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STYRETS SAMMENSETNING 2018/2019
Leder og økonomiansvarlig  Peter Riis
Nestleder    Geir Harnes
Styremedlem   Hilde Haukom
Styremedlem    Cathrine Ekra
Styremedlem   Kjell Gaute Hartvigsen
Varamedlem   Tone Rø
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STYRETS ARBEID
STYREMØTER
Det er bare avholdt tre styremøter med det første i 
desember og to etter jul. Noen saker er drøftet på 
telefon og mail. Styrets arbeid bærer preg av lite 
delegering av oppgaver.

OPPGAVER
Styret har ikke klart å oppfylle 
organisasjonsplanens delmål for 2018/2019 om 
å ha en sportslig leder. Styret ser med glede at 
dette er spesifisert i valgkomiteens innstilling. 
For delmålene innen sesongen 2019/2020 er vi 
utfordret på dommere, men det ser i skrivende 
stund ut til at vi akkurat overholder kravet i forhold 
til lag. Dette må prioriteres i kommende sesong.

AIBK skal innen sesongen 2019/2020
• ha en sportslig leder
• opprettholde et tilbud til alle aldersgrupper
• ha nok dommere til å oppfylle kravet i 

forhold til påmeldte lag
• ha trener(e) med trenerkurs på alle lag

MEDLEMSUTVIKLING OG AKTIVITETSNIVÅ
Målsetning for sesongen var å beholde aktive/
lag i alle aldersklasser, noe man så vidt har klart 
gjennom rekruttering av foreldre til å ta over 
Barneidrett. Micro- og miniinnebandy, U10-12, 
U13-15 har fortsatt mange aktive, mens el-
innebandy og barneidrett har færre aktive denne 
sesongen. Senior herre har hatt liten rekruttering.

Denne sesongen har Arendal IBK stilt med lag et 
lag i 3. divisjon Agder, et lag i U10-12, et i U13-15 

serien og et i G16-19 serien. Det har også vært 
påmeldt lag til minirunde slik at alle aktive utøvere 
over 7 år har hatt tilbud om å spille kamper. EL-
innebandy har stilt med lag denne sesongen, hvor 
av et lag hevder seg helt i norgestoppen og har 
spilt Champions League.

Resultatmessig ligger vi midt på tabellen med 
U13-15, G16-19 og Senior laget, men med fokus 
på barn og ungdom er vi innenfor målsetningen 
og forventningene til sesongen.

SPESIELLE OPPGAVER
Våren 2018 ble det for å imøtekomme ønske fra 
seniorspillerne om å bygge opp en god lagånd 
med plass til alle bare meldt på et lag til seriespill. 
Dette ga noen utfordringer i forhold til antall 
spillere og ønske om spilletid. Med dette som 
argument ble det inngått et samarbeid med Myra 
om et lag i 2. divisjon der AIBK bidro med de 
tidligere Toppen spillerne som hadde uttrykt ønske 
om å skulle tilbake til Toppen igjen i 2019/2020 
sesongen. Dette samarbeidet avsluttes våren 2019 
og flere av spillerne ønsker seg tilbake til AIBK.

Det ble i løpet av høsten inngått et 
treningssamarbeid med Toppens G13-15 lag som 
ikke hadde trener. De fikk tilbud om å delta dels på 
G16-19 og U13-15 treningene hos oss. Vi har ikke 
hatt administrative oppgaver eller ansvar knyttet til 
spillerne men de har betalt treningsavgift til oss.

EL-innebandy arrangerte igjen en flott turnering i 
september.



I oktober 18 og i mars 19 var klubben ansvarlig 
for gjennomføringen av Mini- og venneliga for 
Agder. U10-12, U13-15 og G16-19 har arrangert 
kamprunder i Stintahallen.
Alle arrangementene var vellykket. Alle aktivitetene 
har involvert alle gruppene i klubben på en flott 
måte og binder lagene sammen.

U10-12, U13-15, G16-19 og senior herre er 
begynt å bruke Spond som verktøy for å gjøre 
kommunikasjonen mer organisert og oversiktlig. Vi 
opplever i store trekk at dette fungerer bra.

ORGANISASJON OG MÅLSETNING
Bestillingen til styret var å fordele oppgavene i 
styret og klubben bedre. Dette har vi ikke lykkes 
med i veldig stor grad. 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. Arbeidet med å engasjere flere må prioriteres 
høyt igjen i 2019/2020.

AKTIVITET
BARNEIDRETT/MICROINNEBANDY
Trener: Henning Myhrer

I 2018/2019 har lekt i Stintahallen hver mandag fra 
kl. 17 til 18.

Ved oppstart høsten 2018 var det planlagt 
oppstart med både microinnebandy for de eldste 
(5-6 år) og barneidrett for de yngre (4-5 år). De 
første treningene ble gjennomført i fellesskap, 
men hovedtyngden av barna som deltok var fem 
år, og kun ett par mindre barn på 3 år ønsket å 
fortsette med kun barneidrett. Det ble gjort forsøk 
på rekruttering i barnehagene, men gruppen med 
barn som deltok var rimelig stabil på 7-8 barn på 
5 år som drev med microinnebandy og kun ett par 
barn som drev med barneidrett.

3
Etter nyttår falt de minste barna fra, og gruppen 
består nå kun av fem-åringer som alle spiller 
innebandy. Etter nyttår har det også kommet til 
flere barn og det er nå 10-12 barn som deltar. 

Fokuset i år har vært mye lek og det lære seg det 
å leke etter regler og spilleregler. Barna er små, 
nivåforskjellen stor og interessen for å delta i 
organisert lek er varierende blant barna, noe som 
kan gjøre det utfordrende å gjennomføre en del 
treninger. 

Det er en aktiv gjeng med gutter og mye 
spilleglede i gruppen! Vi satser på at tilveksten av 
barn fortsetter når de til høsten starter på skolen.

MICRO-INNEBANDY 2010/11
Trenere: Tom Østergaard, Falck Meier 

Klubbens 7-8 åringer har i år vært 14 spillere. 
Treningen er tirsdag fra kl. 17.00-18.10. Det 
har vært godt oppmøte på treningene og 
fantastisk innsats. Fokuset på treninger har vært 
grunnferdigheter og sampill.  Det har vært godt 
oppmøte på alle minirundene denne sesongen. 
Vi har vært med på alle minirundene denne 
sesongen.

MINI-INNEBANDY 2008/09
Trenere: Tom Østergaard og Bjørn Erik Ribe

Klubbens 9-10 åringer har i år vært 19 spillere, 
både jenter og gutter. Treningene er tirsdag fra kl. 
18.10-19.30 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 å samspill og grunnferdigheter. Vi har vært 
med på alle minirundene denne sesongen. 

U10-12 
Trener: Peter Riis

Vi fikk en flott start med en god gruppe aktive 
fra start. Flere nye er kommet til i løpet av året 
og vi har nå fem aktive jenter i gruppen. Det er 
nå mellom 12 og 18 aktive på trening tirsdag og 
torsdag 18:30-20:00.



Laget har stilt i seriespill på mellom-stor bane. Vi 
stilt med lag på alle kampene og opplever masse 
spilleglede og stor utvikling for den enkelte og 
som lag. Fokus har vært på å spille hverandre 
gode og ha det gøy. Dette har vi greid! Største 
utfordring på kamp har vært at barna er så utrolig 
snille og godt oppdradd at de blir for snille mot 
motspillerne. Vi jobber med å få de til å være like 
tøffe som de er på trening – der de fint klarer å 
spille fair og utfordre de de spiller mot.

Foreldrene i gruppen har vært en sterk ressurs 
både på trening og på arrangementer. 

U13-15 ÅR
Trener: Peter Riis

Gruppen stilte godt fra start med mange (10-15) 
aktive på trening. Vi inngikk i løpet av høsten et 
treningssamarbeid med Toppen som ga oss 8 
ekstra spillere i gruppen. Etter noen uker med 
tilvenning er dette blitt greit. Noen spillere fra 
Toppen har valgt å ikke komme på treningene og 
kun stille på kamp mens flere stiller på treningene 
og bidrar med godt humør og god innsats.

Mange spillere har god utvikling på teknikk og 
taktikk og viser stor innsats på trening og kamp. 
Det er god stemning og vi har stadig utvikling som 
lag. 

Foreldregruppen bidrar positivt rundt laget og tar 
ansvar på kampdager. 

EL-INNEBANDY
Trenere 2018: Anja Bjornes Larsen (spillende 
trener), Leif Rino Muller og Hilde Haukom 
(hjelpetrenere).
Dommere; Inge Haukom (hoveddommer), Terje 
Eikin, Kaja Larsen og Leif Rino Muller.

I hele 2018 har laget trent i Sør Amfi mandager 
og fredager, men fra januar 2019 trener vi kun 
mandager. 
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Laget har deltatt på turneringer i Sandefjord, 
Bærum, Lillestrøm, Trondheim og Klyve. Arendal 
havnet på 2. plass i det nasjonale seriespillet 
2017, og fikk dermed plass i den nordiske 
turneringen Champions League som samlet de to 
beste lagene fra Norge, Sverige og Danmark i mai 
2018. Vi deltok også i NM i Stavanger, der vi fikk 
en fin 3. plass.

Klubben arrangerte i september egen turnering 
i Sør Amfi for sjette gang med lag fra hele Sør-
Norge.

Spillerstallen har vært stabil, men lav. Ved 
inngangen til 2019 har vi 5 aktive spillere. Det 
arbeides med å få inn flere spillere, bl a avholdes 
det i januar 2019 åpen trening i samarbeid med 
Brit Fossli (Fagkonsulent Paraidrett Norges 
Idrettsforbund). 

På trenersiden har Anja Bjornes Larsen fortsatt 
hovedansvaret for treningene, med Ole Haukom 
som trener når Anja ikke kan møte. Hilde Haukom 
og Leif Rino Muller er fortsatt hjelpetrenere. 
På dommersiden har vi flere aktive dommere som 
hjelper til både under egen og andres turneringer 
samt på treninger. 

Foreldregruppa fungerer meget bra, og alle tar 
stort ansvar for aktivitetene våre, det være seg 
treninger, turneringer eller andre aktiviteter. 
Også i 2018 har vi vært aktive med å få inn midler 
til reiseutgifter ifm turneringer for våre spillere, 
og har bl.a. fått støtte fra Ungdommens Bystyre i 
Arendal.

Vi ser at 2019 vil bli et utfordrende år, da vår eldste 
spiller og nåværende trener (Anja) har signalisert 
at hun gir seg til sommeren, samt at vår neste 
eldste spiller (Ole) trolig drar på folkehøyskole. 
Vi må derfor vurdere om vi klarer å stille lag fra 
høsten av, eller om vi skal ta et års pause til Ole er 
tilbake fra skole høsten 2020. 



U16-19
Hovedtrener: Kjell Gaute Hartvigsen
Assistenttrener:  Runar Aanonsen
Foreldreansvarlig: Bjørn Bai

Guttene har hatt tilbud om to treninger i uka.
Mandager har vi hatt hallen for oss selv og 
onsdager har de hatt anledning til å trene sammen 
med seniorlaget.

Laget har bestått av 7 spillere i tillegg har vi vært 
så heldig å få låne en spiller fra U12-15 laget 
som har vært keeper for oss. Uten denne hjelpen 
hadde vi hadde problemer med å stille lag i serien. 
Laget spiller i aldersbestemt serie i Agder, der det 
er gjennomført serierunder i helgene.

Guttene har gjort det bra på disse rundene. Og 
vi ser tydelig at de guttene som velger å trene 
sammen med seniorlaget, har utviklet seg mye det 
siste året.

I skrivende stund leder ligger vi på 3. plass i serien 
og det gjenstår 2 serierunder. Vi har vunnet 4 
kamper, spilt 0 uavgjort og tapt 4.

Det er som alltid en god moral i laget, og de 
behandler motstandere, dommere og medspillere 
med respekt samt en god praksis innen Fair Play, 
på og utenfor banen.

SENIOR HERRE
Lagleder: Henning Myhrer (og Peter, Gaute, 
Baste, Tom)

Laget har trent mandager og onsdager fra 20.30 til 
22 i Stintahallen.

Før sesongen 2018/2019 ble det gjort vurderinger 
om man hadde mistet såpass mange spillere 
i Arendal IBK fra forrige sesong at man måtte 
vurdere å trekke laget fra seriespill. Det ble gjort 
opptelling og man valgte å melde på lag, men 
samtidig søke laget ned en divisjon. Laget har i 
år spilt i 3.divisjon, hvor man antakeligvis havner 
litt over midt på tabellen ved sesongslutt. Man har 
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stort sett klart å stille fulltallig med to rekke på hver 
kamp, men enkelte kamper har vært en utfordring. 
Det sosiale har helt klart hatt fokus denne 
sesongen, samtidig har man tatt kamper på alvor 
og ønsket å prestere best mulig. 

Gruppen spillere har i år vært i overkant av totalt 
20 spillere som har deltatt på treninger i løpet 
av sesongen. Oppmøte på treninger har variert 
fra seks til nærmere 20 spillere på trening. Av 
disse er det flere som av ulike grunner har valgt 
å ikke spille kamper denne sesongen. Laget er 
en blanding av mye rutine, hvor de eldste er over 
femti år og de yngste fremdeles er juniorspillere. 
Samtlige juniorspillere har hatt tilbud om å spille 
og trene med seniorlaget, men kun tre valgte å 
løses lisens for å spille seniorkamper. 

REKRUTT/TRIM
Ansvarlig: Cathrine Ekra Holvik og Kjell Gaute 
Tapio Hartvigsen

Rekrutt/trimgruppen har trening hver torsdag kl 
20.00 i Stinta hallen og har denne sesongen hatt 
ett bra og stabilt oppmøte.

Det er et lavterskeltilbud, noe som gjør 
rekrutteringen enkel. Både jenter/damer og gutter/
herrer med ulik alder og ferdighetsnivå har vært 
velkomne. Vi har fremdeles en utfordring med å 
rekruttere nye damer, men klubben har fremdeles 
noen. 

Treningene har bestått av spill på små baner, 3 
mot 3. Ved stor deltakelse på trening, har det blitt 
bygd to baner og en har da kjørt turnering. 
  
Rekrutt/Trimtreningene har alltid hatt ett 
stort oppmøte, noe som tyder på at dette 
lavterskeltilbudet trengs. Tilbudet åpner også opp 
for at spillere fra aldersbestemte lag kan få en 
ekstra trening med bare spill og moro. Deltakelse 
fra seniorspillere med ett høyere ferdighetsnivå har 
også gitt en positiv læringskurve for nye rekrutt/
trim deltakere.  Alle spillere har også fått tilbud om 
å delta i Venneligaen i regi av kretsen, men har 
ikke hatt noen påmeldte lag i år. 
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MEDLEMSTALL 2018
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 -> år Total
Kvinner 0 14 2 8 14 38
Menn 3 55 31 7 39 135
Total 3 69 33 15 53 173
Totalt 173 medlemmer i klubben, herav 6 med funksjonsnedsettelse.

MEDLEMSTALL 2017
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 -> år Totalt
Kvinner 4 13 1 8 24 50
Menn 5 55 37 16 57 170
Total 9 68 38 24 81 220

MEDLEMSUTVIKLING
AIBK har hatt god medlemsutvikling av aktive de siste årene totalt, men vi ser en naturlig nedgang etter 
at bl.a. en Trimgruppe sluttet, Trim/mix har færre registrerte aktive og en mindre barneidrettsgruppe. 
Samtidig må vi erkjenne at ikke alle medlemmer er registrert i høst.

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kvinner  22 37 40 30 27 45 53 58 50 38
Menn  81 129 116 112 141 111 135 161 170 135
Total  103 166 156 142 168 156 188 219 220 173
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VÅR VIRKSOMHETSIDÉ

AIBK skaper spilleglede hos alle!
VÅR VISJON

Samspill i fart mot nye mål!
VÅRE VERDIER ER

A - Ansvarlig
I - Inkludere
B - Begeistre

K – Kvalitet


