Årsberetning
bandygruppa

2018/2019

Sportslig
Lagene
Vi har til sammen hatt 12 lag i spill sesongen 2018/2019, en nedgang på 1 lag fra forrige sesong.
07-09 Jenter
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Smågutt x 2
A.lag
B.lag
Old Boys

15 spillere
12 spillere
12 spillere.
10 spillere
12 spillere
10.spillere
15.spillere
25. spillere
ca.20 spillere
ca.10 spillere
ca.15 spillere

Sesongen
Sesongen startet i september/oktober med trening i Kongsberghallen.
Konnerud kunstis åpnet i oktober. Forholdene har vært flotte i hele vinter tross mye snø.
For helhetlig resultatoversikt henvises til www.bandyforbundet.no sine resultatsider.
Vårt A-lag rykket direkte ned i 1.divisjon tross mye godt spill og jevne kamper. Gjennom sesongen ble hele 3
kamper avgjort i siste sekund i vår disfavør. Vårt B-lag har hatt en tung sesong hvor laget måtte trekkes etter 3
serierunder.
Vi klarte dessverre ikke å stille juniorlag eller guttelag denne sesongen.
Småguttlaget er meget godt besatt med spesielt mange spillere fra 2005 årgangen.
Old boys laget har hatt en varierende sesong men laget er godt når alle stiller til kamp
Nedover i rekkene så blomstrer det meget godt. Lagene har deltatt med godt resultat i en rekke cuper. Det
jobbes meget godt og det prioriteres slik at samtlige spillere skal ha maksimalt med spilletid på de forskjellige
lag.
Konnerud bandy har gjennom sesongen 18/19 fortsatt sitt arbeid med å etablere egne lag for jentebandy.
Bandyskolen bidrar meget positivt til dette og det har vært mange jenter med på bandyaktiviteter.
Representasjon
Mathias T. Stensrud spilte på Norges lag i Universiaden i Russland.
Bandyskole
Konnerud IL-Bandygruppes bandyskole for utøvere født henholdsvis 2012, 2011, 2010 og 2009, ble arrangert 4
lørdager før jul, og 4 lørdager etter jul, samt en avslutningsturnering.
Deltakelse på bandyskolen koster kr.450,-. Til sammen ca. 90 barn deltok.
Opplegget ble også i år veldig godt mottatt, og bandyskolen må igjen kunne sees på som vellykket.
Stor takk til meget gode instruktører fra bl.a elitelaget, banemannskap, kioskvakter og de som på annen måte
bidro til bandyskolen. Dette er en svært viktig oppgave som sikrer fremtidig rekruttering til bandysporten.

Drift av bane, traktor og is prepareringsmaskin.
Vårt tredje år med kunstis må sies å være en suksess, meget godt brukt av alle lag og publikum.
Kunstisen har vært stengt i en kort periode med mye snø i vinter.
Det har vært 5 stk. som har delt på jobben med å holde isen i orden på kveldstid og i helgene.
Drammen kommune har hatt vedlikehold på dagtid.
Nordre Sande og Strømsgodset har hatt istid pluss noen helgetreninger.
7’er banen har hatt naturis i vinter og det har vært et veldig populært tiltak da kunstisen er mye opptatt.
KIL Bandy på nett
Konnerud IL sine hjemmesider er relativt statiske. Her ligger generell informasjon, kanalen er viktig for de som
skal besøke klubben, melde seg inn, finne kontakter i styret og lagleder, Cup, sponsorer, drakter,
treningstider(s2s), viktige nyheter etc. For lagene har Facebook og Spond blitt den viktigste kanalen for
effektivt å nå flest mulig så raskt som mulig. Hvert av lagene har sine egne Facebook sider som administreres
av foreldrene. Bandy gruppa har sin egen Facebook side administrert av styrets medlemmer. Denne siden er
linket fra våre offisielle web sider, og er åpen for alle.
Arrangement/Kioskdrift
Med eliteseriekamper har vi år opprettet en arrangementsgruppe som tar seg av billettsalg, vant, ballgutter,
speakertjeneste, parkering og kampinformasjon. Det har fungert litt etter innfallsmetoden, men med ivrige folk
engasjert har vi løst utfordringen etterhvert som de kom. Kiosken har i år vært driftet nærmest som en drøm i
vinter takket være at vi endelig har fått en kioskgruppe som fungerer, all honnør til dem for en strålende
innsats. Vi håper at nytt bygg ytterligere vil heve nivået på både arrangement og kiosk.
Økonomi
Regnskap for 2018 samt budsjett 2019 ligger vedlagt årsberetningen. Økonomien i bandygruppen er god,
regnskapet viser et solid overskudd på 155 tkr for 2018. Formålet med den økonomiske styringen i
bandygruppa er i ikke å gå overskudd men å dekke de nødvendige løpende kostnader, samt å spare midler til å
kunne dekke investeringsbehov som innkjøp av nytt materiell og utstyr når det er behov for dette.
Bandygruppen bruker kontant prinsippet i regnskapet og alle inntekter/kostnader føres direkte i regnskapet
(ingen avskrivninger).
Regnskapet for 2018 innebærer normal drift av bandyklubbens aktiviteter med normal aktivitet på kostnad og
inntektssiden uten særskilte poster eller investeringer. Bandygruppa har som mål å spare midler over tid for å
dekke fremtidige investeringsbehov. Bandygruppa har god likviditet ved utgangen av 2018. Bandygruppa sine
forpliktelser knyttet til det nye idrettshuset er på totalt 1,2 mkr. Av dette er 1 mkr allerede overført til
idrettshuset per februar 2019. Disse overføringene er ført fra balansen og fremgår ikke i regnskapet under. I
tillegg vil bandygruppa fra sommeren ha forpliktelser til driften av idrettshuset.
Bandygruppas omfang, antall medlemmer og lag har vært voksendeovertid men falt noe tilbake denne
sesongen. Allikevel vokser inntektene i 2018 underliggende sammenlignet med 2017 (dersom vi korrigerer for
traktorsalget på 400 tkr i 2017). Hovedgrunnen til veksten er satsingen på eliteseriespill som ga økte inntekter
fra sponsorer. Kostnadene utvikler seg ganske stabilt.
For 2019 er det ikke planlagt vesentlige endringer i inntekts- og kostnadsstruktur fra tidligere år. Budsjettet
inkluderer 50 tkr i driftskostnader til det nye idrettshuset men dette er kun en svak vekst fra tidligere kostnader
knyttet til garderobeleie. Budsjettet 2019 viser et planlagt overskudd på 33 tkr som avsettes til fremtidige
investeringer. Budsjettet 2019 inkluderer ingen kostnader til investeringer i det nye idrettshuset på Konnerud
Idrettspark. Prinsippene med at lagene skal være selvfinansierende er ivaretatt for 2018 og planlegges
videreført. Eliteseriesatsingen medførte et underskudd og det samme med seniorgruppa som helhet noe som
medfører tiltak slik at dette kommer i balanse i 2019

Dugnader
Denne sesongen har vi gjennomført 1 dugnad ifm med WC sprint. Denne ble i sin helhet gjennomført av senior,
old boys og småguttlaget. I november gjennomførte vi en dugnad for å tjene penger til det nye idrettshuset
med salg av kalendere på Konnerudsenteret. Dugnaden ble gjennomført av spillere og ledere på de
aldersbestemte årgangene og fikk inn 60 tkr som gikk direkte til idrettshuset. Kiosken er en løpende dugnad
gjennom sesongen.
Mange bidro til å få disse dugnadene i havn! Stor takk til alle som var med!
Årsfest
Årsfest ble avlyst og man benyttet i stedet hovedlagets fest i Konnerudhallen som avslutning.
Samarbeidspartnere/sponsorer
Sesongens plan for marked- og sponsoraktivitet har blitt gjennomført. Antall sponsorer og sponsorinntekter har
fortsatt økt fra fjorårsnivået.
Tusen takk til alle sammen for gode og kjærkomne bidrag!!
Styret
Sesongen 2018/2019 har bandygruppas styre bestått av disse personene:
Øivind Bergstrand (leder)
Tom Sune Johansen
Helge Amundsen
Fredrik Smedaas Johnson
Erik Hornstuen
Per Olav Pettersen
Jan Rune Idal
Cicci Andersson
Espen Carlsen
Marius Berntzen
Fredrik Larsen
Torgeir Østengen
Mari Sønju
Viser ellers til valglisten for årsmøtet.

