Ørsta I.L. Innebandy
ÅRSMELDING 2019

Innebandygruppa har i 2019 tatt i bruk Ørstahallen, og har hatt treninger med ei barnegruppe,
ei voksengruppe og ei gruppe med el-innebandy. Vi har arrangert serierunde for senior (1. og
2. div i regionen) og minirunde for barn.
Barnegruppe har stort sett gjennom 2019 hatt 10-15 deltagere på trening i aldersgruppa 510år. Det er jamt økende interesse, spesielt er det mange av de yngste som viser stor interesse.
Barna deltok på fem mini turneringer i 2019 tre før sommeren og to etter. Vi møter stort sett
lag fra Ålesund og Sykkylven, men og Kristiansund
Voksengruppa hadde et samarbeid med Volda IBK våren 2019 med felles treninger, Volda
IBK deltok i regionserien og vant den for sesongen 18/19. Fra høsten 2019 gikk alle fra Volda
IBK over til Ørsta IL, Volda IBK hadde med seg noe utstyr (køller og mål) over til Ørsta IL
Innebandy. Det var ikke interesse for seriespill blant de gjenværende fra Volda IBK, så
sesongen 19/20 har vi ingen lag med i seriespill, ei heller har vi stilt lag på andre turneringer.
Voksengruppa har slitt med rekrutteringen, og utover vinteren har det til tider vært for få til å
gjennomføre treninger.
Det ble forsøkt å få til ei damegruppe høsten 2019. Det var noen interesserte, men ikke nok til
å få til regularitet. Fra 2020 har damer felles trening med herrene.
Innebandygruppa sitt ministyre fra høsten 2018 levde videre i 2019 (leder Øystein Krøvel og
nestleder (og trener) Frank Velle), men vi styrket oss ved å ta inn Tomas Trogstad som
ansvarlig for el-innebandy og Andreas Pinaas som ansvarlig for voksengruppa.
Utdrag økonomi Innebandygruppa 2019:
- Inntekter:
o
Sponsor/gaver:
o
Tilskudd fra hovedlag:
o
Tilskudd andre:
o
Dugnad og kiosksalg
o
Treningsavgifter (50/50 Barn/Voksen)
- Utgifter
o
Hall leige
o
Innkjøp varer inkl utstyr
- Resultat

kr 53.000
kr 7.500
kr 10.000
kr 7.500
kr 16.500
kr 9.700
kr 41.000
kr 23.325
kr 11.800
kr 11.000

Ørsta 26/2-2020
_______________
Øystein Krøvel
Leder ØIL Innebandy
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