Årsberetning, sportslig utvalg
Sportslig utvalg har bestått av Thomas, som har hatt ansvaret for senior, og Helene som har hatt
ansvaret for junior. Thomas har vært på 2 møter i Sør Øst bandyregion og 2 med Norges
bandyforbund. Det var 3 representanter på Sør Øst bandyregion sitt laglederlisenskurs i oktober og 1
på trenerkurs under den store idrettshelgen i oktober.
Ved oppstart av sesongen i august var det stor usikkerhet rundt hvilke lag som kunne meldes på i
seriespill på juniorsiden. Det ble delt ut informasjon på skolene i distriktet og annonsert på facebook i
tillegg til informasjon på aktivitetsdagen. Det ble i januar 2019 gjennomført en innebandyskole som
førte til at de ble opprettet et G/J7 lag. Flertallet av disse gikk over til G/J9 på høsten og hadde med
seg Tuan Eke og Ronny Lia Aasmundseth som trenere. De har vært påmeldt seriespill i G9 og har
gjennom sesongen hatt en jevn tilvekst av nye spillere slik at de nå er ca 16 spillere. Det ble også
startet et nytt G/J7 lag med Sebastian Grøndahl som trener. Dette laget har også hatt et jevnt tilsig
gjennom sesongen og er nå 15 spillere. I tillegg har det vært påmeldt et lag i G16 serien i Oslo med
Kjell Høiendahl som trener. Dette laget har spillere i spredt i alder fra 14 til 17 år, hvor noen spiller
kun G16 mens noen også spiller på klubbens a – lag på herresiden. 4 av disse var med på Vikingen, en
fysisk test i forhold til U19 – landslaget.
I august var Thomas og Helene tilstede på aktivitetsdagen i regi av Moss idrettsråd for første gang i
klubbens historie. Det var stor aktivitet i vårt område, og det ble delt ut mye informasjonsmateriell. I
tillegg har klubben vært representert på 2 runder med Løkkis, et prosjekt som Kirkens bymisjon har i
Mossehallen på onsdager for å gi et tilbud om aktivitet til ungdommer som vanligvis ikke er med i
organisert aktivitet.
Ved oppstart av sesongen ble klubben tildelt midler fra Sparebank 1 Østfold og Akershus. Disse er
brukt til å kjøpe inn innebandykøller, briller og baller som er delt ut til alle nye spillere. Dette har
vært en stor suksess og har bidratt til at mange spillere har kommet tilbake til treninger og blitt
værende som spillere.
På seniorsiden har vi stilt med 3 lag; herrer A i 1. divisjon Østland, herrer B i 3. divisjon og damer i 1.
divisjon. I utgangspunktet var det 7 spillere som var tenkt til å hospitere opp fra G16 til herrer A, på
grunn av skadesituasjonen blant seniorspillere har de fått mye mer spilletid enn det som i
utgangspunktet var tenkt. Dette har gjort at klubben har stilt med et veldig ungt lag i årets serie. Når
det gjelder herrer B så rykket de ned fra 2. divisjon etter sesongen 2018/2019 og stilte derfor i 3.
divisjon. Også her har det vært et jevnt tilsig av nye spillere gjennom sesongen, og ved årsskiftet var
det ca 25 spillere i stallen hvor noen foreløpig bare er med og trener. Damelaget valgte å satse på
kun et lag i 1. divisjon og hatt en tynn stall i 2019/2020 sesongen.

