


Styret 



Sportslig utvalg – Trenere og Lagledere 



Innmeldinger 

• Skjema ligger på hjemmesiden under dokumenter 

• Sendes til medlem@askeribk.no 

• Inntil 3 treninger før de må bestemme seg 

• Ingen kamper før medlemsavgift (og dermed treningsavgift) er betalt, samt 
lisens for de født i 2007 og før. 

• Medlemsansvarlig må registrere lisens, det gjøres når innmelding registreres. 

• Kan melde seg inn I klubben via minidrett.no - Anbefales 



Medlemslister 

• Vi ønsker å sende ut medlemsavgift og kontingent så fort som mulig. 

• Medlemsavgift må være betalt før en kan spille kamper 

• Jo mer korrekte listene er – jo mindre jobb blir det i etterkant 

• Hvis noen har behov får å få betalt treningsavgiften over flere perioder så 
send mail til kasserer@askeribk.no. 

mailto:kasserer@askeribk.no


Lisens 

• For alle som er født i 2007 eller før skal ha fått mail med lisens 

• Forsikring for både trening og kamp  

• Send mail til medlem@askeribk.no ved mangel på lisens  

• Lisens må være betalt før en kan spille kamp (og turneringer) 

• Lisensperioden er 1.sep til 31.aug 

 

mailto:medlem@askeribk.no


Drakter 

• Kamp draktene lånes ut fra klubben.  
• Skal kun brukes til kamp og ikke trening / gym etc, fint om det blir gitt beskjed om. 

• Shorts og sokker må hver enkelt skaffe seg selv ( 225,- + 119,-kr) 

• Lagledere / trenere MÅ samle inn drakter ved sesong slutt (eller etter siste 
kamp). Vi taper mye penger og tid på at dette ikke blir gjort 

• Keeper drakter – fint om dere ber keepere ikke vaske ihjel draktene 



Politiattest 
• Politiattest avkreves av personer som skal utføre oppgaver for Asker IBK som innebærer 

et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. 

 

Godkjente attester:                                             

Anne Grøstad   Camilla Ringstad Darko Vidic  

Elisabeth Westersund  Erik Kyllo  Eskild Kristigonus Nordby 

Espen Storvik Kristiansen  Fredrik Bøe  Hans Olav Kreken  

Henrik Hartmann  Hilde Bramer   Jerker Christer Carlqvist 

Joakim Augeli Karlsen Jostien Weum  Lars Arnevig  

Lars Hatletveit   Nicklas Patrik Teddy Gabrielsson  

Petter Wiencke  Pål Gisle  Rikard Fjeld 

Ronny Løvoll   Susanne Kongensøy Tom Erling Karlsen  

Tonje Huseby   Øystein Emil Aultun 

 

 
 



Medlems avgift og treningsavgifter 

Medlems avgift for Asker Innebandy klubb er satt til kr 200,-.  
Alle må være medlem i klubben for å kunne trene og spille kamper. 

 
Treningsavgifter: 
Justert minimalt. Varierer fra 900,- til 2500,- I forhold til treningstilbudet for 
gruppen. 

 
Søknader om nedsatt treningsavgift for enkelt medlemmer kan sendes til styret 
(ønske om hockey spillere skal være med som forsterker eksempelvis) 
 
Vær OBS på frafall i perioden rundt utsendelse av treningsavgift – det kan bety 
at noen trenger en egen løsning rundt dette. Gi da beskjed til kasserer. 
 
 
 
 



Ting i shop´n 



https://www.norskbandysport.no/klubbshop/asker-ibk 

 

https://www.norskbandysport.no/klubbshop/asker-ibk
https://www.norskbandysport.no/klubbshop/asker-ibk
https://www.norskbandysport.no/klubbshop/asker-ibk


Informasjon 

• Handlekveld 16/10, da kommer Norsk Bandysport med et bredt utvalg av 
køller mm. og vi får gode priser. 

• Salming avtaler er utløpt, vi selger en del utgående varer  til lave priser. 

• Jako / Norsk bandysport er ny sammarbeidspartner 



Utstyr I hallen 

• Vantet 

• Målene 

• Skapene 

• Nøkkel på shell 

• Hva du gjør om du mangler utstyr – Mail sportsligutvalg@askeribk.no 

• Treningsrommet i hallen. Trenere og lagledere er ansvarlig for at reglene for 
rommet blir fulgt den perioden vedkommende er i hallen. Det er nøkkel boks 
med kode 7105 til nøkkel for treningsrommet. Aldersgrense for rommet er 16 
år uten følge av voksen og det skal alltid forlates i ryddig. 

 

 



Kiosk 

• Hvert lag får tildelt dager hvor de er ansvarlig for kiosken i hallen. 
• Lagledere kan gi beskjed om de ønsker få eller mange dager med kiosk-ansvar 

for sitt lag, så vurderes det om ønsket kan etterkommes. (Vil noen ha 1.vakt 
14/9?) 

• Kaffe, te, kopper, servietter, brus og diverse finnes i skap på kjøkkenet. Eget 
skriv i forhold til dette. 

• StorCash i Oslo og Cater i Lier kan brukes for storhandel,  kort kan lånes av 
Lars Arnevig. 

• Kioskvakter til ordinære kampdager gir inntekter I lagkassen. 
• Aktivitetsrunde, Minirunde, NM mm er dugnad som fordeles mellom lagene 

og inntekten går til klubben. 
• Nytt av året: inngangspenger, inntektene går til klubben. 
 

 
 



Hjemmekamper 
Beach flagg 

• 2 stk settes ut foran døra hver gang det skal spilles kamp, må 
også tas inn etter siste kamp 

Vantet 
• Det finnes to vantbiter som er kortere enn resten. Disse skal 

plasseres bak hvert mål. Vant med logoer  skal plasseres på 
langsiden mot garderobene. Kode 1994 

Kamp skap 
• Sekreteriatet skal settes opp, og sekreteriat bordet plasseres på 

tribunen. Hvordan dette funker er forklart på bordet  
• Kode til kamp skap: 1994 

Kamp resultat 
• Kampskjema sendes til Espen.Johansen@nif.idrett.no og LIVE 

føring er pålagt I år. 
 

mailto:Espen.Johansen@nif.idrett.no


Refusjon 

• Dommerutlegg: 
• Bruk din SmartPhone (Iphone – ScannerPro, Android CamScanner) 

• Ta bilde av rett utfylt dommerkvittering og send til faktura@askeribk.no  

• Subject på mail skal være: Ditt navn – dato – lag : Erik Kyllo – 19.09.2017 – G15 

• Husk kontonummer i mailen første gang du gjør dette 

 

• Andre utlegg 
• Refusjonsskjema skal ligge på hjemmesiden 

• Scannes og sendes til faktura@askeribk.no    

 



Honorarer 

• Foreldretrenere og lagledere : honorar tilsvarende treningsavgift for det laget 
du er trener/ lagelder for 

 

• Andre trenere – egne satser  

 



Fun Friday 

Oppgaver: 

• Unge trenere ( Even og Magnus fra G17) står som ansvarlige for 
gjennomføringen 

• Oppfordre alle spillere til å bruke fredagen her 





Førstehjelpskurs 

• Alle førstehjelpsbagger oppdateres med isposer og støtte bandasje etter 
møtet 

 

 

 





Vi går bort i hallen og går over utstyr 

• Hva har dere ekstra som kan leveres tilbake til klubben 

• Hva mangler dere? 

• Ha så lite som mulig i skapene da fulle skap ødelegger skapene. 

• Felles keeper sett 

• Borte drakter 


