Årsberetning SSK Juniorbandy sesongen 2018/2019.
Styrets sammensetning 2018/2019
Leder: Krister Fjeld
Nestleder/Sportslig: Petter Moen
Kasserer: Odd Arild Iversen
Medlemsregister: Nina Aasand
Jenteansvarlig: Liv Irene Torvaldsen
Kioskansvarlig: Louise Christiansen

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. Vi har valgt å oppgadere kiosk med stekeovn, noe nytt el anlegg, benkplater og
div. Dette for å gjøre kiosken mer tilrettelagt for behandling av varm mat osv.

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, og lagene har i år kunne legge ut aktivitet selv om sine lag. Vi ser her at vi kan bli flinkere
til å synliggjøre all aktivitet som foregår.
Jrbandy er også lagt inn på solbergbandy.no hvor bland annet våre kontaktpersoner, håndbok,
sportsplan etc er tilgjengelig for alle. Vi jobber sammen med Sr bandy om en felles nettside.
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 ble i år ikke gjennomført.

Vi arrangererte kostholdskurs for alle deltagere på trenersamling. Et veldig bra kurs holdt av Bjørn
Myhre Nilsen, som vi vil fortsette å sammarbeide med.
Guttecup ble arrangert i Februar. Svært vellykket arrangement med
gode tilbakemeldinger fra deltagende klubber. Absolutt noe å videreføre som tradisjon.
Vi har anskaffet infoskjerm montert i vindu på kiosk. Denne har det gått reklame og isplan på. Stor
suksess som vi kommer til å bruke mer av neste sesong.
Velkommen Til Bandy blir arrrangert i april i Kongsberghallen.
Sportslig:
Smg tok bronsei NM.
Vi har jobbet frem et nytt treningsopplegg på barmark som blir kjørt av Bjørn Myhre Nilsen.
Her skal det jobbes med 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, og dette er et stort skritt i riktig retning.
SSK bidro i år støtteapparat til kretslag 02(Andre
Mølsted / Thomas Rose Borge)
Annet:
SSK juniorbandy har også sesongen 2018/19 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

