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STYRETS ARBEID
Styremøter
I hele 2020 er det avholdt 4 styremøter. Som følge av korona-pandemien har det blitt avholdt færre
fysiske styremøter enn vanlig, men saker er drøftet per telefon og e-post underveis.
Oppgaver
Styret har i løpet av sesongen (utover daglig drift) jobbet med og gjennomført følgende oppgaver:
●
●
●
●

Også i år - Implementering av oppdateringer i Klubbadmin (medlemshåndtering og
fakturering)
Også i år - innføring av Fritidskortet i Arendal kommune
Overføring til nytt regnskapssystem og digitalisering av bilag (økonomiansvarlig)
Håndtering av koronasituasjonen ifb med drift av klubben

Medlemsutvikling og aktivitetsnivå
Målsetning for sesongen var å beholde aktive/lag i alle aldersklasser, noe vi har klart med unntak av
barneidrett. Micro- og miniinnebandy, U10-12 og U13-15 har fortsatt mange aktive, og det har en
god økning i antall medlemmer i disse gruppene. El-innebandy har opprettholdt aktivitetstilbudet sitt
og spillerstallen har vært stabil. Senior herre har ikke hatt noe aktivitet i år grunnet Korona.
Denne sesongen har vært preget av Korona, derfor har det vært minimalt med kampaktivitet.
Spesielle oppgaver
Klubben var ansvarlig for gjennomføringen av en serierunde høsten 2020 for U10-12 og U13-15 i
Stintahallen. I tillegg har vi arrangert minirunde trenerkurs i regi av Sør-Vest bandykrets.
Organisasjon og målsetning
Målet for styret var å gjøre flere oppgaver i styret og klubben mindre personavhengige. Prosessen er
påbegynt men vi har langt igjen.
Det er fremdeles for mange oppgaver på enkeltpersoner og klubben må jobbe videre med å aktivere
flere personer i arbeidet rundt klubben. Vi er blitt litt bedre på å få medlemmer og foresatte til å
stille opp på dugnad på de aktivitetene klubben har etter at oppgavene er konkretisert. Arbeidet med
å engasjere flere må fortsatt prioriteres høyt.

AKTIVITET
EL-innebandy
Trener: Ole Haukom (spillende trener)
Hjelpetrenere; Leif Rino Muller og Inge Haukom
I 2020 har laget trent i Sør Amfi mandager fra 17.00 til 19.00.
I og med Korona-pandemien har året blitt veldig annerledes enn vi hadde sett for oss. Ingen
av turneringene som var planlagt lot seg gjennomføre, og NM-veka ble også avlyst. Vi har
imidlertid stort sett klart å avholde treninger når det har vært lovlig, med gode
smittevernsrutiner. 3 av spillerne var imidlertid med på en corona-vennlig treningsleir i
Bærum i slutten av juli.
Spillerstallen har vært stabil med 5 aktive selvkjørende spillere og 4 med ledsagerstyrtekjelker. Det
arbeides kontinuerlig med å få inn flere spillere. Foreldregruppa og assistenter fungerer meget bra,
og alle tar stort ansvar for tilrettelegging ved treninger.
For Arendal el-innebandy; Leif Rino Muller

MICRO (1. og 2. klasse)
Trenere: Line Madsen Reinfjord, Silja Riis og Sebastian Holst.
I 2020/2021 har vi trent i Stintahallen mandager fra kl. 17 til 18. Ved oppstart i oktober 2020 var vi 15
spillere. 5 av disse var med i fjorårets sesong mens 10 var helt nye. Fordelingen mellom 1 og 2
klassinger er ca 50/50. Av disse 15 spillerne er 5 jenter og 10 gutter.
Fokuset har vært mye lek og moro samt introdusering og repetering av generelle innebandyregler.
Det har til tider vært litt varierende interesse for å delta i den organiserte leken. De nye spillerne har
hatt en god utvikling og samspillet blir bedre for hver trening.
På grunn av Covid 19 og nasjonale retningslinjer har det vært enkelte perioder hvor vi ikke har
kunnet gjennomføre treningene. I periodene vi har hatt trening har behjelpelige foreldre stilt opp og
hjulpet til med oppgaver relatert klubbens egne retningslinjer for smittevern (spriting av av hender
og utstyr osv). Dette har ført til noe mer organisering før og etter trening som gjør at tid til effektiv
trening har blitt noe redusert. På grunn av Covid 19 har vi dessverre ikke fått muligheten til å delta på
noen minirunder og håper at det kan bli muligheter for dette før årets sesong er over.

Microinnebandy 2010/11
Trenere: Tom Østergaard, Falk Meier
Foreldrekontakt: Åse Marie Landsverk
Klubbens 9-10-åringer har i år vært 22 spillere. Treningen er tirsdag fra kl. 17.30-18.40. Det har vært
godt oppmøte på treningene og fantastisk innsats. Fokuset på treninger har vært grunnferdigheter
og samspill. Vi rakk å være med på en minirunde før det ble satt begrensninger for dette pga korona.

Microinnebandy 2008/2009
Trenere: Tom Østergaard og Bjørn Erik Ribe
Foreldrekontakt: Åse Marie Landsverk
Klubbens 11-12-åringer har i år vært 19 spillere, både jenter og gutter. Treningene er tirsdag fra kl.
18.40-20:00 og torsdag kl. 17.00- 18.30. Det har vært godt oppmøte på treningene i år med godt
humør og flott innsats. Fokuset på treninger har vært samspill og grunnferdigheter. Vi rakk å
arrangere en serierunde, og delta på to serierunder i Kristiansand i haust før det ble satt
begrensninger for dette pga korona.
U11-12
Trener (mandag): Marius Holthe Riis, Wilhelm Schulze-Krogh
Trener (torsdag): Peter Riis
Foreldrekontakt: Ingrid Fløistad
Vi måtte etter sommerferien sende en del spillere opp på U13-15 og hadde derfor en noe mindre
gruppe fra start. Likevel har det ikke manglet innsats, glede og stabilitet på treningene. Marius og
Wilhelm har gjennomført trening mandag 18:00-19:15 og Peter har hatt torsdag 18:15-19:15. Vi
fortsetter å rekruttere og er siden oppstart vokst fra 12 til 17 medlemmer i gruppen.
Laget har også i år stilt i seriespill på mellomstor bane og rakk å spille tre runder. Fokus har vært på å
spille hverandre gode ha det gøy og løse oppgaver fra kamp til kamp. Dette er vi gode på. Både
gutter og jenter er blitt tøffere på trening og kamper, samtidig som fair play er vektet høyt. Vi har gitt
de andre lagene god motstand og vunnet flere kamper.
Foreldrene i gruppen har vært en sterk ressurs både på trening og på arrangementer.
U13-15 år
Trener: Peter Riis
Gruppen er stort sett helt ny sammenliknet med spillerstallen i forrige sesong etter at alle utenom to
skulle rykke opp til U16-19. Vi begynte sesongen med 11 spillere i troppen og er gjennom sesongen
vokst til 17 spillere med tyngden på 13 åringer. De «gamle» spillerne har god utvikling på teknikk og
taktikk og viser stor innsats på trening og kamp samtidig som de tar godt imot nye spillere. Det er god
stemning og vi har stadig utvikling som lag.
Foreldregruppen bidrar positivt rundt laget og tar ansvar på kampdager.
U16-19 år
Trener: Peter Riis
Med bare ni spillere igjen ved oppstart etter sommeren etter at mange sluttet ved oppstart på VGS
var dette et meget sårbart lag som i utgangspunktet levde opp til historikken i klubben. Noen få
engasjerte spillere som ville slite med å få gode treninger og stille fullt lag på kamper. Dette skulle
heldigvis ikke vare mange uker innen de første nye spillerne var rekruttert. Vi var allerede etter
høstferien mellom 12 og 15 spillere på trening og de fleste har fortsatt. Noen er sluttet, men det
rekrutteres fortsatt og vi ligger nå mellom 15 og 17 på trening. Det er registrert 25 medlemmer i
Spond-gruppen og de fleste er meldt inn eller på vei. Vi har fått lov å spille en serierunde med to
kamper. Resten har dessverre vært utsatt/avlyst.

Trim/MIX:
Trim/MIX: Cathrine Ekra Holvik
Ingen aktivitet som følge av koronarestriksjoner.
Senior
Trener: Tom Østergaard
Det har denne sesongen ikke vært noen aktivitet for seniorlaget grunnet korona. Vi kommer sterkere
tilbake neste sesong.

Medlemstall 2020
2020
Kvinner
Menn
Total

0-5 år
0
0
0

6-12 år
17
62
79

13-19 år
6
40
46

20-25 år
2
9
11

26 -> år
19
46
65

Total
44
157
201

Totalt 201 medlemmer i klubben, herav 9 med funksjonsnedsettelse.

Medlemstall 2019
2019
0-5 år
6-12 år
13-19 år 20-25 år 26 -> år Total
Kvinner 0
19
3
4
18
44
Menn
0
63
34
5
48
150
Total
0
82
37
9
66
194
Totalt 194 medlemmer i klubben, herav 6 med funksjonsnedsettelse.

Medlemsutvikling
AIBK har hatt god medlemsutvikling av aktive de siste årene totalt. Trim/mix har færre registrerte
aktive og det er per 2020 en mindre barneidrettsgruppe. Rydding i medlemsregistrene er
gjennomført.
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40
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50
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