
Årsrapport TIBK sesongen 2022/2023

Styret
Tromsø innebandyklubb sitt styre denne sesongen har vært satt sammen
slik: Linn Guttormsen Eira (leder), Tom Sebulonsen (nestleder), Jørn Remi
Henriksen, Johanne Kjevik (styremedlemmer), Ingunn Stenersen og
Henrik Eira (varamedlemmer).

Fra årsmøtet i slutten av Oktober 2022 og frem til årsmøte 2023 har
styret hatt to fysiske møter samt et arbedsmøte digitalt. Noe drøftinger
har det vært digitalt (på epost eller i styregruppa).

Det har vært kort tid mellom disse årsmøtene til å ha fått kommet
skikkelig i gang med ulike oppgaver, men vi ser frem til å fortsette
arbeidet frem mot årsmøte 2024.

Medlemstall
Ved årsslutt 2022 var antallet aktive medlemmer 114, antallet registrerte
medlemmer var 183.

Det er forventet noe økning i medlemstall i løpet av sesongen 2022/2023
da vi har opprettet en barnegruppe i gymsalen på Fagereng skole, samt at
vi planlegger oppstart av barnegruppe i gymsalen på Tromsdalen skole.

Det har ikke vært hentet tilbake medlemmer til El – innebandy, da vi er
avhengige av bistand fra idrettsrådet for å kunne få el – innebandy i gang
igjen. Så langt er det økonomi til reparasjon av stoler som er den største
hindringen.

Det vil være mulig å inkludere superinnebandy i klubben, noe som vil
gjøre at det kan komme noen nye medlemmer fra denne gruppen dersom
klubben bestemmer seg for det.

Aktivitet
Sesongen 2022 / 2023 har vært preget av normal aktivitet i klubben. Vi
har barnegrupper på Kvaløya og på Fagereng, samt at vi har fire lag i
seriespill.

Barnelag har deltatt på minirunder.

I tillegg til seriespill for ungdomslag, er det mulighet for deltakelse på
regionscup i Harstad april 2023.

For seniorspillere, har det vært ordinært seriespill. Det planlagte
sluttspillet i herreserien ble avlyst, men Tromsø innebandyklubb er



forespurt om å holde en uoffisiell turnering første helg i juni. Dette skal
drøftes nærmere i regionen før avgjørelse tas.

Styret ønsker å takke alle som har stilt opp for å bidra til den aktiviteten
som har vært gjennomført gjennom sesongen! Trenere, foresatte og
spillere har bidratt til at vi har fått gjennomført våre aktiviteter på en god
måte.

Økonomi

Per i dag er det en ubalanse i klubbens regnskap mellom inntekter og
utgifter. Denne ubalansen skyldes i stor grad økte reiseutgifter knyttet til
nord - norsk seriespill for våre lag som spiller i serie. Vi har denne
sesongen erfart at det før terminliste legges ut er vanskelig å estimere
reisekostnader for klubben, da disse er veldig uforutsigbare. Klubben
sparte penger på at det ikke var reiser under koronanedstenging, og vi
klarer oss derfor denne sesongen på oppsparte midler.

For at klubben skal kunne fortsette å ha lag i seriespill, er vi avhengige av
å gjøre noen grep for at økonomien skal komme i balanse. Styret vil
fremover jobbe for å komme med forslag for hvordan dette kan skje. Per
nå ser vi for oss at det kan dreie seg om å få inn sponsorer, søke på
mulige midler i større grad, men også dugnadsarbeid i form av
flaskeinnsamling, loddsalg, søppelryddning e.l. I første omgang ser vi for
oss en dugnadsaktivitet per halvår.

Sportslig del
I denne delen av årsrapporten, vil aktivitet i de ulike gruppene bli kort
beskrevet.

Barnegrupper
Sesongen 2022 / 2023 har det vært barnegruppe på Kvaløya. Disse har
trent i Rødtindhallen onsdager. Det har vært 14 spillere i gruppa og to
faste trenere. God aktivitet på trening, og noen minirunder. Til neste
sesong vil 7 av disse spillerne være U13 spillere.

Rundt årsskiftet ble det kjørt nybegynnerkurs i innebandy i gymsalen på
Fagereng skole. Dette resulterte i ei fast barnegruppe som ønsket å trene
videre. Tre foresatte fikk “Velkommen som trener” - innføringskurs, og
ønsker å fortsette å lede denne gruppa spillere. Det er omtrent 10 spillere
i denne gruppa. Antakelig deltakelse på minirunde i Tromsø mot
sesongslutt.



Det er videre planlagt oppstart av nybegynnerkurs i gymsalen på
Tromsdalen skole i løpet av sesongen 2022 / 2023. Nærmere detaljer vil
komme.

U13
Sesongen 2022 / 2023 har det vært 15 spillere knyttet til dette laget. Det
har vært to faste trenere gjennom sesongen, Tord Bjørklund og Jan
Trondsen. Laget har deltatt i ordninært seriespill, og vil få noen utsatte
kamper etter normert sesongslutt. Denne sesongen har laget så langt hatt
6 seiere og to tap. De er også påmeldt regionscup. Det har vært ei jevn
gruppe spillere gjennom sesongen. Til høsten vil 6 av disse spillerne gå
over til U15.

U15
Høsten 2022 ble begge U - 15 lagene slått samen. Vi har vært oppe i 11
spillere i stallen, men har pga skader vært rundt 7 - 8 spillere på kamper.
Det kom to spillere opp fra U13, 4 fra Queens og 4 fra guttelaget. I tillegg
har vi lånt 1 - 2 spillere fra U 13 til våre kamper.

På trening har oppmøtet vært fra 5 - 9 spillere. Dette har gjort at vi
dessverre ikke har fått trent så mye taktisk som vi har ønsket. Men vi ser
at alle spillerne har tatt steg påden tekniske siden. Vi ser blant annet at
pasningsspillet har forbedret seg kraftig.

Laget har spilt ordinært seriespill, og vil få spille noen utsatte kamper
etter normert sesongslutt. Vi har spilt jevnt med de fleste lag. Vi har tre
seiere og tre tap i serien så langt. Nå gjenstår fire kamper i serien, samt
at laget er påmeldt regionscup.

På trenersiden har Tom Sebulonsen hatt hovedansvar. Benjamin Riise har
deltatt det meste av sesongen, men siden han også spiller på herrelaget,
ikke kunnet delta på alle treninger eller kamper. Jarle Thunestvedt har
også bidratt på enkelte treninger.

Damer senior
Gjennom sesongen har damelaget hatt 17 spillere som har deltatt på
treninger. Ikke alle har trent fast gjennom sesongen. 15 spillere har betalt
lisens og spilt kamper for laget. Laget har hatt spillende trenere. Laget har
spilt alle sine seriekamper, og har hatt fem seiere, en uavgjort og fire tap.
Har vært noe varierende oppmøte på treninger, men alt i alt en jevn
gruppe spillere på trening og i kamp gjennom sesongen.



Herrer senior
Gjennom sesongen har herrelaget hatt 20 spillere som har deltatt på
treninger i ulik grad. Vi har hatt en del spillere som har innom som kun
har deltatt på en trening, men uten å fortsette. U15 sin målvakt har også
trent jevnt med herrelaget gjennom sesongen. Det er 17 spillere som har
betalt lisens, og vært med på kamper i varierende grad. Tre av disse
spillerne er “distansespillere”, altså de bor ikke i Tromsø slik at de får trent
med oss, men stiller på de kamper de har mulighet til.

Henrik Eira, Jørn Henriksen og Pablo Vargas har i stor grad styrt
treningene. Laget har spillende trenere. Det er første gang dette laget
spiller i seriespill, spiller i 1. divisjon på grunn av at det per nå ikke finnes
nok lag til å ha en 2. divisjon. Det har vært tøft å spille i serien, men laget
har likevel spilt godt sammen. De har vunnet en kamp, men mange av de
andre kampene har vært utrolig jevne, med bare ett måls forskjell på
sluttresultatet. Det merkes at det ofte er få innbyttere på kamper. I tillegg
har tre U15 - spillere betalt seniorlisens for å kunne bidra i kamper når de
har hatt mulighet og lyst til det. Laget har to gjenstående seriekamper i
Lakselv. Sluttspill ble avlyst, men det er mulig det blir en uoffisiell cup i
Tromsø første helga i juni.

Tanker i forkant av neste sesong.
Ved seriehelger, både hjemme og borte, er det forventet at klubben skal
kunne stille med dommere. Vi opplever at det har vært få å ta av, og at
det har vært vanskelig å få dommerkabalen til å gå opp. Det er viktig at vi
får sendt flere fra klubben på dommerkurs. Like viktig er det at klubben
får på plass en dommerveileder. Henrik Eira har sagt seg villig til å bidra
noe inn i en slik rolle i startfasen.

Ved seriehelger klubben arrangerer, ser vi at det av og til kan være
vanskelig å finne nok folk til å sitte i sekretariatet. Det er videre viktig at
vi tar en runde med intern “kunnskapsdeling” på området tidlig neste
sesong, slik at flere kan sitte i sekretariat, også ungdomsspillere.

Tromsø innebandyklubb er en breddeklubb, med lag fra barnegrupper til
seniorlag. Vi ønsker å ha et tilbud for barn og unge som ønsker å spille
innebandy - så langt opp i alder som de vil. Da er det viktig at vi utvikler
gode rutiner for å invitere yngre spillere inn på eldre lag sine treninger,
både for å bli kjent, men også for å gjøre overgangen mellom ulike lag
enklere ved at spillerne vet hva de går til. I tillegg vil dette bidra til at
spillere som har behov for ekstra utfordringer, vil få det - uavhengig av
hvilket lag de er på.

Vi må forsøke å få til en samling eller noen som kan komme inn på
treninger for målvaktene våre, slik at de også kan få tilpasset trening i
større grad.



For styret,

Linn Guttormsen Eira

Styreleder


