Årsberetning 2014
Innebandy
1.

Organisasjon og støtteapparat
Leder: Morten Thomle
Lagleder/styremedlem Cato Ørsal
Styremedlem: Christian Otter
Styremedlem: Ken Thomle

2.

Lisenser 2014
33 spillere har betalt lisens for sesong 2014/15

3.

Dugnad

Hadde vakter ved målgang Styrkeprøven.
A lag:
Herrer 2:
G-18:

4.

Trenere:

5.

Krets/region/NM spill

Henrik Martinsen
Ken Thomle
Morten Thomle

Kun 1 lag påmeldt i år (ute i 2 runde)

7.

Oppsummering av 2014/15 (sesong)
A lag
A-laget har som de 5 seneste årene deltatt i 2.divisjon Oslo Avd A. Det har vært noen
små utskiftninger i spillerstallen, men stammen i laget er stort sett den samme som den
har vært i flere år. Noen spillere gir seg nå med innebandyen, men erstattere ser
allerede ut til å være på plass med juniorspillere fra årets G-18 lag. Planen og
målsetningen blir da og fortsatt å spille i samme divisjon, og å forsøke å gjenta denne
sesongens fine prestasjoner.
Herrer 2
Herrer 2 har i år spilt i 4 divisjon etter opprykk i fjor.
Selv med en veldig tynn tropp så ser det ut til at det i år blir 3-5 plass i årets serie..
Herrer 2 har heller ikke mål om å rykke opp, målsetning er å holde seg i 4 divisjon og
rekruttere spillere opp til vårt A lag
G-18
Vårt G 18 lag har i år spilt i 1 divisjon.
Selv med kun 8 spillere i stallen så ligger vi foreløpig på en 3. plass i årets serie.
(serie ferdig i april)
3 Spillere ble tatt ut på krets/sonelag i 2014.
4 spillere har i år også trent med vårt A lag og har i tilegg fått prøve seg i mange
kamper i 2 divisjon.
De har i tilegg nesten spilt alle kamper for Herrer 2.
Litt vemodig, men dette er nok siste sesong for juniorlaget, da det neste år ser mørkt ut
for en G 19 serie.
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