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Årsberetning til årsmøte 
 

 

 

Årsberetning 

 

Ålgård Innebandyklubb 

 

 

2019 

 
Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og 
økonomisk status i idrettslaget.  
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Styrets sammensetning 
 

Leder: Morten Aspen 

 

Nestleder: Sjør Førli 

 

Styremedlem: Christian Oseassen 

 

Styremedlem: Morten Salte 

 

Styremedlem: Bjørn Broberg 

 

Kasserer: Kristian Mosvær 

 

 

 

Styrets arbeid 

 

Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter hvor flere saker er behandlet. 

 
Spesielle oppgaver 
Deltagelse på andre organisasjoners møter (idrettskrets, samarbeidsutvalg, særkrets 
osv.). 
Investert i nye draktsett til aldersbestemte lag. 
Utvidet med gratis overtrekksdrakt til alle trenere. 
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Aktivitet 
 
Knøtt, Micro og Mini/G11 
Micro, Mini og Lille har deltatt i alle Minirundene i regionen i 2019. I tillegg reiste Mini på 
turnering til Mandalshallen våren 2019.  

Knøtt var en ny klasse fra høsten 2019. Det var en stabil gjeng på 6-7 stykker på høsten.  
Moba Rabben skrev rekrutteringsskriv før jul som ble delt på 1 klasse på skoler og på FB. 
Dette førte til den økte medlemsmassen på Knøtt, og som en bonus- enda flere Microer. 

For Knøtt har Ronny Smedsvig, Mona Rabben, Phethsamai Jao Hadland og Øyvind Hadland 
hatt ansvar. 

Høsten 2018 har Micro fått mange nye og ligger på omkring 17-20 stykker på trening, på det 
meste opp mot 25 stykker. De har vist stor utvikling siden i høst.  

På Micro har Arvid Aarsland, Trond Hansen, Elin Dydland og Trond Pauli. Trenere på Micro 
har vært de samme fra høst 2018, noe som er bra. 

Mini har vært en omkring 10-12 stykker. Dette er eng gjeng med som er ivige og samspilte. 
De har ikke hatt egne treningstider, men trent som G11 sammen med G13. Det er spilt 2 
serierunder med G11 høste 2019 

På Mini/G11 har Lars Waage, Jonathan Waage, Morten Gjøse og Øyvind Hadland hatt 
ansvar.  

Arvid Aarsland har vært ansvarlig for påmelding og betalinga til minirundene. 

Klubb arrangerte Minirunde i mars og i oktober.   

 
 
G13 
Nytt for i år har vært at vi gikk fra G12 til G13. 

På treningene har vi jevnt over 20 spiller og på kamper har vi i de fleste serierundene kunne 
stille med 3 rekker. 

Alle har fått spilletid og lager har prestert jevnt over bra, selv om det har variert alt fra full 
pott til bare tap i en serierunde. 

For 2018/2019 sesongen endte G12 midt på tabellen.  
Og som vane tro ligger G13 laget også der, midt på tabellen, for 2019/2020 sesongen. 

Vil rette en stor takk til Henning Borgersen og Kenneth Todnem for støtte og hjelp både på 
trening og serierunder. 

Takk også til Øyvind Hadland som tok på seg trenerrollen i den 4. Serierunde,  
da jeg og 3 spiller var med G15 laget til Jessheim. (G15 NM) 

Sten Inge Furuly 
Trener G13 ÅIBK 
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G15 
Har hatt 12 gutter og 2 jenter på laget fra årsklassene 2004/05, i tillegg til at de har lånt med 
3-4 spillere fra yngre årsklasser. Laget ble seriemestre i G14-serien sesongen 2018/19. 
Treningene har vært sammen med G17 onsdager og søndager. G15 laget har stadig blitt 
bedre, og det er allerede klart at det blir gull i inneværende sesong også, selv om det er en 
serierunde igjen!  

2004-gutta har dermed fått gull for 4. år på rad. Lagets utfordring har vært at han som var 
keeper gav seg i høst, og at vi har vært avhengige av at utespillere sitter i mål. 
Vi deltok i NM på Jessheim i januar, og endte nest sist på en 17. plass. Det er stor 
nivåforskjell på Østlandslagene og oss. 
 
Terje Michaelsen har vært hovedtrener for laget, assistert av Sten Inge Furuly og Henning 
Borgersen. 
 

 

G17 
Har bestått av 2002-ere (5 stk), 2003-ere (7 stk) i tillegg til at mange 2004-ere fra G15 laget 
har vært med (6 stk). Forrige sesong endte G16 laget med disse spillerne midt på tabellen. 4 
nye begynte denne sesongen, og har trivdes så godt at de har fortsatt. Det er veldig kjekt. 
Laget har trent sammen med G15, og det har til tider vært flere spillere på treningene enn 
hva som er optimalt for å bygge opp et lag, spesielt på onsdagene (opptil 28 spillere fra 12-
17 år). I januar 2020 deltok vi i G17 NM i Stavanger og kom på 14. plass av 16 lag. 

Sesongen vi snart avslutter kommer til å ende midt på tabellen, uansett resultat i siste runde 
får vi 4. plass av 7 lag.  
 
Trener har vært Terje Michaelsen, assistert av Sten Inge Furuly 
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A – lag 
Våren 2019 fullførte vi 1. og 2. divisjon sesongen med flere seiere og få poengtap. Det 
gjorde at vi endte midt på tabellen i 1. divisjon og ikke helt i bunnen av 2. divisjon. 
  
Troppen fra sommeren 2020 har bestått av stammen fra sesongen før, men 
flere unge spillere har kommet opp i a-lagstroppen i løpet av høsten. Sebastian Hadland var 
utlånt til Sandnes fra august til november. Snorre Førli kom tilbake fra studier. 
  
A-laget spilte ujevnt utover høsten med mange syke og skadede. Det har bedret seg etter 
nyttår. Vårt største handikapp er enda nærteknikk og avslutninger, samt at vi har 
utfordringer på parkett. 
  
Etter at vi har fått flere tilbake, har vi spilt flere kamper med 3 rekker. Det er en positiv 
utvikling. I starten av 2018/2019 sesongen slet vi med å stille lag. 
  
Sjur Førli og Øyvind Hadland har vært trenere og lagledere. 
 
 

Kvinnelag 
Helt på tampen av 2018 startet klubben om med treninger for kvinner. Det var en 
umiddelbar suksess med opp mot 30 på treningene. 
 
Våren 2019 deltok vi med 2 lag på flere Venninne-cup kvelder i Forus Sportssenter. Vi tok 
oss til semifinale den ene gangen. 
 
Høsten 2019 har gruppen stabilisert seg på ca. 15-18 faste. Oppmøtet har ligget på 12-14. 
Mange jobber skift eller har familiesituasjon som gjør at de ikke kan delta på hver trening.  
 
I sesongen 2019/2020 har kvinnelaget deltatt i 3. divisjon. Vi startet serien bra med 4 poeng 
i første serierunde (2 kamper hver serierunde). Det har gått stang ut i mange kamper etter 
det, men vi har likevel samlet poeng på veien. 
 
Vi ser med spenning framover mot høsten 2020. 
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Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, 

turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 19 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner  1 2 28 31 

Menn 2 41 46 35 124 

Totalt 2 42 48 63 155 

 

Medlemsutvikling 

 2017 2018 2019 2020 

Kvinner 6 39 31  

Menn 136 112 124  

Totalt 142 151 155  

 

 

Årsregnskap  

På grunn av betydelige investeringer i draktsett til aldersbestemte lag og trenerdrakter, samt 

gebyrer for manglende dommere så er årsresultat for 2019 noe lavere enn budsjettert. 

Vi hadde ett overskudd på 9.248kr mens vi hadde budsjettert med 56.060kr. 

 

 

 
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 

konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 

12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine 

forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende 

deltar i.  


