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PROTOKOLL FRA SPORTSLIG UTVALG MØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
Onsdag 25. Oktober 2017 KL. 21.00 
Tilstede: Eskild K. Nordby, Jerker Carlquist, Per Øivind Bjørndalen, Jørgen Tjelle 
Meldt forfall: Gro Buttingsrud Martnes 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

01/17 Lagene så langt i sesongen 
Herrer 1: Treningene går fint, men oppmøte har vært litt halvveis, 
men har tatt seg opp de siste ukene. Trener teamet mellom 
Christoffer, Jerker og Eskild fungerer bra.  
Herrer 2: Aleksander og Jan Emil holder god kontroll på laget, og har 
et høyt engasjement i laget. Resultat siden er også veldig bra. 
Damer 1: De har akkurat fått en ny trener, noe damene selv er veldig 
fornøyde med. Laget skulle gjerne vært litt flere spillere, men de 
som først er på laget er flinke på å stille. De er en veldig positiv og 
engasjert gjeng.  
G15: Begge lagene har god stab med spillere, og gjør det godt 
sportslig. Trener teamet har god kommunikasjon med hverandre og 
treningene blir fulgt opp godt. 
G13: Begge lagene har en stor gruppe med spillere og samarbeidet 
fungerer bra mellom trenerteamet. De er veldig fornøyde med 
løsningen av å bli to lag, og bredden får vist seg godt i denne 
årsklassen. Den sportslig utviklingen er også bra i denne gruppen. 
G11: Årsklassen har to lag i divisjonen G12. Trenerne har et godt 
samarbeid og har en god utvikling med det sportslige. 
G10: Laget er i gang, men sliter med folk. De er veldig få spillere, 
men med litt hjelp har de fått vært på en aktivitetsrunde. Jostein og 
Espen har et godt samarbeid og gjennomfører treningene godt. 
G8: Laget fikk akkurat ny lagleder, og har allerede deltatt på en 
minirunde. De skal også melde seg opp på neste minirunde i 
Rykkinhallen. Gjengen består av rundt 10 spillere, men kommer 
stadig vekk nye innom. Robert og Vetle har fått god respons fra 
foreldregruppen og spillerne selv. 
G7: Petter Wiencke har fått i gang laget, og spiller stallen har vokst 
stort på kort tid. De har deltatt på en minirunde allerede, og skal 
melde seg på neste i Rykkinghallen. Petter har slitet litt med å gjøre 
dette alene og ønsker seg hjelp til gjennomføringen av treninger. 
 
 

Alle 

02/17 Trener status 
G2006 mangler lagleder 
G2007/08 mangler lagleder  
G2010/11 mangler lagleder, og ønsker seg også mer trener hjelp. Vi 
skal prøve å finne noen unge kandidater til å hjelpe til her. 
 
 

 
Per Øivind 
Eskild  
Jørgen 
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03/17 Keeper trener 
Det kom inn to søknader om keepertrener engasjement for 
sesongen 2017/2018. Vi vurderte søknadene og bestemte oss for å 
gi jobben til Per Arthur Andreas Johansson – Elite keeper i Akerselva. 
Eskild lager kontrakt med treneren, mens Jerker og Per Øivind følger 
opp opplegget med treneren.  
 

Per Øivind 
Jerker 
Eskild  

04/17 Promotering / Rekrutering 
Vi ønsker midler fra klubben til å kunne promotere med betalte 
Facebook innlegg for å vise sporten vår til hele Asker, Røyken og 
Hurum.  
Vi ønsker også midler til å lage et lite oppslag i heggedalsposten for 
rekrutering av 2007-2011 lagene. 
Sportslig utvalg skal jobbe rettet mot 2007/2008 laget for å få opp 
medlemstalle i den gruppen. 
 

Eskild / Styret 
 
 
 
 
 
Alle 

05/17 Oppvarming 
Alle lag fra 13år og oppover skal gjennomføre oppvarming i 10-15 
minutter for å forebygge skader. Øvelsen som skal gjøres kaller 
Asker IBK for ”Varberg Oppvarmingen”. Øvelsen skal være lik for alle 
lag, og være kjent for alle. Når du kommer på senior nivå skal man 
kunne øvelsen fra før.  
 
 

Alle 

 
 
Referent 
Eskild Kristigonus Nordby 


