Sakliste og saksdokumenter til årsmøte i Østensjø/Dverg IBK
Til medlemmer i Østensjø/Dverg Innebandyklubb
Oslo, 12.03.2019
Styret viser til innkalling til årsmøte av 14.02.2019.
Årsmøtet avholdes torsdag 21.03.2019 kl. 17:30 på Oppsal arena, Vetlandsveien 49.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker (ingen forslag kommet inn før fristen)
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1
Styreleder
15.2
Nestleder
15.3
Øvrige styremedlemmer
15.4
Varamedlemmer
15.5
To revisorer
15.6
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7
Leder av valgkomiteen
15.8
Øvrige medlemmer av valgkomiteen
15.9
Varamedlem til valgkomiteen
På årsmøte fremlegges følgende dokumenter:
Idrettslagets årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
Styrets forslag til medlemskontingent
Styrets forslag til budsjett
Styrets forslag til organisasjonsplan
Valgkomiteens innstilling
Styrets innstilling til ny valgkomité
Med vennlig hilsen
styret i Østensjø/Dverg IBK

Valgkomitéens innstilling til årsmøte 2019:
Leder Henrik Diedrichsen Østeby (1 år)
Nestleder Irene Lundby (2 år)
Styremedlem Tom-Erik Valsø (2 år)
Styremedlem Elisa Storchi (2 år)
Styremedlem Helen Daleng (2 år)
Varastyremedlem Hans-Geir Aaslie (1 år)
Følgende er ikke på valg:
Styremedlem Anne Wike (ikke på valg)
Styremedlem Jon Hagbartsen (ikke på valg)

Årsberetning for Østensjø/Dverg IBK, sesongen 2018/2019
Styret til Østensjø/Dverg IBK.
Leder: Henrik Diedrichsen Østeby
Nestleder: Irene Lundby
Styremedlem: Jon Arnold Hagbartsen
Styremedlem: Anne Wike
Styremedlem: Maria Fransson
Styremedlem: Tom-Erik Valsø
Styremedlem: Elisa Storchi
Varamedlem Hans-Geir Aaslie
Revisorer:
Farid Karame og Selman Aydin.
Valgkomite:
Leder: Morten Lukacs
Medlem: Kjetil Nilsen
Medlem: Nina Kristin Nyheim Østeby
Medlem: Ole Petter Hobberstad
Styrets arbeid:
Styret har hatt månedlige møter. Utover det har det har styret kommunisert bra og løst de fleste oppgavene
gjennom samtaler og mail.
Økonomi
Økonomien er sunn. Vi har gjort nødvendig innkjøp av utstyr samtidig som vi leverer et regnskap med et lite
overskudd.
Aktivitet
Våre aldersbestemte medlemmer kommer fra flere skoler i bydel Østensjø.
Sesongen 2018/2019 har vi hatt 16 lag som spiller kamper.
Tildeling:
Vi har søkt, og har vært så heldige å få tildelt kr.25.000,- fra OBOS. Pengene er øremerket drakter.
Vi har også søkt om, og videreført tildeling Bingospill gjennom Norges Idrettsforbund/Norges Bandyforbund.
Dette gir klubben gode inntekter.

Dommere.
Disse har representert klubben på dommersiden:
Ingrid Holt
Andrine Jensen
Siv Ingeborg Nordli Evensen
Bjørn Einar Rønningen
Henrik D. Østeby
Frank Taaje
Inge Haug
Tom Kristiansen
Frank Taaje og Henrik D. Østeby har representert klubben som dommere i regionscupfinalene for junior
damer og junior herrer.
Vi oppfordrer flere til å bli innebandydommere.
Observatører
Inge Haug Internasjonal observatør (IFF)
Henrik D. Østeby
Representasjon og verv.
Henrik D. Østeby: Medlem i Ankeutvalget til Norges Bandyforbund

Herrelagene
Stallen har for sesongen 2018/19 bestått av 25 spillere. 4 av disse debuterte på et eller flere av klubbens
herrelag. 4 av klubbens spillere(Simen, Henrik, Sebastian, Per, Jacob, Jan Fredrik og Tormod) fra
junioravdelingen har spilt fast på Herrenes 2.lag. Simen og Henrik har også spilt fast på Herrer 1. Her har
også Jacob debutert i mål i cupen mot Eliteseriemotstand! I tillegg er det flere spillere fra junioravdelingen
som trener med herrelagene. Vi er virkelig i gang med å bygge en bro mellom junior og seniorlagene.
Herrer 1:
Herrer 1 spiller i 3. divisjon. Serien er utrolig jevn, og vi ligger etter 10 kamper på en 4.plass, men kan endte
fra nr.3 til 7. I regionscupen ble det dessverre en tidlig slutt.
14 spillere har representert klubben på dette laget, 1 av disse fikk sin debut.
Vi er en blanding av «eldre» og yngre spillere, hvor yngstemann er 15 år, mens eldstemann er i 50-årene.
Laget har vært ledet av Stian og Henrik
Herrer 2:
Herrer 2 spiller i 4. divisjon. Også dette laget kjemper for å unngå nedrykk.
17 spillere har vært i aksjon for dette laget. Dette inkluderer 5 debutanter.
Laget har vært ledet av Stian og Blerim
Old Boys:
Her er det sosiale i høysetet, men når vi går ut på banen går vi sammen for seieren. Laget har hatt en god
sesong og ligger på 3.plass i 1.divisjon. I skrivende stund er laget også klare for semifinale i regionscupen.
14 mann har representert klubben her.
Laget har vært ledet av Henrik og Stian
G11/G12
Laget er i skrivende stund 20 spillere. Vi fikk 3 nye spillere våren 2018.
Vi har spillere fra Bøler, Oppsal og Trasop skole. Vi har i høst hatt treninger sammen med G10 i Bølerhallen
på tirsdager og onsdager i Oppsal Arena. Torsdager hadde G10 fast trening på Skullerud skole, hvor G11/12
ble invitert (denne ble avviklet i november). I oktober startet vi også opp trening på fredager i Oppsal Arena.
Det er vært sårbart for laget å bare ha èn trener (Stein Rennemo), og dette er hovedgrunnen for at vi har
trent sammen med G10. Her får vi bistand fra Johannes Christensen, Maria Fransson og Selman Aydin. Vi

har også vært avhengig av noe hjelp fra foreldre på tirsdagstreningene, da dette er den dagen flest gutter
har møtt på trening. Vi har brukt SPOND til invitasjon til både treninger og kamper. I løpet av året har det
vært avholdt et foreldremøte, vi deltok på Zonecup i Fredrikstad, vi har hatt sommeravslutning med foreldrekamp og is og juleavslutning på Rush trampolinepark. Vi har spilt kamper i både G11 og G12 (B)-serien, ettersom vi har 3 spillere som er født i 2006. Lagleder er Trine Thorsen.
G15/16
Med trenerbytte og sammen slåing av G 15 og G 16 på trening og kamp så er vi godt fornøyde med utviklingen til gutta. Vi har tre lag påmeldt i serien. To G 15 lag og et G 16 lag.
G 16 havnet som nr 4 på tabellen og er i A sluttspillet. Her er det både G15 og G16 spillere samt to født i
2001 som spiller på disp. Gutta begynner å bli en god og sammensveiset gjeng.
G 15 i AVD - A ligger litt under nedre halvdel på tabellen. Men spiller godt og utvikler seg. På starten av sesongen sluttet 3-4 spillere så her har også jentene hjulpet oss.
G 15 AVD -B ligger litt under nedre halvdel av tabellen. Dette er et mix lag med gutter og jenter. Serien startet litt tøft med bare tap, her er det bra utvikling og har de siste kampene både seire og uavgjort.
Vi har en bra gjeng med gutter i bra utvikling under Anne sin regi, hjulpet av 3 hjelpetrenere som alle har tatt
trener kurs i høst ( Rune, Ivar og Jan Arild).
Men vi ønsker oss flere spillere født i 2002 og 2003.
G6
Aktiviteten for de minste guttene ble dratt i gang på høsten av Alejandra Hagbartsen, men uten en fast
trener. Christian Raaness og Johannes Christensen bidro. Da Jon Hagbartsen meldte seg til trenerrollen
kom treningene inn i litt mer faste former, og vi har trent en kveld i uken på Nøklevann skole. Vi har deltatt i
Minirunde 5, og vi er også påmeldt til Minirunde 6. Laget består av sju gutter på Bøler skole, to født i 2011 og
de andre i 2012. Hjelpetrenere er Sindre Ness og Nina Skumsrud.
J13
Det har vært en positiv økning av antall spillere på J13 laget etter fjorårets sesong og det er opptil 17 spillere
på treningen. Laget består av jenter fra Bøler, Nøklevann og Oppsal skole fra årskullene 2005, 2006 samt
2008.
Laget har deltatt i J13 serien der vi har møtt tøff motstand i samtlige kamper. 2008-jentene har hovedsakelig
deltatt på minirunder, med forstrekninger fra 06-jentene.
Det har vært to treninger i uka; tirsdager i Bøler Flerbrukshallen kl.16.00-17.00 og onsdager i Oppsal Arena
kl 16.00-17.00. Treninger og kamper har blitt ledet av Vidar Bergersen og Christian Raaness og lagleder har
vært Morten Lukacs.
Vi har ikke deltatt på noen cuper i denne sesongen, da det ikke har passet tidsmessig.
J14/J15
Det har vært totalt 26 spillere på J14 og J15-lagene til Østensjø Dverg i sesongen 2017/2018. De fleste av
jentene er født i 2004.
Det var påmeldt ett J14-lag og ett J15-lag til seriespillet. I tillegg har jentene deltatt på to ulike G15-lag. J14
kom til finalen i Regionscupen i Oslo, som ble spilt i begynnelsen av mars, og hvor det ble tap mot Sveiva
etter en jevn og spennende kamp. J15 er kvalifisert for gruppespillet i NM for denne årsklassen, som
avholdes i slutten av mars. J13 laget vant regionscup og i sin serie i sesongen 2017/18.
Jentenes første turnering for sesongen var Planke-cup i Fredrikstad i september og deretter var det
Bestkystcup i Gøteborg. Den 3.-6. januar 2019 var laget på cup i Praha. Sesongen avsluttes med Mölndals
Ungdomscup 26.-28. april 2019.
Det har vært tre faste treningstider; tirsdager i Bøler flerbrukshall kl 20-21, onsdager i Oppsal Arena kl 1819 og fredager i Bøler flerbrukshall kl. 16-17. I tillegg er det 15 minutter løping ute før tirsdagstreningene og
15 minutter styrke etter onsdagstreningen. Oppmøtet på treningene har vært meget godt. Flere av jentene
startet sesongen med treningsleir hos Vipers i Växjö i august. Noen var også med Bandykidz senere i
august.

Treninger og kamper har blitt ledet av Anne Wike, Johannes Christensen og Bård Sundar. Lagledere har
vært Elisa Storchi, Ann Johnsen og Ole Petter Hobberstad. I forbindelse med hjemmekamper har foresatte
bidratt med salg av inngangsbilletter, baking og salg av kaker samt jobbing i sekretariatet. I tillegg har en
egen gruppe hatt ansvaret for alt det praktiske rundt cupen i Praha.
Damer 1
Damelaget har hatt en ny bra men skiftende sesong i 2018/19.
Vi startet sesongen som vi pleier med Plankecup i Fredrikstad. Det ble en 2. plass på oss.
Serien har vært skiftende i sesongen med mange gode og spennende kamper og noen ikke fullt så gode.
Det ble et par skikkelige seirer, noen kamper som vi klarte og hale inn seieren med flott innsats til fløyta gikk.
Det ble dessverre litt for mange tap til at vi kunne feire 1.div. gullet i år men det ble en hederlig 4.plass.
Det har vært treninger på tirsdager gjennom sesongen. Det har vært litt skiftende frammøte på treninger men
med hjelp fra gutte- og jentespillere har treningene gått veldig bra.
Vi hadde nesten de samme friske jentene i sesongen. Kristine Dalen kom tilbake til oss og ny målvakt
sammen med Hanne ble Hege Løtvedt Isdahl.
Vi får gå inn for og gjøre sesongen 2019/20 vel så bra og at innsatsen til jentene blir like innsatsfyllt og
humørfyllt.
Damer 2:
Damer 2 og Old Girls har felles treningstid, og består stort sett av de samme spillerne. Vi trener tirsdager
21.00-22:30 på Bøler.
Damer 2 spiller i 3 div. Laget består av 18 spillere der flesteparten har spilt 1 eller flere kamper i løpet av
sesongen. Laget har stort sett bestått av de samme spillerne som i sesongen 2017/18.
I år er det 5 av ungjentene på J14/J15 som har spilt en eller flere kamper for D2. 2 av ungjentene har trent
regelmessig med laget. Det har vært veldig bra å ha de med oss.
Laget har en sosial profil, og selv om laget alltid går ut for å vinne så er spillegleden det viktigste. Laget
ligger for øyeblikket på 10 plass på tabellen, før de siste sluttspill-kampene.
Laget har vært ledet av Nina K N Østeby
Old Girls
Laget består av 18 spillere(de samme som spiller D2) hvorav de fleste har spilt flere Old Girls kamper i løpet
av sesongen. Det er ikke kommet til noen nye spillere i år.
Målsetning for sesongen var å bli blant de beste i serien igjen. Det har vært en sesong med både oppturer
og nedturer, og laget er nå på 6 plass med 3 kamper igjen.
Laget har som Damer 2 også en svært sosial profil, der det å spille og ha det gøy er viktig.
Laget har vært ledet av Nina K N Østeby

