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Årsberetning for  
Sveiva Innebandy 2020 

 
 

Beretningen gjelder for perioden fra årsmøtet 2020 til årsmøtet 2021. 
Regnskapet gjelder for kalenderåret 2020. Rapportering av sportslige forhold 
inneholder beretningen status for året 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 31.12.20 350 betalende medlemmer. Disse fordeler seg på 243 aktive medlemmer, 
74 kvinner og 169 menn, og 94 supportermedlemmer og 13 øvrige medlemmer.  

 

Drift 
Styrets sammensetning 
 

Leder:   Jenny Håmås Johansen 

Nestleder:  Torunn Svensson 

Styremedlemmer: Naima Asghar 

   Petter Nygaard 
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   Lene Lindgren 

   Mathias Szallies 

   Brage Harby 

 

Andre utvalg 
Sportslig utvalg: Anton Brenner, Pål Nygaard og Marte Arkøy 

Arrangementskomité HE: Rune Øistad, Pål Nygaard og Petter Aas 

Arrangementskomité DE : Astrid Rød og Ann Kristin Berntzen 

Sponsorkomité:  Felix Elfstrand 

Sosialkomité: Berit Aarhoug, Sheila Mari Hegge Olsen og Ellen Kathrine Wilhelmsen 

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

Halldriftsansvarlig: Petter Aas 

Dommerkontakt: Naima Asghar 

Koordinator for treningstider: Morten Isnes og Pål Nygaard 

Styrets arbeid 
Styret har avholdt 16 styremøter, et årsmøte og en workshop, der dokumenter til årsmøte ble 
utarbeidet samt årshjul for styrearbeidet. I tillegg har det vært avholdt trener- og lagledermøter en 
gang. Det har vært noen møter med støtteapparat til lagene etter behov og forespørsel. Styret har 
dessverre ikke fått gjennomført alle planlagte møter denne sesongen. Dette gjelder et møte med 
trenere- og lagledere samt informasjonsmøte med medlemmer. Dette skyldes Covid-19 og den 
spesielle situasjonen som har vært dette året. 

Styret har endret seg noe gjennom denne perioden, to måtte dessverre si fra seg styrevervet, men vi 
fikk inn to nye kandidater på ekstra ordinært årsmøte som ble arrangert på Teams høsten 2020. 

Alle lag hadde trenere og støtteapparat klart ved oppstart av sesongen. Alle trenere i klubben 
signerte trenerkontrakter. Arbeidet med trenerkabalen for noen lag ble satt i gang først etter at 
sesongen var ferdig. 

Våren 2020 ansatte styret Anton Brenner som klubbens utviklingskonsulent fra 1.august 2020 til 
31.juli 2022. Hans oppgaver er å veilede og følge opp trenere, lagledere, utvikle en sportslig plan for 
klubben, lage trenerguide og gjennomføre trenerforum. I tillegg er han en del av sportslig utvalg. 
Hans visjon for klubben er flest mulig lengst mulig.  
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Styret har også jobbet mye med retningslinjer for Covid-19. Det har vært mange endringer gjennom 
året, og styret har brukt mye tid på å legge til rette for å holde hallen åpen for spillere og publikum 
da det var tillatt.  

Klubbens kioskgruppe har sørget for å holde kiosken i gang når dette har vært tillatt. De har sørget 
for varetelling og salg av varer før de har gått ut på dato.  

Arrangementskomiteen for damer elite og herrer elite har sørget for arrangementene ved 
elitekamper og sørget for å ivareta gjeldende smittvernsregler til enhver tid.  

Sosialkomiteen har ikke fått gjennomført så mye dette året på grunn av Covid-19, men hjalp styret 
med planlegging og gjennomføring av minirunden Sveiva arrangerte høsten 2020.  

Styret har i tillegg jobbet med spillerlisenser, medlems- og treningsavgifter og ryddet opp i 
medlemsregisteret og flyttet det over til Spond sitt medlemsregister. Høsten 2020 ble medlems- og 
treningsavgift betalt via Spond, dette fungerte bra, selv om vi hadde noen utfordringer underveis. 
Sissel Falkhaugen har hatt ansvaret for dette og har gjort en god jobb for klubben.  

Styret har planlagt flere tiltak, men kun fått gjennomført noen av dem når det gjelder rekruttering. 
Våren 2020 satt vi i gang etableringen av et instruktørkorps som nå består av 11 ungdommer i 
klubben. Oppgaven deres har vært å være instruktører i forbindelse med åpen hall, hjulpet til på 
treningene til rekruttlaget og ved minirunder og veiledet keepere på aldersbestemte lag. 
Instruktørene får betalt for hver time de jobber og i tillegg har de fått shorts, t-skjorte og sokker fra 
Pureplay. Høsten 2020 arrangerte Sveiva åpen gymsal på Høybråten skole en gang i uka i seks uker. 
Det har også blitt gjennomført åpen hall for jenter i Rommenhallen tre kvelder/ettermiddager. Den 
siste økta ble det servert pizza og brus til alle jentene og instruktørene. Alle jentene som deltok, fikk 
trøyer med Sveiva logo fra Pureplay (ref. bildet på forsiden). I forkant av arrangementet delte spillere 
fra J12 ut flyers om arrangementet på Stovner senter. De fikk bruke «Stovnerhagen» (der de har 
utsalg av eplejusen fra Liflaga) som base. 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.  

Styret har planlagt flere arrangement, som åpen hall og arrangement spesielt for jenter, som vi har 
måttet utsette på grunn av Covid-19. 

Klubben fikk ny samarbeidspartner våren 2020. Styret signerte med Pureplay 1.juni. Pureplay er en 
totalleverandør, som vil si at vi her både får kjøpt klær og utstyr. Det har vært en gruppe i klubben, 
som i samarbeid med Pureplay, har designet nye drakter for Sveiva. Alle lag har fått nye 
hjemmedrakter, spillerne har kjøpt nye overtrekks dresser, sokker, shortser osv. Trenere har fått 
tildelt trenerpakker i forbindelse med signering av trenerkontrakt. Instruktører i instruktørkorpset 
har fått tildelt shorts, trøye og sokker. 

Styret har, i samarbeid med Pureplay, fått tildelt en utendørsbane der klubben kun må betale en liten 
egenandel. Banen blir satt opp utenfor Rommen skole i løpet av våren. 

Klubben har mottatt 40.000 kr fra NIF (inkluderende i idrettslag). Dette har blitt brukt til 
rekrutteringsarbeid og etablering av instruktørkorpset. Klubben fikk 100 000 kr fra 
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Sparebankstiftelsen, som har blitt brukt til å oppgradere styrkerommet med tredemølle og annet 
treningsutstyr. Tusen takk til Linda Sletten for at hun søkte på denne støtteordningen på vegne av 
klubben. Vi har også mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av hjemmedrakter til 
rekruttlaget.  

Vinteren 2021 bestilte styret inn munnbind med Sveiva-logo. Alle spillere i klubben har fått/skal få 
tildelt et gratis munnbind. Resterende munnbind som er bestilt skal selges i kiosken. 

Det ble høsten 2020 avholdt en salgsdugnad der alle aktive medlemmer solgte en loddbok med 100 
lodd hver til 10 kr loddet. Husstander med flere aktive medlemmer fikk kun en loddbok. Overskuddet 
ble som forventet. Ann Danielsrud hadde ansvar for loddsalget og gjorde en solid jobb med dette. I 
tillegg har Sveiva hatt de faste dugnadene i forbindelse med kiosk- og hallvakt i Rommenhallen i de 
periodene hallen har vært åpen. 

 

Representasjon 
Klubben har vært representert på følgende oppdrag: 

• Oslo og Akershus Bandyregions årsmøte ble gjennomført på Teams – Jenny Håmås Johansen 
• I forbindelse med Covid-19 har det vært 8 møter der kubbleder har deltatt for å få 

informasjon angående retningslinjer for Covid-19 og informasjon om eliteserien for damer og 
herrer. Jenny Håmås Johansen deltok på 7 av 8 møter, Markus Gustavsson og Anton Brenner 
stilte opp for klubben under det 8. møte.  

• Seksjonsstyrets årsmøte - Jenny Håmås Johansen  
• ISU Stovner årsmøte – Jenny Håmås Johansen 
• OABR har hatt 2 informasjonssmøter gjeldende Covid-19 for bredde og aldersbestemte lag - 

Jenny Håmås Johansen 

 

Sportslige resultater 
Sveiva Innebandy har dessverre ikke fått spilt så mange kamper dette året på grunn av Covid-19. Les 
mer om dette i lagenes årsberetninger. 

 

Økonomi 
Styret har lagt ned et betydelig arbeid med å organisere, strukturere og dokumentere klubbens 
regnskap i inneværende periode. Sveiva Innebandy har god økonomi.  

Regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr 117 918. Underskuddet skyldes skifte av leverandør. 
Vi opplevde dessverre at det ble en del feil ved første bestilling av drakter, men håper dette nå har 
ordnet seg for alle.  

Vedlagt i dokumentene til årsmøtet ligger spesifisert regnskap for 2020 og forslag til budsjett for 
2021. 



 
 

6 
 

Budsjett 2021 
Det planlegges med en drift som skal gi balanse i regnskapet. Styret legger frem et forslag om å endre 
medlems- og treningsavgiften på årsmøte.  

Tiltak som planlegges gjennomført i 2021: 

- Arrangere regionscupfinaler 

- Arrangere en minirunde 

- Loddsalg som eneste salgsdugnad 

 

Stovner 16.05.21 

Sveiva Innebandy 

Styret 

 

________________________ ________________________ ________________________ 

Jenny Håmås Johansen  Torunn Svensson  Anne Lene Lindgren 

leder     nestleder    styremedlem 

 

 

________________________ ________________________ ________________________ 

Brage Harby   Naima Asghar   Petter Nygaard 

styremedlem   styremedlem   styremedlem 

 

________________________ 

Mathias Szallies 

styremedlem 
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Lagenes årsberetning 
 
Damer elite 
Sesongen 2019/2020 ble brått avsluttet av Covid-19 pandemi. Det ble ikke avholdt NM finale eller 
Regionscup. 

  

Sesongen 2020/2021 tok Tobias Härnlund og Jenny Vestin som lederteam.  Henriette Knudsen tok 
over som medtrener da Jenny Vestin gitt ut i svangerskapspermisjon. 

Spillerstallen denne sesongen har bestått av 20 spillere. Spillerne har bestått av en god gjeng som har 
vært med på elitelaget i flere år og en gjeng med nye spillere og juniorspillere. Denne sesongen har 
fokuset vært å bygge opp laget. Det har tatt tid til å få til samspill og gode rutiner, men dette har gått 
bedre utover sesongen. Det har vært noen skader på noen av spillerne. 

  

Sesongen 2020/20121 ble kortet ned grunnet tredje bølge av Covid-19. Hallen ble stengt ned og 
spillere fra andre kommuner måtte trene i egen kommune.  19. april ble det besluttet av 
Seksjonsstyret at sesongen ble avsluttet. Damer Elite endte på en 4. plass da Damer Elite hadde spilt 
13 kamper, vunnet 4 kamper og tapt 9 kamper. 

 

4. mai 2021 

Ann Kristin Berntzen 

Lagleder – Sveiva Damer Elite 

 
 

G13 – G2007 
Dette er blitt en veldig annerledes sesong, men vi er veldig fornøyde med at vi har klart å 
opprettholde godt treningsoppmøte og ikke hatt noe frafall av spillere. 

Laget har fått bra tilskudd med spillere i starten av sesongen, totalt 6 stk og ingen har sluttet.  
Troppen består i dag av 19 spillere hvorav en er født i 2006 og resten i 2007. Spilleren som er født i 
2006 har stor tilhørighet blant mange av guttene og for at han skulle være med videre ble løsningen 
å være med dette laget og ikke spille med eldre årskull. Laget har en bra stamme med gutter 
gjennom flere sesonger så totalt sett er det en bra og stabil gjeng.  

Forskjellen denne sesongen kontra tidligere år er at de som er nye har alle utenom 1 spilt innebandy i 
mange år. Tidligere har ofte de som har begynt ikke hatt noen som helst erfaring og det er de som 
har sluttet igjen etter relativt kort tid. Vi får håpe at vi klarer å beholde alle nye. Det er meget god 
stemning i laget og alle de nye har funnet seg til rette. 
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Laget har spilt i G13, 1 divisjon og G14, 2 divisjon. Spillet har vært noe varierende, men alt i alt har 
det vært som forventet. Seriespillet er avlyst og vi har ikke spilt kamper siden november 2020. 

Det er generelt vært et bra treningsfremmøte i sesongen og da særlig på innetreningene. I de 
perioder hvor det ikke har vært tillatt å ha felles innetreninger er det blitt arrangert 2 utendørsøkter i 
uka med hovedfokus på kondisjon og styrke. Oppmøte har vært noe varierende, men alt i alt har det 
vært bra. Vi lider under at mange av spillerne er fra ulike kommuner og skolekretser og med de 
restriksjonene som har vært til tider er dette noe av årsaken til det varierende oppmøte på 
utetreninger. 

Det var planlagt med en treningssamling på Tjøme i august 2020, men dette ble avlyst da vi ikke ville 
klare å opprettholde godt nok smittevern gjennom en helg. Som et alternativ avholdt vi treningshelg i 
Rommenhallen. Dette var meget bra både sportslig og sosialt. 

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 til å spille 
kamper med G14, G15.2 eller G15.1 ut ifra modenhet og mestringsnivå. Pga pandemien har det ikke 
vært hospitering siden høsten 2020. 

Det har ikke vært gjennomført cuper eller turneringer i den inneværende sesongen. 

Det er en meget bra foreldregruppe på laget og folk stiller opp til det som måtte være av dugnader 
og vakter. Det er lett å få noen til å stille opp til å bistå med gjennomføringer av kamper og de 
foresatte viser generelt stort engasjement.  

Vi gleder oss veldig til å kunne komme tilbake til normalen og er glade for at det nå i februar er tillatt 
med felles innendørstreninger igjen. 

v/lagleder Geir Fossum 

 

G17 – G2003 
Året 2020 startet med Gothiacup der vi spilte vi oss frem til en semifinale i B-sluttspillet før det sa 
brått stopp. En super tur med mye glede og moro.  

Bare 2 helger etter Gothia var det duket for NM for G17 i Stavanger- En helt fantastisk tur med hele 
gruppa som da besto av hele 27 spillere! Turen ble dekket av fantastiske sponsorer og med bidrag fra 
klubben. Dessverre tap i semifinalen med 2-1 mot Greåker (4 sekunder før slutt). 

Helgen etter var det duket for NM for G19 der mange fra G17 bidro sterkt og var med på å ta laget 
helt til NM finale med seier i sudden mot Tunet. En veldig stor prestasjon. Som vi alle vet ble det aldri 
noen finale da koronaen satte en stopper for den      

I starten på februar deltok hele 14 spillere fra laget på U19 samling i Fethallen. Den eneste samlingen 
som ble gjennomført dette spesielle året. 
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Siste helgen i februar spilte vi regions cup finalen mot GIF der vi tapte 9-6 og dermed ble det sølv. 

Det ble mange ute treninger i skog og mark i April og Mai mnd. På Stovnerbanen og i Liaskogen ble 
det mye løping og styrke som oftest avsluttet vi treningene med bading og moro. 

13-14 juni hadde vi hengekøye overnattings tur i Sørskogen, en helt magisk natt ute i det fri. Bading, 
grilling, spikking, høy musikk med sang og fjas gjorde godt for liten og stor. Heldige oss hadde hele 
plassen for oss selv og selveste Atle Sørskogen vartet opp med nystekte skillingsboller søndag 
morgen kl. 09:00. Han sørget også for nøkkel til bommen til oss så vi kunne frakt opp all bagasje og 
mat og drikke       

26-31 juli var vi så heldige å få låne Kinsakken i Stavern. Der gjennomførte vi Sveivas Mesterns 
Mester med utallige konkurranser. Vi var også så heldige at foreldrene til Magnus og Jon kom ned 
med 2 båter så vi kunne stå på vannski og kose oss utpå havet. En veldig sosial uke med ute 
innebandy, bading, bortennis, volleyball, fotball, fisking, bålkos og masse god mat og snop. Årets MM 
Magnus Mola      

8 september hadde vi teambuilding og spilte vi paintball i skogen ved Plantasjen.  

14-16 september deltok vi på Haugerud cup. En super turnering som vi satte så stor pris på etter at 
både Zone og Plankecup ble avlyst. Vi røyk ut i semien mot Tunet. 

Seriestarten ble 2 ganger utsatt da lagene vi skulle møte måtte flytte på kampene og det ble bare et 
par kamper før alt brått stoppet opp. Men vi fortsatte med treninger og vasket og spritet hendene 
både 1-2 og 3 ganger per økt. I november ble det også slutt på inne treninger og vi kunne nå bare 
trene ute. Fotball på Høybråten banen ble et godt treningstilbud frem til juletider. Men når det kom 
enda strengere regler med også å holde avstand ute stoppet all trening opp. I skrivende stund 5.2 har 
vi enda ikke kommet i gang grunnet strenge regler for oss. Vi håper og ber om at vi igjen skal få lov å 
komme inn i hallen igjen å trene… 

  

Jan Frode, Jarle, David og Linda 

 

El-innebandy 
I juli deltok det en spiller og treneren, Nina, på treningsleir i Bærumsverk Hauger hvor man fikk 
innspill på øvelser, kamper og sosialt samhold mellom lagene. Det var også midt i sommerferien. Jeg 
tok over som trener for el-innebandy i august etter Bertine Aas Hansen. 

Vi i el-innebandy har hatt 10 treninger før alt ble stengt ned. Vi har mange spillere som savner 
innebandytreningen sin som de har på mandager fra 18:00 til 19.00. Det er forståelig, men de er også 
inne forstått med det at vi ikke kan trene slik som smitten er nå.  

Vi hadde planer om å delta under NM- veka som skulle gå av stabelen på Stjørdal i Trondheim, men 
det fikk vi ikke gjort da det kom en ny smittebølge der. Vi har planer om å delta i NM- veka 2022 i 
Skien noe som vi håper blir noe av. 
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Vårt mål for sesongen er å få komme i gang med trening og eventuelt delta på diverse cuper som er 
for el-innebandy. 

Vi har også to spillere som er på vei inn på laget. Vi har spillere fra 11 år og oppover. 

De diverse rollene i el-innebandy er: 

Trener og kontakt person: Nina Brodal 

Lagleder: Nina Brodal 

Lag liste og utstyr: Nina Brodal 


