Årsberetning SSK Juniorbandy sesongen 2016/2017.
Styrets sammensetning 2016/17:
Leder: Haakon Hellum
Nestleder/WEB: Helge Martens
Isplan/serie: Atle Aabrekk
Sportslig leder: Robert Arnesen
Kasserer: Odd Arild Iversen
Prioriterte arbeidsområder for styret 2016/17:
- Utgi sportslige og administrative retningslinjer for Juniorbandy.
- Økonomistyring, herunder å prioritere bruk av midler der de gir sportslig utbytte, tettere
oppfølging av særavgifter etc.
- Øke Juniorbandy sin synlighet på web og sosiale medier.
Retningslinjer:
Sportsplan og håndbok for Juniorbandy utgitt til prøve ved årsskiftet. Videre utvikling og
komplettering av retningslinjene er et pågående arbeid som er planlagt endelig vedtatt årsmøte 2018.
I arbeidet så langt er det tatt utgangspunkt i oppfatning 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. Ytterligere justeringer og tillegg forventes gjennomført sesongen
2017/18 gjennom evaluering, innspill og tilbakemelding.
Økonomi:
Junioravdelingens økonomi er ytterligere styrket denne sesong. Inntekter er økt fra sponsorer,
aktiviteter og kioskdrift. Lagene er flinke til å skaffe sponsorer og gjennomføre dugnader og er slik
sett istand til å bære mye kostnader selv. Ny avtale med Intersport Torget Vest er bedre både for alle
våre medlemmer og junioravdelingen der «kickback» har økt. Særavgifter er nær alle betalt,
resterende forventes også innbetalt. Kostnader som ikke er knyttet til sportslig aktivitet er
redusert/fjernet.
Synlighet på web og sosiale medier:
Vi har i år fått på plass egen side på Facebook. Artikler og reportasjer rundt vår aktivitet har gitt bra
respons. Arbeid med å utvikle denne siden og sosiale medier forøvrig fortsetter. Juniorbandy har også
fått noe på Solbergbandy.no. Vi har ikke fått på plass alt der foreløpig og utvikling av dette er noe vi
skal se på fremover.
Arrangement:
Høstbandyskole gjennomført. Meget bra arrangement sportslig, sosialt og økonomisk. Gode
tilbakemeldinger fra deltagere/foresatte i alle klubber.
SSK-MIF dag. Vellykket arrangement der alle lag i SSK og MIF fikk en kamp.DBK stillte et 07-lag og et
jentelag der MIF ikke kunne stille. Gode tilbakemeldinger fra MIF og DBK. Enkelt og lite
ressurskrevende arrangement.
Skøyteskole, barnehagedager og bandyskole har igjen vært populære arrangement denne sesongen.
Skøyteskolen har vært gratis og har fokusert på skøyteleik,et viktig og riktig fokus for å øke
mestringsfølelsen og rekruttere flere. Bandyskolen har fokusert mer på aktiviteter som også

inkluderer kølle og ball. Positivt at mange som har engasjert seg i allidrettskullene som instruktører
osv.
«Alle jentene på isen» ble gjennomført på kvinnedagen 8.mars for første gang av SSK. Veldig bra
oppslutning og deltagelse til tross for snøvær og sent i sesongen. Et konsept og arrangement som vi
bør ta vare på og videreutvikle allerede kommende sesong!
Akademi på fredager for de som er eldre enn bandyskole fikk vi ikke startet opp igjen i år tross at det
var etterlyst og ønsket. Ressurser til å drifte det kom dessverre aldri på plass. Dette blir ett av de
arrangementer vi på nytt vil se om vi kan få i gang igjen sesongen 2017/18.
Sportslig:
Det henvises til vedlagte beretninger for sportslig aktivitet og resultat i lagene.
Stort sett har resultater vært omtrent som forventet. Der det er noe avstand til noen få av de aller
beste lagene skyldes dette trolig en kombinasjon av forskjellig treningskultur/satsing og det faktum at
vi har unge lag grunnet små kull som må låne spillere 1-4 år under eldste årgang (for eksempel i junior
og gutt). I tillegg har våre eldre lag ikke opplevd stabile forhold alle år med egen kunstis før de siste 2
sesonger, noe som også kan ha forårsaket en viss avstand til de aller beste.
Det blir en viktig oppgave å forbedre vår treningskultur fremover, 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 stilte i år støtteapparat til kretslag gutter 02(Andre Mølsted / Asle Tangen) og jenter 0003(Haakon Hellum/Helge Martens/Jan Inge Pettersen).
På aldersbestemte landslag hadde SSK denne sesong med 4 jenter på U-17 landslaget som deltok i
VM i Irkutsk, Russland: Jenny Gulbrandsen(mv), Mia Wam Johannessen, Marthe Røren Hellum og
Hedda Fjeldheim Lein.
Annet:
SSK juniorbandy sesongen 2016/17 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, vilje og evne til å forbedre oss på alle områder. Det arbeides selvstendig og
ansvarsbevisst. Dette gir seg utslag i godt gjennomførte arrangement, god drift av kiosk, forbedret
økonomi og forvaltning av våre verdier.
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