
 

 

 

 
ÅRSBERETNING 2018/19 

 

1. STYRET 

Styret i Narvik Innebandyklubb har i 2018/19 hatt følgende sammensetning: 
  
Leder:  Lars Hjuring  2018–2019 
Sportslig leder:  Gro Mikaelsen  2018–2020 
Sekretær:  Marit Henriksen  2017–2019 
Kasserer:  Camilla Telnes  2017–2019  
Styremedlem:  Sverre Sørensen  2018–2020 
Styremedlem:  Mikael Karlholm  2017–2019 
     
Andre sentrale verv: 
Sponsorer: Georg Johansen    
Arrangement:  Kristiane Hjuring   
Kafé:  Tonje Sollie 
Media: Mikael Karlholm       
Kontakt U13: Silje Aschwanden  
   
Antall styremøter:  
Styret har i perioden fra Årsmøtet 2018 til 2019 avholdt 8 styremøter og 11 arbeidsmøter. 
 
Deltagelse på møter utvalg: 

● På Seksjonsårsmøtet for Nord-Norge Bandyregion deltok; Gro Mikaelsen 
● På Seksjonsårsmøtet for Norges Bandyforbund, Innebandy deltok; Gro Mikaelsen, Camilla 

Telnes og Torben Hjuring. 
● Gro Mikaelsen og Mikael Karlholm har representert klubben i klubbsamarbeidet for en ny 

flerbrukshall og turnhall ved nye Parken ungdomsskole. 
● Gro Mikaelsen er medlem i valgkommiteen i Narvik Idrettsråd. 

 
Styreåret oppsummert 

Styret har det siste året jobbet intensivt med å bygge en ny plattform for klubben.  
Vi startet med samme problemstillinger som en nyopprettet klubb, men med erfaringer fra 14 års 
klubbdrift i Narvik Malmers. Vi tok med oss alt det gode arbeidet som var utført av tidligere styrer, 
men satte oss et mål om å profesjonalisere og formalisere driften av klubben ytterligere. 
 
(...) 
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I første halvdel av virksomhetsåret ble mesteparten av tiden brukt på klubbens profil.  
Vårt mål var å utvikle en profil hvor klubben fremstår som attraktiv, spennende og moderne. Det 
hele startet med at vi bestemte oss for å bytte draktfarge. Vi ønsket en farge som var unik blant 
lagidrettene i Narvik og innebandyen i Nord-Norge. Valget ble oransje. 
 
For at omprofileringen skulle fremstå som helhetlig og i tråd med målsetningen vår,  
ble det identifisert et behov og et ønske om å endre både klubbens logo og klubbens navn.  
To forslag til navn ble lagt frem på et ekstraordinært årsmøte, og etter avstemning ble  
det bestemt at klubben skulle endre navn fra Narvik Malmers til Narvik Wizards. 
   Det ikke tillatt med kallenavn i norsk idrett, så klubbens offisielle navn er Narvik IBK. Styret ønsker 
imidlertid at forbund, media, klubbens medlemmer etc i størst mulig grad bruker navnet Narvik 
Wizards Innebandyklubb, Narvik Wizards IBK – eller bare Wizards. 
   Navnet Wizards spiller på trollmennenes magiske stav og vår innebandykølle. 
 
En ny logo og grafisk profil har også blitt utarbeidet i forbindelse med omprofileringen. Denne 
profilen munnet ut i et samarbeid med den lokale leverandøren av sportsklær, SportOnNet, og 
deres spanske produsent Luanvi. Vi fikk bestilt nye drakter og overtrekksjakker, og disse ble tatt i 
bruk midtveis i årets sesong. Selv om prosessen tok noe mer tid enn først antatt, er vi fornøyde 
med responsen fra våre medlemmer, samarbeidspartnere og innebandy miljøet rundt om i 
Nord-Norge.  
 
Som et ledd i samarbeidet med SportOnNet, er det nå også etablert en egen klubbshop hvor 
medlemmene kan kjøpe køller, treningsklær, vesker, jakker och mye mer.  
Innholdet i webshopen vil oppdateres kontinuerlig. 
 
Parallelt med arbeidet for omprofilering, har det også blitt utarbeidet organisasjonskart  
for klubben. Det har videre blitt etablert stillingsinstrukser for de ulike rollene på 
organisasjonskartet, noe som har resultert i klare roller og ansvarsforhold internt i klubben. 
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2. AKTUELLE FORHOLD  

Virksomhetsplan 
Styret har et mål om å presentere en detaljert utviklingsplan for klubben i løpet av det kommende 
året. Handlingsplanen skal hjelpe oss i arbeidet med å prioritere våre arbeidsoppgaver. Planen skal 
også motivere styret til å jobbe med forhold som er krevende og som ikke alltid er like motiverende.   
 
Arbeidsbelastning 

Narvik Wizards IBK baserer sin eksistens på frivillighet, og klubben kan være stolt av det 
dugnadsarbeid som medlemmene legger ned. Samtidig må det innrømmes at de faste oppgavene 
i klubben pr i dag er lagt til relativt få personer. Dette sliter tidvis på disse personene og fremdriften 
med både løpende oppgaver og prosjekter tar iblant lengre tid enn beregnet. 
   Det er et mål og et ønske om å få flere i arbeid for å ta neste skritt i utviklingen. Vi ønsker å 
organisere flere oppgaver i komitéer og arbeidsgrupper, og dette arbeidet vil bli det nye styrets 
hovedoppdrag frem til sesongen starter i august. 
  
Idrettens Hus 

Hallen er gammel og dessverre preget av manglende vedlikehold. Dette gjør at det ikke er aktuelt 
for oss å søke om å få større arrangementer til byen, som for eksempel  sluttspill eller 
regionscupen. For oss som spiller ball på gulvet er det et stort problem med rester fra 
håndballklister. Flaten blir ujevn (ballen spretter) og glatt pga støv som fester seg i klisteret. 
 

● Gulvet er klart for oppgradering – og kanskje bør det gjøres ved å legge et sportsdekke 
(som er lettere å vedlikeholde) oppe på parketten? 

● Vinduene i hallen gir utsikt i verdensklasse, men dagslyset er et stort problem for spillere 
og dommere på treninger og kamper. En idrettshall bør være uten vinduer.  
Klubben vil, i samarbeid med andre brukere av hallen,  jobbe for at vinduene på Idrettens 
Hus skal kunne dekkes helt eller delvis. Alternative løsninger kan være å legge folie på 
vinduene, montere gardiner som kan trekkes for, eller en kombinasjon av dette. Dette er 
blant annet et krav for at innebandyen skal få spille eliteseriekamper i Narvik. 

● Vi har seriehelger med et stort antall lag, både herrer og damer. Antall garderober er pr i 
dag på grensen, og garderobene mot Villaveien er ikke beskyttet mot innsyn. I tillegg 
mangler mange av garderobene fungerende lås på dørene. 

● Tilgangen for klubbene, spesielt i helgene, er ikke bra. Hvis man for eksempel har glemt 
noe før man skal dra på bortekamp er det ikke mulig å komme seg inn med vanlig 
nøkkelbrikke.  
 

Nye Parken Skole 

Kommunestyret vedtok i høst at det skal bygges en flerbrukshall og en turnhall ved nye Parken 
skole. I de første skissene fra arkitektene var det inntegnet tre små haller med faste vegger mellom. 
Dette ble vurdert som lite hensiktsmessig. Takket være et godt samarbeid mellom 
idrettsforeningene i Narvik, og ekspertise i form av Mikael Falch Hope og Tore Nysæter fra 
turnforeningen ble dette endret på. Den nye løsningen blir en fleksibel flerbrukshall som ifølge 
planen stå ferdig i juni 2020. Klubben er fortsatt involvert i arbeidet med detaljert planlegging av 
innholdet i hallen. (...) 
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Viktig for oss er for eksempel: 
● Størrelse på tribunen 
● Mulighet å se hele banen fra tribunen 
● Toaletter for publikum 
● Plassering av fast sekretariat utenfor sikkerhetssonen 
● Resultattavle på kortside av hallen, slik at både tilskuere og spillere kan se den. 
● Linjering av innebandybanen 
● Mulighet for oppbevaring av vant og mål 
● Lydanlegg 
● Tilrettelegging for lysanlegg og flere punkter for kamera/filming 
● Ingen vinduer – eller mulighet å tildekke eventuelle vinduer 
● Tilstrekkelig antall stikkontakter i hallen 
● Godt trådløst nett som klarer live streaming 
● Tilgang til trådbundet nett for live streaming 
● Antall garderober og tilstrekkelig størrelse på disse 
● Kafeteria 
● Møtelokale 
● Mulighet for påfylling av vannflasker i tilknytning til hallen 
● Mulighet å komme inn i hallen 24/7 for klubbene 
● Mulighet til å låse dørene til garderobene med nøkkelbrikker 
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3. ØKONOMISKE FORHOLD 

a.  Driftsresultat 2018 

Klubben har i lang tid hatt en stabil økonomi. Vårt bankinskudd er i dag kr 197 852,-   
Regnskapstallene for 2018 viser et overskudd på kr 12 363,-. 
 
b.  Budsjett 2019 

Vårt budsjett for neste sesong er nøkternt og inneholder ingen store utgiftsposter. Vårt mål er at 
virksomheten skal driftes i henhold til NIF`s lovverk, og per i dag ligger vi an til  
et overskudd for året på kr 21 000,–  
 
c. Sponsing 

Georg Johansen har gjort en meget god jobb mot næringslivet, og fått inn flere viktige sponsorer i 
løpet av det siste året. Vi ønsker å prioritere jobben mot sponsormarkedet i årene som kommer, og 
tror vi har et stort potensiale på dette området. 
Per i dag er vi stolte over å kunne si at vi har langsiktige avtaler med aktører som Sparebank1 
Nord-Norge, Indira, Fremover, Sommerseth, Norengros NB Engros, Spar, Nordea og ICA Nära 
Riksgränsen.   
 
d. Dugnad 

Klubben pålegger ingen av våre medlemmer å jobbe dugnad. Det synes vi er viktig.  Lagene får, 
etter samråd med styret, selv arrangere dugnader for å samle penger til eget lag.  
   Pengene registreres på en egen post i bokføringen og kan for eksempel brukes til å reise på 
turneringer. 
   Dugnad i forbindelse med arrangementer er imidlertid en annen sak, og her er vi i stor grad 
avhengig av hjelp fra foreldre. Vaktlistene utarbeides med en tanke om størst mulig fordeling 
mellom foreldrene, og totalt sett er det ikke mange arrangementer det er snakk om per sesong. 
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4. ARRANGEMENTER 

Seriehelger 

Vi har arrangert tre seriehelger på Idrettens Hus i sesongen 2018/19. Kristiane Hjuring har vært 
hovedansvarlig for arrangementene og Tonje Sollie har fungert som ansvarlig for kafeteriaen. I 
forbindelse med disse arrangementene har seniorspillerne vært meget flinke å stille på dugnad. Vi 
har ved flere tilfeller også hatt spillere fra klubbens yngre lag som ball/vantvakter. Vi har også hatt 
fantastisk hjelp av spillernes foreldre og ikke minst en entusiastisk Eirik Ivarsson. 
   Denne type dugnad ønsker klubben å videreutvikle, og vi har et mål om å bli best i Norge på 
arrangementer. 
   Dessverre er serieoppsettet og antall innebandylag i Nord Norge tilstrekkelig til at vi får 
arrangementer her i byen særlig ofte. Det er uheldig og reduserer muligheten til å skape en 
interesse for innebandy blant byens befolkning. For å understreke dette vises det til årets sesong, 
hvor vi hadde sesongens første, andre og siste hjemmekamp i samme helg! 
   Vi trenger flere hjemmekamper, spredt utover sesongen, for å kunne skape interesse for sporten i 
byen og gi ungdommer mulighet til å få se innebandy på høyere nivå. 
Det pågår nå en diskusjon innen NNBR om å starte en nord-norsk 1. divisjon med hjemme- og 
bortekamper til neste sesong. Dette støtter vi 100%. 
 
Minirunder 

Vi har arrangert én minirunde denne sesongen. Som vanlig ble det en super-intensiv og artig dag 
med årets klart beste salg i kafeteriaen.  
   
Narvik Innebandycup – NIC 2018 

Vår romjulsturnering ble spilt for 9. gangen og den er en skikkelig tradisjon nå. 
Utfordringen med cupen er at mange lag melder seg på i siste liten. Det er noe vi håper blir bedre til 
neste års jubileumsturnering. 
Det var i år 25 påmeldte lag – og over 100 spillere. 
 
Innebandyskole i høstferien 

Med hjelp fra utviklingskonsulenten i NNBR, Pablo Vargas, og spillere fra A-laget fikk 22 barn og 
ungdommer introduksjon til innebandyens underbare verden. Noen av dem spilte allerede med oss 
fra før, og 5–6 stykken ble etterpå med i noen av våre treningsgrupper. 
 
 Annen innebandyaktivitet   

● Velkommen til innebandy, hvor Pablo har kjørt kurs for gymlæreren på de ulike skolene 
rundt i byen. Både barne-, ungdoms- og videregående skole. 

● Valgfag innebandy på Ungdomsskolen 
● Voksengruppa til Kenneth Kuraas 
● Enkelte gymtimer på Frydenlund videregående 

 
Til samtlige disse aktiviteter har klubben sitt utstyr blitt brukt. 

   

 



 
Narvik Wizards Innebandyklubb            Årsberetning 2018/19                     Sid 7 (9) 
 

5. SPORTSLIG 

A-laget 
Vi signerte en ny trener til denne sesongen. Arctic Eagles svenske, tidligere lagkaptein, Max 
Davis-Lind la opp ishockeyen og ble spillende trener hos oss. Dette ble et solid løft for A-laget. Vi har 
denne sesongen hatt en stall på 24 spillere, og med et bedre oppmøte på treningene enn noen 
gang tidligere. Laget har trent sammen tre ganger i uken – noe som har gitt gode resultater. 
I forbindelse med kampene har Max hatt hjelp med coaching og lagledelse fra både Gro Mikaelsen 
og Mikael Karlholm. Sverre Sørensen har ordnet med alt annet rundt laget og ikke minst reise og 
opphold i forbindelse med bortekampene. 
Nytt av året er også at alle spillerne har signert kontrakter med klubben, hvor ytelser, gjenytelser og 
øvrige forventninger er avklart. 
  
Seriespillet i år startet med tap mot Dønna. Men laget vokste enormt i løpet av sesongen – og 
spesielt etter nyttår. I siste seriehelgen, på hjemmebane, ble det seier mot både Bodø og TSI og vi 
sikret en andreplass i 2. divisjon Troms/Nordland. 
 
Til sluttspillet i Tromsø 9–10. mars hadde utviklingen fortsatt og etter tre strake seire mot 
henholdsvis Hammerfest, Tromsøstudentene og Alta IBK, var vi klare for finale. Dessverre ble det 
tap mot Bodø i finalen etter en meget svak første periode. I og med at Bodø allerede på forhånd 
hadde takket nei til elitekvalik, ble vi invitert som representant fra Nord-Norge. 
 
Eliteseriekvalifisering 
>>>>Denne del oppdateres 25. mars, med resultatet av elitekvaliken<<<< 
 
B-laget 

Takket være en større seniorstall har årets B-lag stått mer på egne ben enn tidligere sesonger. 
Fokus for dette laget ligger på utvikling og det å ha det morsomt sammen. Det er noe vi mener vi 
har lykkes bra med. Resultatene i årets kamper har variert, men innsatsen har generelt vært meget 
bra. 
Laget endte årets sesong på tredje plass i 3. divisjon Troms/Nordland. 
  
U17 

Laget har ikke deltatt i seriespill i årets sesong, fordi mange av spillerne er med på A- og B-lagene. 
Planen er at dette laget skal delta på årets Regionscup i Bodø i april. 
 
U15 

Laget har ikke deltatt i seriespill i årets sesong, fordi mange av spillerne er med på A- og B-lagene. 
Planen er at dette laget skal delta på årets Regionscup i Bodø i april 
 
U13 

Dette laget har i år blitt trent av Marita Aanes og Gro Mikaelsen. Laget har også deltatt i årets 
seriespill. For å legge til rette for sportslig utvikling har dette laget i år hatt med en spiller som ikke 
er gammel nok til å spille i U13-klassen. Dette er ikke tillatt iht NIF`s lover, og etter dialog med 
Bandyforbundet, spillerens foreldre, spilleren selv og spillerne på laget, bestemte vi oss for å delta 
likevel. (...) 
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   Konsekvensen var imidlertid at laget var diskvalifisert allerede før første seriekamp, og at det ikke 
skulle registreres resultater under våre kamper. Vi spilte dermed våre kamper som treningskamper, 
og vi takker øvrige klubber for at de gikk med på denne løsningen. Vi har spilt mot Sandnessjøen, 
Senja og Tromsø, og vårt lag har klart seg meget bra og ikke tapt noen kamper i år. 
   U13 laget er en spennende gjeng som trener to ganger i uken. Gruppen har vokst i løpet av året 
og består i dag av totalt 25 barn. 
 
U11 

Til årets minirunder har vi meldt på et U11-lag med spillere fra U13-stallen.  
De har spilt kamper på liten bane.  
 
U7 

Høsten 2018 startet vi en ny treningsgruppe for barn. Denne ledes av Bård Heitmann og 
Aleksander Pankratov. Gruppen har vokst suksessivt og består nå av 14 barn. 
   De har i år deltatt i en minirunde på hjemmebane. Dessverre er det slik at vi i løpet av årets 
sesong ikke har lykkes med å sende laget av sted på minirunder. Det er vi ikke fornøyde med, og 
her ønsker vi å forbedre oss. I Nord Norge er det slik at alle innebandyklubber må være innstilt på at 
lagene må reise et stykke for å kunne spille kamper. For å kunne opprettholde et tilbud til de yngste 
vil også vi måtte være innstilt på dette. U7 trener 1 gang i uken. 
  
Venninnebandy 

Vi har i dag et tilbud for damer i alle aldre. Treningsgruppen har blitt større i løpet av sesongen og 
inneholder i dag rundt 20 navn. Denne gruppe trener en gang i uken. 
   
Trenere 

Vårt mål er at vi skal ha godt kvalifiserte trenere for alle lag. Det er dessverre langt og dyrt å reise i 
forbindelse med  trenerkurs som planlegges i Nord-Norge. Vi ser derfor også på muligheten til å 
sende våre trenere på kurs i Oslo høsten 2019.  
 
Dommere 

Klubben er pålagt å stille med dommere i forbindelse med seriehelgene, og vi har denne sesongen 
hatt fem aktive dommere. Kun to av dem har utdanning og før neste sesong må vi sende flere 
medlemmer på kurs. 
 
Aktive dommere: 
Gro Mikaelsen (gk = grunnkurs) 
Andreas Hestdahl (gk) 
Tor Håkon Johansen (uk = uten kurs) 
Mikael Karlholm (uk) 
Bård Heitmann (uk) 
 
Vi planlegger også å kjøpe inn kommunikasjonsutstyr (headset) til dommerne. Dette brukes stadig 
oftere av dommere i hele landet og gir mulighet til bedre samarbeid mellom erfarne dommere. 
Dessuten er det meget bra støtte for en ny dommer som dømmer sammen med en mer rutinert 
kollega. 
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6. FOKUSOMRÅDER 2019/20 

a. Organisasjon og struktur 
Vi ønsker å videreutvikle vår organisasjon og dele opp større oppgaver slik at vi kan 
engasjere flere i klubben.  
 
b. Flere ungdommer i aktivitet 
Vi ønsker å starte sesongen litt tidligere enn normalt for å fange opp dem som ikke driver 
med andre idretter. I høstferien har vi innebandyskole for barn 8–12 år. 
 
c. Fortsatt satsing mot eliteserien 
I dag er nivåforskjellen mellom 1. divisjon i Nord-Norge og eliteserien stor. Vårt mål er å 
gradvis minske dette gapet og innen tre år være i stand til å utfordre elitelagene i kvalik.  
 
d. Økt kvalitet på treninger 
Alle spillere skal kunne trene på sitt nivå og tilbys utfordringer på alle områder – teknisk, 
fysisk og taktisk. Blant de yngre skal det fokuseres spesielt på teknikk. 
 
e. Sponsing 
Fortsatt fokus på samarbeid med næringslivet i Narvik og tilgrensende områder. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 
Lars Hjuring, leder Gro Mikaelsen, nestleder 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
Marit Henriksen, sekretær Camilla Telnes, kasserer 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
Sverre Sørensen, styremedlem Mikael Karlholm, styremedlem 

 


