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PROTOKOLL FRA SPORTSLIG UTVALG MØTE I 
ASKER INNEBANDY KLUBB 
Tirsdag 22. mai 2018 Kl. 19.00 
Tilstede: Eskild K. Nordby, Gro Buttingsrud, Jørgen Tjelle,  
Jerker Carlquist og Per Øivind Bjørndalen 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

10/18 Fordeling av ansvarsoppgaver  
Eskild K. Nordby – Senior (menn) 
Gro Buttingsrud – Senior (kvinner) 
Jerker Carlquist – Ungdom (årskull 2001-2005) 
Per Øivind Bjørndalen – Ungdom (årskull 2006-2008) 
Jørgen Tjelle – Mini (årskull 2009-2012) 

Alle 

04/18 Søknad om treningstider og arrangementer neste sesong 
Gjennomgang av innsendt søknad ble gjort, og etter ønske fra 2004 kullet 
sendte vi inn en endringsmelding der dem stiller med to lag i nivå 2 i 
kommende sesong. 

Eskild 

03/18 Bemanning av trenere/lagledere for neste sesong 
Det jobbes mot sesongstart for å fylle opp alle ledige plasser. Mye er på 
plass allerede.  

Alle 

05/18 Treningstider 
Vi gikk gjennom 5 forskjellige utkast, og kom til enighet på hva som ble 
mest lønnsomt for alle lag. Endringer kan forekomme.  

Alle 

11/18 Søndagstrening i 4 moduler: 
1.            Keepertrening og skuddtrening kombinert 
2.            Kølleteknikk basis, nybegynner unge utøvere 

3.            Kølleteknikk avansert, 
4.            Fys. Trening 

 
Hver søndag fra 19.00-20.30 vil det avholdes utviklingsgrupper med 
ekstern hjelp med spisskompetanse på de ulike modulene. Dette ønsker 
sportslig utvalg å kunne gjennomføre, og søker derfor styret i om 
40 000,- i midler til dette. Mister vi en søndag grunnet ferie/arrangement 
utgår den oppsatte aktiviteten, den utsettes ikke. 

Per Øivind, 
Jerker og 
Eskild 

12/18 Evt. 
- Ballmate skummatte 
Det er ønskelig å skaffe disse, men som et spesialprodukt der høyden er 
like høy som en vant bit. Eskild sjekker opp muligheten for dette. 
- Barmarkstrening 
Vi prøver å få til felles økter på tvers av lagene frem mot sesongstart. Per 
Øivind har utviklet en plan som vi skal se nærmere på sammen med 
spillerne. Det blir rullering på hvem som avholder disse øktene. 
- Utstyr til lagene (vester, kjegeler etc.) 
Vi går gjennom mangler på trener/lagleder møtet i midten av august 
- Veteran lag 
Det ønskes oppstart av et veteranlag. Eskild sjekker opp mulighetne.  

 
Eskild 
 
 
 
Per Øivind 
 
 
Eskild 
 
Eskild 

Referent 
Eskild Kristigonus Nordby 


