
Årsrapport sesongen 2021-2022. 

Klubbens styre har i år bestått av  

Jan Trondsen (leder), Tom Sebulonsen (nestleder), Jørn Remi Henriksen, Elin Grønlund Kviteberg, 

Linn Guttormsen, Ingunn Stenersen (styremedlemmer), Johanne Kjevik og Henrik Eira (vara). 

Medlemstallet var ved årsslutt 2021 156 stykker, hvor 83 er registrert som aktive.  

Styret har hatt igjennom året hatt ad hoc møter, men styrearbeidet har i liten grad vært drevet fram 

med en aktiv tilnærming til oppgaven. Jeg (Jan) har hatt lite tid og kraft til å holde arbeidet i gang 

gjennom året, men klubben har med engasjement fra styret og trenere hatt tilstrekkelig framdrift. 

Året innledet med noen koronarrestriksjoner som i varierende grad påvirket aktivitet. Arrangementer 

ble tidvis utsatt eller avlyst 

Økonomien er preget av lite frafall blant medlemmer, men noe redusert aktivitet og tilhørende 

reisekostnader har skapt overskudd. Det er samtidig et poeng å bemerke at det nok er utfordringer i 

å balansere  inntekter og utgifter i et normalt år, der seriespill og reisekostnader er store 

kostnadsdrivere.  

For El-innebandysatsingen har frafall i spillerstall, manglende ressurspersoner rundt laget og et dårlig 

hall-tilbud gjort at gruppen nå ikke har aktivitet. Eksisterende spillergruppe er uten tilbud, og utstyret 

står lagret uten den oppmerksomhet som er nødvendig.  

Styret ønsker å takke alle som har stilt opp for å bidra til den aktiviteten som har vært gjort gjennom 

året. Trenere, foreldre og spiller i anledning arrangementer.  

I den påfølgende delen, som beskriver den sportslige delen, har vi valgt å inkludere sesongen 2021-

2022 i sin helhet.   

Barnegrupper: 

Kvaløysletta startet sesongen med ikke mer enn 3 spillere, men rekruttering lokalt i bydelen via 

sosiale medier har bidratt til rekruttering av flere spillere. Er nå 11 spillere og trening i Rødtindhallen 

bidrar positivt. Laget trener 1 gang i uka, treningene er som oftest tredelt, oppvarming, øvelser og 

spill. Laget deltok på minirunde i Rødtindhallen, og med et lag på minirunden på Silsand i løpet av 

sesongen.  Ellers så ser fremtiden bra ut for laget, med stadig nye som kommer for å prøve 

innebandy. 

Klubbens barnegruppe på Lunheim har i år hatt fast trening på skolen en dag i uka. Høsten startet 

med en spillerstall på 10 barn i alderen 8-11 år. Laget deltok på en minirunde i Tromsø. I løpet av 

vinteren og våren fikk våre 2010-spiller delta på U-13 lagets treninger, som bidro til en smidig 

overgang fra barnegruppe til ungdomslag. Rekruttering på våren viste seg vanskelig, med få spillere 

igjen inn i neste sesong. All grunn til å være fornøyd med innsats og engasjement fra barn og voksne i 

sesongen som gikk. Takk til alle sammen! Mvh Espen og Jan 

Ungdom 

U13 

Trener for laget var Henrik Johansen Eira, og lagleder var Linn Guttormsen Eira. 

I forkant av sesongstart ble det kjøpt inn nye spillerdrakter (nr.2-21), da vi ikke greide 

å finne drakter til laget i klubben. På grunn av seriehelger som pågikk samtidig, gikk 

det heller ikke an å dele draktsett med noen av U15 – lagene. 



Vi stilte lag i U13 serien, her var det kun tre lag; Tromsø Innebandyklubb, 

Krokelvdalen og Senja. Vi var på to kamphelger på Senja, en hvor vi tok hurtigbåt og 

en hvor vi kjørte med biler. Det ble gode resultater i seriespillet, med en uavgjort, ett 

tap og resten seiere. 

Noen av de eldste spillerne på laget fikk forespørsel om å i tillegg spille kamper for 

U15 (Queens) der de manglet spillere. Tilbakemeldingen fra de aktuelle spillerne var 

at de satte pris på de ekstra kampene, da det var få kamper i egen serie. 

I løpet av sesongen hadde vi jevnt oppmøte på treningene, vi hadde ei stabil 

spillergruppe både på treninger og kamper. Fokus på treningene var grunnleggende 

teknikktrening, spillforståelse og individuell utvikling. Hver enkelt spiller fikk jevnlige 

tilbakemeldinger på hva de mestret godt, hva de hadde utviklet seg på, samt hva de 

måtte øve mer på. Vi opplevde at spillerne i økende grad ble mer bevisste sin egen 

rolle i laget, og dermed oftere tok initiativ til spontane spillersamtaler med trenere. Vi 

så at dette gjorde spillerne tryggere på banen, enten det var på trening eller i kamp. 

Tanker i forkant av sesongen 2022-2023: 

Det vil nok bli et større sprik i spillerferdigheter i U13 laget neste sesong, da en får 

opp helt nye eller relativt nye spillere. Viktig å balansere slik at både nye spillere får 

spilt seg inn i laget og sporten samtidig som at spillere som har spilt lenge og har 

gode spillerferdigheter får fortsette sin utvikling på sitt nivå. 

TIBK U15 Queens har som eneste lag i Nord-Norge hatt et reint jentelag med i seriespillet. Laget har 
trent fast 2 ganger i uka fra august til juni. Laget hadde 18 spillere ved begynnelsen av 20-21 
sesongen, men fikk en del frafall og hadde en stamme på ca. 10 spillere ved slutten av sesongen. 

For sesongen 21-22 hadde laget 11 jenter i stallen. Vi startet sesongen bra men sleit med å få nok 
spillere til våre kamper. Og det endte med at vi måtte låne spillere både fra det andre U-15 laget og 
fra U-13 den siste halvdelen av sesongen. 

Queens deltok i NM (J15) i 2022 som gikk av stabelen i Oslo. Innledende kamper skulle egentlig 
spilles i januar, men ble utsatt til mai pga. korona. Dessverre måtte vi reise med kun 9 spillere, der 
den ene var delvis skadet før avreise. Men det ble en fantastisk tur, med sportslige opp og nedturer. 
Laget ble heiet frem i alle kamper. Turen til Oslo avslutningen for Queens som lag. Foran neste 
sesong vil de jentene som fortsetter gjøre det på et mix-lag. 

Vi som trenere (Tom, Mari og Elin) vil takke både jentene selv og alle foreldre som har stilt opp på 
treninger, kamper og dugnader og gjort lagets reise til en fantastisk opplevelse 

TIBK U15 mix 

U15-gutter har hatt treninger hver tirsdag og torsdag i Krokenhallen. Vi startet sesongen med 13 
spillere (3 på disp) og endte til slutt opp med 16 spillere, så jeg er fornøyd med at vi klarte å 
rekruttere nye spillere.  
Dette har vært en sammensveiset spillergruppe som har holdt sammen i fire år og har hatt samme 
målsetting om å bli best mulig (med minst mulig fysisk trening). Laget har kun tapt en kamp disse 
årene og dette tapet kom dessverre i siste serierunde mot Harstad, som medførte at vi fikk 2.plass i 
serien. 
Er fornøyd med at vi ikke mistet spillere under korona og treningsstopp og spillerne fikk 
«hjemmelekser» i triksing som skulle vises frem på treningene da ting åpnet opp, noe alle 
gjennomførte. 
Lite engasjement hos de foresatte angående sjåfører til bortekamper, men vi hadde en fin liten 
kjerne av foreldre som hjalp oss å gjennomføre bortekamper. Kioskvakter på hjemmekamper fikk vi 



gjennomført. Jeg hadde ansvaret alene for denne gruppa, men fikk god hjelp fra trenere til  praktiske 
gjøremål(Jan,Tom,Linn og Henrik). 
U-15 har levert 4 spillere til årets herrelag. 

Senior 

Damelaget 2021/2022 Sesongen var preget av korona, både med tanke på treninger og kamper. 

Laget fikk noen nye spillere høsten 2021, totalt deltok mellom 8-12 på treninger og kamper. Det ble 

gjennomført to reiser til Hamarøy og en til Bodø i forbindelse med seriespill. Damelaget endte på en 

tredjeplass i serien. 

Herrelaget 2021/2022Trenere for laget var Jørn Henriksen og Henrik Johansen Eira. 

Lagleder var Linn Guttormsen Eira. 

 

Det ble kjøpt inn nye drakter til laget i forkant av seriestart da det ikke var mulig å 

oppdrive noen drakter som var blitt delt ut før koronatiden (nr.22-39). 

 

Ved treningsoppstart på høsten var det godt oppmøte på treningene. Vi hadde 12-14 

spillere som sa klart fra om at de var med på både treninger og seriespill. Da det ble 

tid for første kamphelg, var det plutselig bare to spillere igjen. Søkte om – og fikk 

innvilget, utsettelse av kamp. Men ved neste kamphelg, var det fortsatt ikke flere 

spillere å hente. Vi måtte derfor trekke laget fra seriespill. På grunn av tidlig og god 

dialog med bandyregionen, fikk vi gjøre dette uten å måtte betale bot. Men det kostet 

klubben likevel hele serieavgiften, noe som var kjedelig både for laget og for klubben. 

Resten av sesongen ble brukt til iherdig rekrutteringsarbeid. Innledet samarbeid med 

en trimgruppe som spiller innebandy, slik at vi kunne tilby en trening i uka denne 

sesongen. Dette var viktig for å greie å rekruttere nye spillere. Ved tid for sesongslutt 

var vi blitt stor nok spillergruppe til at vi vurderte det slik at vi kunne tørre å melde på 

lag til seriespill sesongen 2022 – 2023. 

Tanker i forkant av neste sesong: 

Viktig å fortsette rekrutteringsarbeidet, slik at vi får en spillergruppe som ikke er så 

sårbar som det den er nå mtp. kamphelger og antall tilgjengelige spillere. Også viktig 

å ta godt imot spillere som rykker opp fra U15, slik at de får en best mulig overgang 

og oppstart. Jobbe for å utvikle spillerne vi har til å bli trygge spillere, slik at de kan 

synes det er minst like gøy å stille til kamper som treninger. 

 

 

 

For styret 

 

Jan Trondsen 

leder 


