Årsberetning SSK Juniorbandy sesongen 2017/2018.
Styrets sammensetning 2016/17:
Leder: Haakon Hellum
Nestleder/WEB: Helge Martens
Isplan/serie: Atle Aabrekk
Sportslig leder 11,er lag: Robert Arnesen
Sportslig leder 7’er lag: Krister Fjeld
Kasserer: Odd Arild Iversen
Medlemsregister: Nina Aasand

Retningslinjer:
Sportsplan og håndbok for Juniorbandy utgitt til prøve ved årsskiftet2016/17. Innspill har det ikke
kommet noe av i inneværende sesong. Videre utvikling og komplettering av håndbøker er et
kontinuerlig arbeid.
Håndbok og sportsplan som nå foreligger er et resultat av: «Beste praksis» tidligere i Juniorbandy,
håndbok i SSK juniorfotball samt retningslinjer og krav til kvalitetsklubb (NFF). Vi har videre
gjennomført møte med Villa Lidkøping BK for erfaringsutveksling, samt fått innspill i egne rekker,
herunder materialforvalter etc. Det er fremdeles behov for etablering og oppdatering av eksempelvis
administrative rutiner.
Informasjon om og etterlevelse av retningslinjer i alle lag forhindrer mye unødig «krangel», indre
friksjon og tapt «energi». Viktig at alle trekker i samme retning! Jrbandy har forsøkt å være
representert ved oppstart av alle kull for å informere om gruppa og retningslinjer/håndbøker. Dette
bør vektlegges i større grad fremover, da særlig i de yngste kullene. Det anbefales også å
gjennomføre dette i kull i allidretten.
Økonomi:
Junioravdelingens økonomi er god . Inntekter er fra sponsorer, aktiviteter og kioskdrift er samlet sett
gode. Lagene er flinke til å skaffe sponsorer og gjennomføre dugnader og er slik sett istand til å bære
mye kostnader selv. Særavgifter er nær alle betalt, resterende forventes også innbetalt. Kostnader
som ikke er knyttet til sportslig aktivitet er holdt på et lavt nivå.

Synlighet på web og sosiale medier:
Vi har etter hvert blitt relativt synlige på Facebook. Artikler og reportasjer rundt vår aktivitet har gitt
bra respons.
Jrbandy er også lagt inn på solbergbandy.no hvor bland annet våre kontaktpersoner, håndbok,
sportsplan etc er tilgjengelig for alle.
Arrangement:
Avslutningsmiddag/vårfest. Vellykket arrangement som fikk gode tilbakemeldinger. Relativt lite
ressurskrevende. Anbefales videreført.

Høstbandyskole gjennomført. Meget bra arrangement sportslig, sosialt og økonomisk.
SSK-MIF dag. Bra arrangement der lag i SSK og MIF møtes. Der MIF ikke kan stille lag inviteres andre
klubbers lag. Enkelt og lite ressurskrevende arrangement.
«Alle jentene på isen» ble gjennomført 29.okt. Veldig bra oppslutning og deltagelse. Et konsept og
arrangement som vi bør ta vare på!
Nytt av året var guttecup som ble arrangert helga 10.-11. Februar. Svært vellykket arrangement med
gode tilbakemeldinger fra deltagende klubber. Absolutt noe å videreføre som tradisjon.
Akademi på fredager for de som er eldre enn bandyskole fikk vi heller ikke år startet igjen. Ressurser
til å drifte det kom dessverre aldri på plass.
Velkommen Til Bandy som innledende del til Trener 1 kurs ble gjennomført for våre trenerepå egen
bane med rekordstor oppslutning. Videre ble Trener 1 kurs også arrangert på egen bane i slutten av
sesongen med stor andel deltagere fra SSK. Begge kursene i regi av forbund.
Sportslig:
Det henvises til vedlagte beretninger for sportslig aktivitet og resultat i lagene.
Generelt er sportslige resultater i tråd med ambisjoner før sesongstart. Smg tok sølv i NM, Gutt tok
4.plass i NM og Jr gikk ut i kvartfinale. Vi har fremdeles et potensiale mht
treningskultur/barmark/basistrening i ungdomsalder, noe som gir utslag oppover i årgangene. Det blir
en viktig oppgave fremover å forbedre vår treningskultur, øke rekruttering, gjennomføre kontinuerlig
trenerutdanning og drifte etter vedtatte retningslinjer for å oppnå en «rød tråd» og jevn og god
kvalitet i Solberg bandy jr.
SSK bidro i år støtteapparat til kretslag gutter 01 (Jostein Børresen/Jon Terje Lunden), 02(Andre
Mølsted / Asle Tangen) , gutter 03 (Dag Olaf Steiner) og jenter 01-04(Justine Strandby/Helge
Martens).
Annet:
SSK juniorbandy har også sesongen 2017/18 vært preget av svært mange positive bidragsytere blant
frivillige, sponsorer og samarbeidspartnere. Dette setter vi stor pris på og er helt avhengige av. Det
utvises mye personlig engasjement og det arbeides selvstendig og ansvarsbevisst. Dette gir seg utslag
i godt gjennomførte arrangement, god drift av kiosk, forbedret økonomi og forvaltning av våre
verdier.

Styret
SSK Bandy Jr

