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Styrets sammensetning
Leder: Jan Magnar Ingebrigtsli
Nestleder: Jørgen Klem
Styremedlem og varamedlemmer: Therese Johansen Haget, Mari Helmer, Maiken Bakken,
Arnt Sveen
Økonomi: Arthur Undseth

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter hvor 53 saker er behandlet.

Aktivitet
Innebandyåret 2017 har nok en gang vært et sportslig godt år for den unge klubben som fyller
fem år i 2018. Rett før jul 2017 nåde vi nok en milepæl når vi rundet 300 medlemmer i
Nittedal IL Wolves.
På herresiden har vi hatt tre lag i aktivitet på senior/Old boys nivå. Old boys har fått det
relativt tøft i seriespillet, da OABR har kun en avdeling for OB. Wolves møter mange gamle
og rutinerte spillere med lang erfaring fra elite- og landslagsnivå. Men, gutta har stått på og
fått med seg noen gode resultater mot etablert motstand. Neste sesong vurderer Wolves å
melde på OB i 5. divisjon, rett og slett for å unngå sportslig for tøff mostand.
Herrer 1 rykket opp et nivå og spiller denne inneværende sesongen i 3. divisjonen. Klubben
har hentet inn spillende trener i landslagslegenden Willy Fauskanger. Med seg inn porten til
Rotneshallen har Wolves fått inn ressurser som Thomas Uttakleiv, Leif Bruer og Ronny
Baltzersen. Laget har slått bra fra seg og ligger i toppen av avd. C.
Nytt av året er det ny oppstartet Herrer 2, som har startet klatringen i 5. divisjon.
Trener/mentor for dette laget er Morten Valestrand Gudbrandsen og han har styrt skutta med
stø hånd. Ved juletider lå klubben på 1. plass og ligger godt forankret med tanke på opprykk.
Old Girls og damelaget fortsetter med fremgang på flere fronter. Damene har et jevnt tilsig av
nye damer som ønsker å bli en del av ulvene på Rotnes. I tillegg til fin tilvekst av nye spillere
har damene også gjort stor suksess på parketten. Sportslig gjør begge lagene det skarpt i sine
respektive serier.
I de yngre klasser har vi klart å etablere oss med mange lag og det er ikke så mange «hull» i
aldersklassen i Nittedal Wolves. Før sesongstart 2017 engasjerte sportslig ledere Jørgen Klem
fem unge trenertalenter fra egne juniorer stall. Dette er Stian Sandberg, Nicolai Holte Tinholt,
Henriette Brurok, Tuva Dyran Gamst og Eline Nemeth Lunde. Disse unge trenerne er fordelt
rundt om som trenere på yngre lag i Wolves. Foruten om disse trenerne har vi mange
engasjerte lagledere/trenere for alle våre yngre lag. Dette er engasjerte og dyktige
voksenpersoner som utgjør en forskjell for all våre yngre spillere i klubben vår.
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I de aller yngste klassene har det vært mange ivrige og spente 2011 og 2012 barn som har hatt
muligheten til å trene både på Sørli skole og på lørdager i Rotneshallen. I tillegg til de
foreldrebaserte trenerne, har begge de yngste lagene fått inspirasjon av yngre spillere i
Wolves. Dette er jenter og gutter fra G14 og J14.
Trener 1 kurs
Ved sesongstart 2017 gjennomførte klubben et internt Trener 1 kurs med over 20 engasjerte
og læringsvillige trenere. Faglig påfyll fredag, lørdag og søndag siste helgen i august.
Instruktører fra Norges Bandyforbundet hadde regien og gjennomførte et sportslig godt
trenerkurs bestående av både teori og praksis. Tilbakemeldingen fra utdanningskomiteen i
NBF er at de sjelden har sett en så dedikert og motiverte trenerspirer på et kurs. Dette lover
godt for fremtidige ulver.
Høstcamp 2017
Høstferien 2017 gjennomførte Nittedal Wolves sin egen Høstcamp. De tre første dagene av
høstferien inviterte klubben til innebandyskole for barn i alderen 7 – 12 år. Maiken Christin
Bakken og Kristian Spilhaug ledet dette tiltaket på en utmerket måte og fikk god hjelp på
gjennomføringen av Rikke Ingebrigtsli Hansen og våre fem eminente ungdomstrenere.
Et sportslig og sosialt god gjennomført arrangement, hvor vi hadde 43 engasjerte barn fordelt
på gutter og jenter. Dette er definitivt et tilbud som gjentas neste høstferie.

Her har vi bilde av våre flotte instruktører på Høstcampen 2017
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Nittedal Wolves første trofe
Nittedal Wolves J14 lag vant åpningscupen for jenter arrangert av Bærums Verk i oktober.
Wolves J14 gikk ubeseiret gjennom gruppespillet. På veien mot gull slo de lag fra innebandy
storheter som Greåker, Tunet og Sveiva. Følgende tilbakemelding fikk vi sitert av trener
Christian Pettersen etter at seieren var et faktum:
"Den store pokalen blir med hjem! Rydd premieskapet! Ring Varingen!
Legg sjampanjebrusen på kjøling! Vi skriver historie her dere! For en dag og for et lag vi har!
Grattis jenter!!!"

Historiske jenter i Nittedal Wolves

SFO Innebandy
Senhøstes 2017 gjennomførte Nittedal Wolves et SFO tiltak på både Rotnes og Sørli
barneskole. Fire treningsøkter i SFO tid samt deltagelse på Minirunde i Ekeberghallen.
Dette tilbudet lokket mange unger, mye kjente fjes, men en del nye dukket opp. I tillegg til
voksenpersoner fikk Wolves god hjelp av Anne, Aleksandra, Madeleine og Mathea fra J14
laget vårt.
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Rekruteringstilbud
I november 2017 gjennomførte Wolves et rekruteringstilbud rettet mot alle jenter i alderen
10 og 11 år på Rotnes. Etter utmerket samarbeid med lærere på begge barneskolene og ikke
minst utstrakt hånd fra rektor på ungdomsskolen, fikk trener for J06/07 Jan Magnar tildelt tid,
i en ellers så overbooket Rotneshall, på dagtid. I samarbeid med utviklingskomiteen i NBF
fikk Wolves inn ressurser som landslagsspillerne Sindre Bjerknes (Sveiva) og Rikke
Ingebrigtsli Hansen (Tunet). NBF mønstret Lisbeth Pettersen (tidligere landslagsspiller).
Gjennom to fantastiske innebandydager i Rotneshallen fikk vi vist frem idretten vår til alle
jentene på Rotnes.
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VennInnebandy
En rekke ganger gjennom 2017 har klubben arrangert VennInnebandy for alle jentespillere i
klubben. Som inspirasjon har Wolves hentet inn ekspertise fra Rikke og Marie (begge 17 år)
og spiller på Tunet (eliteserien) og Norge J19. Dette har vært et veldig populært tiltak og vi
retter en stor takk til venninnene våre fra Tunet.

Bilde fra en av VennInnebandy samlingene i 2017.

På alle disse samlingen har vi invitert alle våre yngre jenter til å delta. Jentene på sin side har
hatt muligheten til å invitere en venninne med på samlingen. Det er ikke fritt for at jenten har
blitt inspirert av Marie og Rikke.

Etter endt økt i hallen har vi hver gang rundet av med sosial tilstelning på klubbhuset.
Rykende varm pizza og kaldt drikke har blitt servert. Her har Wolvesjentene fått muligheten
til å stille spørsmål til instruktørene våre.
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Familieturnering
Enda en vellykket klubb og familieromjulsturnering i Rotneshallen. Nærmere 100 spillere,
foreldre, søsken og barn. Det ble mange tette kamper, mange mål, kaker, utlodning og god
stemning. Jammen tok ikke nissen turen innom også.
Dette er nå tredje året på rad, så nå må vi kunne si at det er en tradisjon i Wolves. Det er bare
å sette av 27. desember i kalenderen for ny turnering neste år.

Følgende lag har vært i aktivitet for Nittedal IL Innebandy Wolves sesongen 2017:
Herrer/gutt
Old Boys
Herrer 3. div
Herrer 5. div
G17
G14
G 12
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Kvinner/jenter
Old Girls
Kvinner 3. div
J17
J14
Jenter 06 – 07
2008
2009
2010
2011
2012
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Vårt motto er: «Alle skal med». Tydelige voksne er nøkkelen for å holde på denne retningen.
Vi er en breddeklubb og alle skal bli sett. Vi har satt oss som mål å bli Norges største på
jentesiden. Ikke nødvendigvis best, men flest. I tillegg til denne uttalte målsetningen jobber vi
med tiltak som gjør at vi har gode arenaer for at gutten i klubben vår skal kunne utvikle seg.
I fremtiden ønsker vi å rette fokus på aktivitet uansett alder. Dette har en helsemessig gevinst
og ikke minst får vi et veldig spend i gruppa.

Økonomi
2017 har vært et stabilt og godt økonomisk år for klubben. Slik det ser ut nå har vi på kort tid
klart å opparbeide oss en buffer på nesten 200 000. Det må jeg si er meget godt med tanke på
at klubben er under fem år gammel. Dugnadsånd og flere nye spillere er hovedårsaken til
denne veksten. Nittedal Wolves har en sund økonomi og driver klubben godt.
Når det er sagt, så mener jeg at vi har et forbedringspotensial med tanke på budsjett og ikke
minst gjennomføring av et slikt oppsett. Dette er et mål klubben vil jobbe strategisk for de
neste årene.

Medlemsutvikling for Nittedal Wolves:
2013 – 69 medlemmer
2014 – 130 medlemmer
2015 – Nesten 200 medlemmer
2016 – 285 medlemmer
2017 – 319 medlemmer.

Økonomi (resultatregnskap med balanse)
Se eget vedlegg.

Av Jan Magnar Ingebrigtsli
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