet det over til NIF sitt medlemsregister.  

Styret har gjort flere tiltak når det gjelder rekruttering. Våren 2019 arrangerte Sveiva et gratis 

innebandykurs for barna på Rommen AKS en gang i uka i seks uker. Det var to grupper og ca. 20 barn 

i hver gruppe. Høsten 2019 arrangerte Sveiva åpen gymsal på Høybråten skole en gang i uka i seks 

uker. I tillegg har Sveiva hatt et samarbeid med Oslo og Akershus bandyregion når det gjelder tilbud 

om innebandykurs for barna som går på Høybråten AKS. Bjerke videregående er også en del av dette 

samarbeidet og deres elever har vært instruktører på kursene. Siste kursdag var Lene Lindgren, 

rekrutteringsansvarlig i klubben, innom for å informere og dele ut skriv om hva Sveiva Innebandy kan 

tilby. 

Styret har innhentet tilbud fra flere leverandører av utstyr og klær i slutten av 2019 og i begynnelsen 

av 2020. Ny avtale med en totalleverandør trer i kraft 01.06.20. 

Flere lag har mottatt støtte til innkjøp av drakter fra OBOS. Klubben mottak støtte etter søknad fra 

Bydelen i forbindelse med feiring av Sveiva sitt 25 års jubileum og 40.000 kr fra Sparebankstiftelsen 

til innkjøp av drakter fra ny leverandør. 

Det ble i år avholdt en salgsdugnad der alle aktive medlemmer solgte en loddbok med 500 lodd hver. 

Husstander med flere aktive medlemmer fikk kun en loddbok. Overskuddet ble som forventet. I 

tillegg har Sveiva hatt de faste dugnadene i forbindelse med kiosk- og hallvakt i Rommenhallen og 

dugnader i forbindelse med arrangement av regionscupfinalene i feb/mars og minirunde i desember. 

Styret har med hjelp av foreldre på G12 byttet ut møbler og inventar på kontoret og byttet ut 

gammelt treningsutstyr med nytt på styrkerommet.  

Styret har drøftet behovet for å opprette en administrativ stilling på flere styremøter og 

konklusjonen er pr dags dato at det ikke er behov for dette. For å lette arbeidsbyrden til styret 

generelt ble styret utvidet fra seks til 8 medlemmer på et ekstraordinært årsmøte som ble 

gjennomført i høst og flere medlemmer er aktivisert gjennom ulike komiteer og andre oppgaver.  
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Representasjon 
Klubben har vært representert på følgende oppdrag: 

• Oslo og Akershus Bandyregions årsmøte på Hadeland – Jenny Håmås Johansen, Morten Isnes 

og Linda Sletten 

• To eliteserieforum arrangert av forbundet – Jenny Håmås Johansen og Hege Aas 

• Møte med forbundet angående dommersituasjonen – Jenny Håmås Johansen, Anders 

Strømsborg og Sindre Bjerknes 

• ISU Stovner årsmøte – Anton Lindberg 

 

Sportslige resultater 
Sveiva Innebandy har gode resultater å vise til i året som har gått. Les mer om dette i lagenes 

årsberetninger. 

 

Økonomi 

Driftsresultat 
Styret har lagt ned et betydelig arbeid med å organisere, strukturere og dokumentere klubbens 

regnskap i inneværende periode. Sveiva Innebandy har meget god økonomi. Per 31.12.2019 hadde 

klubben en positiv egenkapital på kr 1 410 021. 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 132 421. Underskuddet skyldes både en salgsdugnad 

mindre våren 2019 (vedtatt på årsmøtet 2019) og på grunn av høyere kostnader enn forventet. 

Reiseutgifter har blitt vesentlig høyere enn budsjettert. NM-sluttspill i Stavanger for J17/G17 og 

bortekamp i Bergen for damer elite er eksempler på kostnader som ikke var kjent når budsjettet ble 

laget. Klubben har også hatt høyere kostnader for trenere.  

Inntektene til klubben er bedre enn budsjettert til tross for at dugnadsinntektene er halvert i forhold 

til budsjett (årsmøtevedtak 2019). Styret, i samarbeid med kasserer, tok en beslutning om å bli en 

kontantfri klubb, høsten 2019. Det innebærer at det kun kan betales med kort eller vipps i kiosk og 

inngang. Klubben har også kjøpt inn iZettle, noe som gir god oversikt på varer og priser i kiosken. Det 

gir også god oversikt på salg og inntekter i kiosk og inngang.  

Inngangspenger er betydelig høyere enn budsjettert. Dette skyldes at lagene har ansvar for å ta 

inngangspenger oppe på tribunen. Kiosksalget har også vært høyere enn budsjettert.  

 

Budsjett 2020 
Det planlegges med en drift som skal gi et lite overskudd. Det planlegges kun med en moderat 

inntektsøkning (cirka 5 %), og en moderat kostnadsreduksjon (cirka 2 %). Styret kommer med et 

forslag om å høyne medlems- og treningsavgiften.  
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Tiltak som planlegges gjennomført i 2020: 

- Investere ytterligere i treningsrommet (kr 50 000) 

- Arrangere regionscupfinaler 

- Arrangere en minirunde 

- Loddsalg som eneste salgsdugnad. 

 

Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg ble opprettet høsten 2019.  

Brukt tid på å etablere en gruppe som kan jobbe på tvers i hele klubben, med alle alderstrinn. 

Vi har sett litt på hva vi som sportslig utvalg kan gjøre og hvordan vi kan gjøre det slik at vi blir en 

støtte/hjelpe funksjon og ikke en belastning for trenere/lagledere. 

Vi har blitt kontaktet for å hjelpe med to saker og jobber fortsatt med en. 

Vi ser på dette med hospitering på alle lag og jobber nå med hvordan/når/hvem/kriterier. Sportslig 

utvalg har pr dags dato også samtaler med 00 og 01 spillere i forhold til deres ønsker og fremtiden til 

Sveiva. Det jobbes også med tanke på aktivitetsdager for jenter og gutter, men dette får vi ikke 

gjennomført denne sesongen. 

Sportslig utvalg ser frem til å jobbe med flere i klubben gjennom sesongene som kommer. 

Hilsen Sportslig utvalg. 

 

Sosial komiteen 
I år ble det opprettet en komité som skulle ha fokus på det sosiale i klubben. I løpet av året har vi 

arrangert en jubileumsfest for alle medlemmer, en minirunde som ble avholdt i høst og nå er vi i 

gang med å arrangere finalene i regionscupen. 

 

Komiteen er bestående av fem ressurssterke damer som er spredt utover fra ulike lag i klubben. Etter 

året vil leder Malin Pettersen gi seg i komiteen. 

 

Det er stort fokus nå på å prøve å vedlikeholde komiteen og opprettholde disse ressursene. 

 

Mvh 

Sosialkomiteen 
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Kioskgruppa 
Kiosken er en viktig inntektskilde for Sveiva. Ved å sammenligne oss med andre kiosker i 

innebandyregionen synes vi prisene verken for lave eller for høye, men helt greit i mellomsjiktet. Ved 

å planlegge «hva selger», kjøpe større kvanta på tilbud og ikke minst forsøke å minske svinn, har 

både omsetningen og inntekten økt det siste året. Noen av varene er vi så heldig og får sponset. 

Nytt av året er at Sveiva har gått vekk fra kontanter og gått til innkjøp av pad’er. Dette har gått veldig 

bra og vi har fått få reaksjoner på dette. Vi bruker iZettle ved salg i kiosken, betaling for inngang og 

for salg andre av varer fra Shop’en. Betaling skjer med vipps eller bankkort. Det betyr også at 

oppgjørsskjemaet som måtte fylles ut etter endt kioskvakt er historie, til glede for både kioskvakter 

og kasserer (som ikke alltid fikk oppgjøret til å stemme). 

Kioskgruppa består av fire personer og den har bestått i sin nåværende form i ca 2 år. Ansvaret 

fordeles på hva som planlegges innkjøpt og hvem som handler og organiserer. Alt for at kioskvaktene 

på de forskjellige lagene skal komme til en velfungerende kiosk, men vi er også avhengig av at 

kioskvaktene tar sin del av jobben for at kiosken skal være «oppe og går». Siden de fleste som er i 

kioskgruppa også har andre oppgaver i Sveiva hadde vi ønsket at gruppen ble utvidet med flere 

engasjerte foreldre, og håpet er der at fra neste sesong er vi flere ☺ 

 

Hilsen kioskgruppa 

v/Monica Wemberg, Naima Asghar, Thor Johan Holaker og Sissel Falkhaugen 

 

Lagenes årsberetning 

 

Rekruttgruppa  
v/lagleder Anne Mette Halle 

Rekruttgruppa har vokst fra 23 spillere, til nå 30 spillere født i 2010 - 2013.  

Rekruttgruppa deltar i Minirunder og økningen i antall spillere i løpet av sesongen har ført til at 

rekruttgruppen har gått fra å stille 2 lag til 3 lag hver Minirunde.  

Det er godt fremmøte på treningene, og barna er veldig motiverte og aktive.  

J11  
Sesongen 18/19 bestod av ca. 12 spillere. Vi dro på Salmingcup i Fredrikstad hvor vi overnattet på 

skole sammen.   

Sesongen 19/20 består nå av ca. 11 spillere.  Vi mistet 2 spillere som gikk opp til J14 og 1-2 stk som 

sluttet. Har også fått 2 nye spillere i løpet av sesongen.  Vi spiller aktivitetsrunde, men vi bærer stort 

preg av mangel på spillere spesielt ved kamper. Vi jobber for å få et par jenter fra rekrutt over til oss.  

Det var ønskelig å delta på Gothia Cup, men ble dessverre for få til at det kunne gjennomføres.   
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Vi er nå meldt på Salming Cup igjen i år, men da J12 slik at vi kan låne 2 spillere fra J14. Vi skal også 

delta på minicup i Ekeberg den 08.mars da det er stort fokus på jenter.  

 

J14 og J15 
J14 og J15 består denne sesongen av 18 spillere, hvorav én er på disp. (keeper født ’09). 13 av 

spillerne er med på begge lag. 10 av spillerne på J15 spiller også jevnlig på J17.  

J15 har totalt 17 spillere inkludert 2 keepere.  

J14 har totalt 14 spillere inkludert 2 keepere.  

Vi hadde et par spillere som sluttet etter forrige sesong, (bl.a. to som flyttet) men fikk også noen nye, 

så spillergruppen er omtrent som vi hadde i fjor. 

Jentesiden fra J14 og opp til J17 (i realiteten 2007-2002) trener mye sammen, og samarbeidet 

mellom lagene er sømløst. Vi er tre trenere som deler på ansvaret og bidrar på tvers, både på trening 

og i kamp. Det er også lagt opp med flere forskjellige treningsgrupper på tvers av alder, noe som 

skaper godt samhold i gruppen.  

Vi deltok med to J15-lag på BVH-Haugers jenteturnering, og tok gull og delt bronse. 

I Gothia stilte vi med et J14-lag, vant fire kamper, tapte fire kamper, og ble slått ut i semifinale i B-

sluttspillet. 

J15 har spilt seg til finale i regionscupen og til finale i NM. Disse skal spilles i slutten av februar og i 

slutten av mars.  J15 leder serien etter 10 kamper, med 8 poeng ned til 2. plassen. 

J14 har i år ingen regionscup, men har allerede vunnet serien, med 2 kamper igjen å spille. Foreløpig 

ubeseiret! 

Vi er også påmeldt Gøteborg-cup som spilles i 1. mai helgen. 

 

Lasse Fensholt og Tobias Härnlund 

 

J17 
Jenter 17 har i år bestått av jenter fra flere årskull (02-03-04-05). Dette har gjort at denne gruppen 

har blitt en ganske stor og fin treningsgruppe som har gjort til at vi får utnyttet hallflaten godt.  

Sesongen 19/20 startet med sommertrening for hele jentegruppa i Sveiva. Vi valgte å la 

aldersbestemte jentespillere fra 02- til 06-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 5 seriekamper igjen ligger vi nå 

på 2. plass. Og har gode muligheter for å vinne serien. 
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I regions-cupen for J17 er vi også i år en av finalistene. 

Vi var også med i Gothia-cup i januar 2020 og gjorde en meget god turnering. Havnet til slutt på 3. 

plass i A-sluttspillet for J17. 

 

Noen av jentene har fått være med i Damer Elite i år også (4 stk.)  

Vi har også hatt tre spillere med til u19-landslagssamlinger.  

Årets høydepunkt blir nok NM-finalen for J17. Denne spilles 29. mars i Sarpsborg. Og i år som i fjor 

møter vi Tunet. 

Vi vil avslutte årets sesong med Gøteborg-cup siste helgen i april.  

 

Damer 2 
I år har vi igjen fått med D2 lag i seriespill fra Sveiva. Dette laget har hatt en ganske liten stamme av 

egne spillere (kun 4 stk) og har vært avhengig av å låne spillere fra J17 og Damer Elite for å stille til 

kamp.  

De har trent sammen med J17 på mandager, samt hatt tilbud om å trene sammen med Old Girls på 

søndager. 

I årets serie for i 3. div kvinner er vi ubeseiret hittil. Vi har kun 3 kamper igjen av serien og har godt 

grep om seriegullet 

Vi deltok også i Regionscupen med Damer 2, men ble slått ut av cupen i kvartfinalen mot Sagene. 

 

 

Oldgirls  
Lagleder: Monica Wemberg 

I år har Old Girls bestått av 16 spillere, hvor vi også i løpet av sesongen har vært så heldige og fått 3 

nye damer på laget. Det har vært frafall på to spillere som syntes det var for lite halltid i forhold til 

kostnad/dugnader.  

Vi har i år vært fleksible og kun tatt ledig halltid når det ikke har vært kamper eller lignende, men ser 

at dette er utfordrende da disse 16 damene ønsker noe fast både å forholde seg til og for å kunne 

rekruttere andre. 

I høst reiste vi sammen som en gjeng til Praha og storkoste oss sammen. Vi har et godt samarbeid på 

tvers med H4 og har trent litt sammen med de i løpet av sesongen for å fylle opp treninger. 
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Sveiva 09/10 
Trenere: Fillip Holmen 

Hjelpetrener: Espen Møkkelgjerd 

Foreldrekontakt: Helene Darelid-Cathrine Christensen-Julian Søvik-Holt  

 

Antall spillere: 16  

Gj.snitt antall pr trening: 13  

Antall treninger pr uke: 1 

 

Treninger 

Vi har gjennom året hatt fokus på å trene teknikk og ballfølelse. I og med at dette er første sesong de 

spiller aktivitetsserie så har også posisjon på banen vært et tema.  

 

CUPER 

G10 Var med på sin første cup våren 2019. Salming cup. Dette dessverre med noe for få spillere så 

dette ble en noe tøff utfordring. Gutta tok dette med godt mot og gikk ut av dette med en god 

erfaring. 

 

Serie 

Vi har spill i minirunden før sommerferien og beveget oss over til Aktivitets-serien etter sommeren. 

Her startet vi sesongen med noe få spillere men dette har heldigvis blitt bedre. Vi har nå stort sett 2 

rekker noe som gjør det artigere for spillerne. Vi ser at det å spille aktivitets-serie gir spillerne en 

riktig utfordring noe som igjen gir en god utvikling. I og med at det er mange nye så har vi en liten vei 

å gå, men vi ser stor bedring allerede. 

 

POSITIVT I ÅR: 

VI har sett en god vekst i gruppa. Og med riktig veiledning så blir dette en veldig bra gjeng. G10 har 

gått fra å være en stamme på 5-6 stk til nå og telle 16 stk. Dette er etter en god jobb fra spillerne selv 

som har tatt med seg kompiser osv. Ser også at rekrutteringsopplegget på Høybråten har gitt 

resultater. 
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G12  
v/lagleder Geir Fossum 

Laget har mesteparten av denne sesongen bestått av 14 spillere, 13 født i 2007 og 1 født i 2006. 

Spilleren som er født i 2006 har stor tilhørighet blant mange av guttene og var en forutsetning for at 

han skulle være med videre. Han har fått disp. til å spille i G12-serien.  

Vi har både hatt tilgang og frafall av spillere gjennom sesongen. Laget har en bra stamme med gutter 

gjennom flere sesonger, så totalt sett er det en bra gjeng, men ønsker oss enda flere spillere. Det er 

et tegn at de som slutter er ofte de nyeste som kommer til. De er med i en kort periode for så å gi 

seg. Mange av de nye er gutter uten tidligere erfaring fra innebandy. Om dette er en påvirkende 

faktor for at de slutter, er uvisst. Når vi har snakket med foreldrene etter at barnet har valgt å slutte, 

er det ofte at de ikke har tid eller har mistet lysten, enten fordi andre av deres venner har sluttet, 

eller fordi de ikke føler mestring på dette nivået.  

Laget spiller i G12 serien, 1 divisjon. Tabellplasseringen er bra, laget er på 2 plass. Sesongen så langt 

er som forventet å kjempe i toppen av tabellen, men med variert nivå fra kamp til kamp. Det er 

generelt blitt et bra treningsfremmøte utover i sesongen. I starten av sesongen var det veldig 

varierende, dette skyldes skader samt at en del av guttene driver med flere idretter.  

Vi har bra samarbeid med lagene over og under oss når det gjelder hospiteringsordninger og er av 

den formening at dette fungerer tilfredsstillende. Det er ønske om at alle skal få mest mulig likt tilbud 

og spille likt antall kamper gjennom sesongen. Dette løses ved at alle spillerne får tilbud om å spille 

kamper med G14.2, G14.1 eller G15 ut ifra modenhet og mestringsnivå. Laget har vært med på 

Gothia cup for andre gang. Dette var igjen stor suksess både sosialt og sportslig. Vi er også påmeldt til 

Mora cup for første gang i april. 

 

G15  
Laget har det siste året doblet antall medlemmer og består nå av 30 spillere født i 2006, 2005 og 

2004. 4-5 spiller fra Gutter 12 deltar også på kamper og treninger. Denne sesongen har gruppa hatt 

lag i både G14-, G15- og G16-seriene, og vi har deltatt i NM for aldersbestemte lag med G15. 

2018/19-sesongen avsluttet vi med deltagelse på Göteborg-cup, og vi startet 2019/20-sesongen med 

hyttetur til Larkollen hvor vi hadde en herlig og sosial helg. Like etter kom det hele 9 nye spillere fra 

Strømmen, og vi hadde et par sosiale arrangementer for å gi gutta en sjanse til å bli kjent – vi hadde 

frisbee-golf-turnering under veiledning av Espen Frisbee Møkkelgjerd m.fl. og vi var på Fangene på 

fortet. I januar var vi på Gothia-cup med både B14 og B15-lag, og gutta har nå blitt en stor og 

sammensveiset gjeng. Laget er en mangfoldig, inkluderende og ivrig gjeng med godt samhold, noe 

lagledelsen er svært stolte av. 

 

Sportslig sett fortsetter laget å gjøre framskritt. Særlig merket vi dette på Gothia-cup hvor 

resultatene var langt bedre enn sist år. I NM vant tapte vi bare en av de fire innledende kampene, 

men motstanden i sluttspillet ble for sterk og vi endte i puljen som spilte om 9.-16. plass. 
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I G14-serien ligger laget nå på andre plass etter Tunet. I G15 elite holder vi oss i midtsjiktet på 

tabellen. I G16 var vi meldt opp i 2. divisjon, men alle så langt spilt i en serie før den nå er delt opp og 

vi skal spille i avdeling C. Vi har også deltatt i regioncupene med alle tre lag, og best resultat fikk vi 

med G14 hvor vi kom helt til semifinale mot Asker.  

Sesongen kommer vi til å avslutte med tur til Mora og Buster & Starlet-cup i mai, og vi planlegger i år 

som i fjor en cup med inviterte lag i Rommenhallen i juni.  

Laget trenes også i år av Stian Andre Johansen, og han har denne sesongen samarbeidet med Anton 

Lundberg, og de har begge etablert gode relasjoner med gutta. Monica Wemberg er hovedlagleder, 

og Astrid Anderson har hatt ansvar for G16-kampene. Vi har også fått god hjelp på benken av Jenny 

Håmås Johansen og Alexandra Sæle Sæbø. Laget er ellers støttet av en aktiv foreldregruppe som er 

med på cuper og ellers stiller opp når det trengs. 

 

På vegne av lagledelsen, 

Astrid Anderson, februar 2020 

 

G16 og G17  
Gruppa har i år bestått av 27 herlige spillere. Vi har også satt skikkelig pris på å ha Andreas Johansen 

med på benken i år da han har vært skadet hele sesongen. Vi har hatt fast hospitering av 1 spiller fra 

laget under. I tillegg har 2 andre spillere hatt tilbud, men ikke valgt å benytte seg av dette i år. 

  

Seriespill: 

Vi har i år stilt med lag i G16 og G17 serien og har bitt bra fra oss i begge disse. 

I tillegg har vi bidratt inn mot G19, H2, H3 og H4. Vi har også i litt mindre grad bidratt inn mot G16 (2) 

Her kunne vi ha bidratt mer. 

  

NM: 

Takket være våre fantastiske sponsorer og et bidrag fra klubben kunne vi dra til NM i Stavanger i 

januar 2020 med hele troppen. Spillerne betalte ingenting selv for reise/opphold/mat. Dessverre tap 

i semifinalen med 2-1 (4 sekunder før slutt). 

  

NM-finale sesongen 2018/2019. 

Vi vant suverent alle kamper i NM Puljespillet i mars 2019 og i selve finalen slo vi Tunet hele 13-3 og 

ble Norgesmestere i april 2019 - dette var uten tvil sesongens store høydepunkt. 
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Cuper: 

Vi har deltatt i en rekke turnering denne sesongen. Tigers Cup i mars der vi vant hele turneringen 

og Salming Cup i mai der vi kom på 2. plass etter tap i finalen. 

Sesongen startet skikkelig opp i juli 2019. Da dro vi over 70 store og små og stilte med 2 lag i Prague 

Games i Praha. Der vant vi B-finalen og det var en skikkelig boost og herlig start på årets sesong. 

Plankecup i september tok vi som en G17 teambuilding da vi fikk mange nye 02ere inn i gruppa. Da 

bodde vi på hytta til Linda i Son og badet og koste oss mellom kampene.  

I Gothiacup 2020 spilte vi oss frem til en semifinale i B-sluttspillet før det sa brått stopp. 

I regionscupen sesongen 2019/2020 har vi spilt oss frem til finale med G16-laget og er i skrivende 

stund i semifinalen meg G17 laget. Om vi når finalen her får vi svar på 14/2-2020…. 

 

Sesongen 2018/2019 nådde vi i mars 2019 finalen i Regionscupen i både Gutter 15, der vi vant Gull, 

og i klasse Gutter 16, der vi tapte finalen mot Tunet og vant Sølv - alt i alt en fin helg med 2 finaler. 

 

Det å trene så hardt og gjøre det så bra i kamper er gøy, men det som vi synes er aller gøyest er å 

ha et så bra miljø i laget. Vi har derfor hele tiden hatt stort fokus på å ha det gøy også utenfor 

banen. 

  

Vi har denne sesongen vært på teambuildingstur til Mariestad i Sverige. Der vi ble skikkelig godt tatt 

imot av Lockerud (klubben Julie Gidske spiller) Det var så bra at vi allerede er i dialog med de om tur 

på slutten av sommeren. Vi har kjørt boblefotball i hallen. Vært så heldige å få spille/lære frisbeegolf 

av Espen Frisbee Møkkelgjerd (Europamesteren) og vi har hatt julebord på O´Learys. I tillegg har vi 

trenere/lagleder vært på teater og sett Tante Ulrikkes vei på Rommen scene. Vi har også vært heldige 

å få hjelp fra Kristin, mamma til Oliver på laget og fra Stig Unhammer som har hatt trening med gutta 

på SATS og ute i Tufteparker. 

  

Vi har hatt foreldremøte før sesongstart og sikter oss inn på et foreldremøte før sesongen er over 

også. Vi er også nesten i mål med spillersamtaler med samtlige 27. 

Laget har også hatt et par dugnader hos Akershus Reklameteam. 

 

Vi vil takke alle foreldre som lar unga henge så mye med oss på treninger/kamper og sosiale turer       
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Takk også til vårt trofaste publikum som heier oss frem, spesielt stor takk til jentelaget som vi både så 

og hørte godt under NM. Gutta digger dere! 

Vi i trener/lagleder teamet synes det er så gøy og givende at vi ønsker å fortsette å henge med dette 

laget også kommende sesong. 

 

 

 

Jarle Hansen, Jan Frode Snellingen, David Garcia & Linda Wallin Sletten 

 

G19  
Laget har bestått av 11 spillere, hvor 5 av disse har elitekontrakt.   

Vi hadde ett foreldremøte før sesongstart og følgende oppgaver ble fordelt. 

Arb.oppgaver:                               Ansv. 

Laglister/utstyr                              Geir Arkøy (Lars) 

Minbandy kamper                        Geir Arkøy (Lars) 

Dugnad                                          Geir Arkøy (Lars) 

Lisenser/tr-medl.avg                    Merete Solberg (Marcus) 

Sekreteriat hj.kamper                  Svein Ingebrigtsen (Sigurd) 

Vaktlister                                        Cathrine Pedersen (Theo)   
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Betale dommere                            Nino Mola (Christian) 

Frukt under kamper                      Cathrine Christensen (Jesper)  

 

Trener for sesongen har vært Sindre Bjerknes, han har også styrt både trening og kamper på en 

utmerket måte. Og med god hjelp av Linda Sletten som alltid stiller opp, når hun har tid.  

En stor takk til alle som har hjulpet til rundt G19 laget denne sesongen. 

Vi er i en serie med nesten kun Østfold lag, som Greåker, Sarpsborg, Slevik og Fredrikstad og 

Oslolaget Tunet. I skrivende stund så ligger vi på andre plass i serien med 3 kamper igjen å spille. 

Flere av gutta har også fått spilt mye på Herrer 2 denne sesongen. 

Det store målet for sesongen var NM sluttspill og der møtte vi STOOOR favoritten Tunet i 

semifinalen. Gutta bretta opp armene og klinte til med seier.  4.45 ut i forlegningen satte vi 

seiersmålet til 3-4. Det var en kjempe overraskelse for mange av de fremmøtte, men vi viste stor 

Sveiva ånd og kjempet med alt vi hadde. 

 

Finalen vil bli spilt mot Fredrikstad Lørdag 28.3.2010 kl. 17.00 i Sarpsborghallen. Håper at mange 

fra Sveiva kommer og heier frem gutta våre. 

Geir Arkøy 

Lagleder 

 

Herrer 2, 3 og oldboys 
Herrer 2, herrer 3 og oldboys var en felles treningsgruppe sesongen 2018/2019, og med godt 

oppmøte fra juniorer i tillegg. Herrer 2 kjempet lenge helt i toppen av 2. divisjon, og kom til slutt på 

3. plass. 

Poengplukker: 

1. Andre Mago Pedersen 13 (10+3) 

2. Adrian Kraft Johnsen 12 (8+4) 

3. Eivind Bjørnseth 11 (4+7) 

 

Herrer 3 vant nok en gang sin tredjedivisjonsavdeling og avsluttet også med å vinne sluttspiller og ble 

regionsmestere i 3. divisjon. 

Poengplukker: 

1. Niklas Brajic 31 (16+15) 
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2. Anton Lundberg 19 (13+6) 

3. Karl Robert Karlsson 17 (14+3) 

 

Oldboys tapte en del kamper i serien, men sneppet opp og vant når det gjaldt som mest, i helt 

avgjørende kamp i sluttspillet mot Grei. Og dermed vant vi en fullt fortjent bøtte i den gjeveste 

aldersklassen. 

Poengplukker: 

1. Karl Robert Karlsson 12 (10+2) 

2. Niklas Brajic 11 (6+5) 

2. Morten Isnes 11 (6+5) 

 

I november 2019 kom vi i tillegg til nok en finale i Prague Masters, der det ble et knepent ettmålstap i 

35+ klassen. 

 

2-3 sosiale tilstelninger har funnet sted på Olearys Stovner, og aldri ferdig før det stenger 

 

Herrer 4 

• Sesongen 2019-2020: Startet med 8-9 mann og er pr.februar 2020 ca. 12 mann. 

• Trening:  Trener 1 gang i uka (variabelt oppmøte mellom 6 – 10 mann). 

• Oppmøte kamper: Snittet ligger på 7-8 mann fra egen spillerstall. Pga. liten spillerstall 

har vi forespurt lag som OB/H3 og junioravdelingen om ca. 2-3 spillere til hver kamp denne 

sesongen. 

• Seriespill/Cup: 5 div. avd B/Regionscup 

• Møter/nettverk: 1 spillermøte på 20 min. i forkant av en trening. Bruker Spond-gruppe 

ifbm trening/kamper osv. 

• Dugnader:  Er med på klubbens årlige dugnad og hallvaktordninger. 

• Evaluering:  Dagens H4 lag (sesong 2) en god blanding av tidl. veteranspillere og 

yngre herrer som spilt tidligere og noen nystartere. 

Grunnet liten H4 gruppe har vi mange ganger fått avviklet trening på stor bane med noen 

gjestespillere. 
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Til kamper har vi hatt muligheten til å hente spillere fra H3/OB/OG og Junioravdelingen og det har 

vært positivt og ganske bra interesse hos flere, med tanken på hvor mye enkelte lag trener og spiller 

kamper. 

Dugnader 1 stk og hallvakter er ok. Tenker og så videre at det er ok og dele vaktuke med Old Girls så 

lenge gruppa vår er i mindretall. 

Med vennlig hilsen 

Bengt Nilsen 

Sveiva H4 / lagleder 

 

Damer elite  
 

 

Vi kom på 3. plass i serien sesongen 2018/2019, vi tok GULL i Regionscupen, og vi tok oss til en NM-

finale som vi tapte med minst mulig margin.  

Stallen var en god miks av etablerte og yngre spillere. Etter en litt trå start på sesongen, kan vi likevel 

oppsummere dette som en meget god sesong, og vi overrasket nok mange av bookmakerne med de 

resultatene vi fikk. 
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Sesongen 2019/2020 

Har vært krevende på mange måter, med få spillere i stallen hvorav flere av de ikke har mulighet til å 

være med for fullt. Det gjør treningshverdagen vanskelig med få spillere på trening, som igjen gjør 

det vanskelig å få til det samspillet som kreves for å hevde seg helt i toppen.  Til tross for dette ligger 

vi i skrivende stund på en 3. plass på tabellen og vi er ikke snauere enn at målet nok engang er å 

komme til en NM-finale. 

Vi har fått god hjelp fra J17 spillere, de har vært viktige bidragsytere til at vi har greid å stille med nok 

spillere både til kamper og på treninger. 

 

Bård «Børris» Børresen har også denne sesongen hatt hovedansvaret for damene, med seg i 

støtteapparatet har han Erik Wangen som materialforvalter og Hege Aas som lagleder.  

  

Oslo, 19. februar 2020 

Hege Aas 

Lagleder – Sveiva Damer Elite 

  

Herrer elite 
v/Andreas Femtegjeld Sletten 

Da 2018 ble 2019 var serien allerede kjørt. Det gjaldt å sikre andre plassen og forberede seg til det 

kommende NM-sluttspillet.  Man vant alle de resterende seriekampene og fikk dermed fortjent sølv 

etter å ha tapt to kamper i seriespillet. 

I sluttspillet var Nor 92 første hinder. Kvartfinaleserien ble aldri spennende og Sveiva-herrene kunne 

enkelt avansere til semifinalen hvor Tunet ventet.  Sveiva var soleklare favoritter, men hadde 

problemer med å innfri i den første kampen. Det måtte en sterk snuoperasjon til for å kare til seg 

første stikk og Sveiva-herrene gravde dypt og snudde 1-4 til 6-5 i den siste perioden.  Semifinale 

nummer to huskes nok best for tumultene som oppstod rett før kampslutt hvor begge lag fikk hver 

sin spiller utvist.  Sveiva-herrene sikret seg tre matchballer og trengt bare en og var klare for en ny 

NM-finale. 

Og endelig skulle det lykkes for Sveiva-herrene å stikke av gårde med litt edelt metall. Det ble et 

drama uten sidestykke og da alt så som mørkest ut noen minutter før slutt brettet Sveiva-herrene 

opp ermene og snudde kampen i kjent Sveiva stil. 2-5 ble til 5-5 før vi i spilleforlengelsen endelig 

sikret klubbens første Kongepokal på herresiden. 

Seiersrusen varte omtrent hele sommeren og man var vel ikke helt i rute før den kommende 

sesongen.  Både spillerstall og støtteapparat tok tid og få på plass og det er liten tvil om at her kunne 
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det vært jobbet bedre av alle mann.  Derfor var det ikke veldig overraskende at man gikk på to strake 

tap i de to første seriekampene. Når vi nå skriver 19. februar 2020 så er det faktisk de to eneste 

tapene denne sesongen, etter full tid riktignok, og Sveiva-herrene har en liten teoretisk mulighet til å 

stikke av med bronsemedaljene. Men det har blitt litt for mange uavgjort i nøkkelkampene så man 

må nok nøye seg med en topp 4 plassering. Det er litt svakere enn man hadde håpet på, men foran 

det kommende sluttspillet har man vist at man også i år kan hamle opp med alle. 

 

 


