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Tillitsvalgte 
Styrets sammensetning i perioden har vært: 
 
Leder:    Ann Marit Ansnes 
Nestleder:   Jan Vetle Eikland 
Kasserer:   Liv-Anne Svendsen 
Yngres representant: Camilla Nygaard 
Sportslig leder eldre: Thor Dag Falkeid 
Damenes representant: Lene Hovelstuen 
Styremedlem:  Frode Lindblom 
Varamedlem:  Oddleif Dahlen 
 
 
Møtevirksomhet 
 
Styret har i perioden avholdt syv ordinære styremøter. Grunnet ny hjemmeside har vi 
hatt problemer med å få lagt ut alle referatene, men de vil komme etter hvert. Styret 
har også i stor grad kommunisert på mail.  
 
Gruppa har vært representert på nesten samtlige hovedstyremøter i GIF, enten ved 
leder, nestleder eller kasserer.  
 
 
Medlemsutvikling 
 
Innebandy gruppa har hatt nedgang av medlemmer og ved årets idrettsregistering 
var det 310 aktive medlemmer.  
 
På minisiden er vi den klubben i Akershus/Oslo med flest deltagende lag og 
rekrutteringen er derfor upåklagelig. Fokus må være å rekruttere flere spillere og 
beholde de yngste lenger innenfor idretten.  
 
Styret vil takke alle klubbens medlemmer, trenere, lagledere, spillere, arr.komite, 
bakvakter, dommere, dugnadspersonell og alle andre som er med å bidrar rundt 
lagene og klubben, og hele vårt publikum.  
 
En fantastisk innsats fra alle.  
 
 
 
Styret 
Gjelleråsen IF Innebandy 
 
 
 
 
 
 



 

YNGRES AVDELING , SPILLERE 2006 - 2012 
 
 
 
GIF yngre avdeling består spillere fordelt følgene årsklasser: 
 

 2012-miks, 1 gruppe, 12-15 spillere, 2 ledere. 

 2011-miks, 1 gruppe, 15-20 spillere, 1 leder. 

 2010-gutter og jenter, 1 gruppe, 30 spillere og 4 ledere. 

 2009- gutter, 1 gruppe, 15 spillere og 3 ledere. 

 2008- jenter, 1 gruppe, 12 spillere og 1 leder. 

 2008- gutter, 2 grupper, 14 spillere og 4 ledere. 

 2007- jenter, 1 gruppe, 11 spillere og 2 ledere. 

 2007- gutter, 1 gruppe, 14 spillere og 4 ledere. 

 2006- gutter, 1 gruppe, 4 spillere og 1 leder. 
 
135 spillere og 22 ledere. 
 
Alle lagene trener 1-2 timer uke i hall eller i gymsal. 
 
Vi har deltatt med lag i alle Minirundene og er fortsatt størst i Norge i yngre avdeling, 
vi jobber godt.  
Tidligere har vi slitt veldig med rekruttering av jenter, her har Eirik gjort en god jobb, 
slik at vi i denne sesongen har kunnet stille lag også blant de yngste jentene, vi har 
3-5 lag hver Minirunde, og der er 18-25 jentelag med totalt. 
 
Rekruttering har foregått gjennom sosiale medier, annonser i Varingen, samt på 
folkemunne. 
Hyllepost i alle bygdas barnehager (søndre delen). 
 
På utstyrssiden har det blitt kjøpt inn noen få keepersett samt baller, det har fra i år 
ikke blitt kjøpt inn nye drakter til de minste, men de har brukt sponsor drakter. 
 
Gutter 2008 har i år spilt i G10 serien avdeling B. 
 
Gutter 2009 har etter jul spilt i G10 serien avdeling C, etter at Kretsen har mottatt eks 
antall e-poster fra motstandere. 
 
Vi liker ikke utviklingen i G 2008 og 2006, her har flere av spillere valgt bort 
innebandy helt, til fordel for fotballen som har blitt en helårsidrett i de nevnte 
årgangene. 
 
Veien videre: 
 
Rekruttering vil for kommende sesong fortone seg ganske lik årets, i Gjelleråsen er 
innebandy like vanlig som fotball og ski. 
Vi kommer til å fortsette med annonsering i Varingen, sosiale medier og folkemunne. 
 
 
Ronny Baltzersen 
Gjelleråsen IF Innebandy 
 

 
 
 



 

JUNIOR – ELITE – SENIOR 
 

 
Herre Elite 
Hovedtrener:  Paul Andre Hermansen  
ass. trener:   Christian Kragerud   
ass. trener:   Jon Henry Marthinsen (NY)  
ass.trener/lagleder:  John Hansen. 
Herrer elite hadde avgang på 4 spillere og 2 som tok pause. Deretter 2 som gikk på 
overgang til Sverige sommeren 2017.  Det rekrutteres innad fra junioravd. 98/99, og 
vi fikk 3 nye spillere utenifra (hvorav 1 har spilt her tidligere). 
Laget ble nr. 6 i serien og tapte kvartfinalen i NM med 3-2 i matcher mot Greåker. 
6 spillere innkalt på Vikingen og breddesamling, men alle takket nei. 
 
Norge U19 Herre 
Ingen rep. fra GIF under VM U19 i 2017. 
Fra det nye kullet U19, var 6 innkalt på Vikingen i august og 6 innkalt på 
breddesamling før jul 2017.  Neste VM går i Halifax Canada 2019. 
 
Damer Elite 
Hovedtrener:  Jay Monge . 
Damer elite endte på 5. plass i eliteserien. Laget ble utslått i NM puljespille . 
Damer elite har hatt 2 spillere på landslaget (den ene sluttet sommeren 2017), og 
Stine Flatland rep. for Norge under 6 nasjoners i Nitra Slovakia , VM kvalik i Madrid 
Spania og VM i Bratislava Slovakia . 
Laget består av lite egne spillere, og er sterkt avhengig av spillere utenifra da GIF 
ikke har rekruttering. Laget sliter med liten spillerstall. 
 
Herrer/Gutter 
Herrer rekrutt (2) består av egne spillere fra mest vår juniorstall. Herrer 4 ble nedlagt 
grunnet spillermange , og Herrer 3 spiller i 4. div. Videre er det G19 , G17 , G15 , 
2xG14 , G12 , G11 og 2xG10. 
 
Damer/Jenter 
Damer 2 nedlagt grunnet spillermangel . Videre er det J15, J14, J13 og J10 . 
 
Deltagelser 
Gothia cup:      4 lag deltok i jan. 2017 
Prauge masters: 2 lag deltok høsten 2017 
Kallsta open:  1 lag deltok august 2017. 
 
 
Norgesmesterskap 
INGEN ! 
G19 nærmest , men måtte seg seg slått i "sudden desth" i semifinalen.+ 
 
 
Seriemestre 
G13 
 
Regionscup 
G15 
 
 
 



 

 
Dommere 
Dommerstand med 4 dommere, hvorav 3 meldte overgang til andre klubber 
sommeren 2017 . 
Her trengs det virkelig rekruttering. 
 
 
Thor Dag Falkeid 
Gjelleråsen IF Innebandy 
Sportslig Leder 

 
 


