Eliteserieklubbene
kvinner
2008 / 2009

HOLMLIA SPORTSKLUBB
Holmlia Sportsklubb holder til i Søndre Nordstrand bydel sydøst i Oslo og har i tillegg til innebandy
fotball, håndball, turn og storbygruppe på programmet. Innebandygruppa har sesongen 2008-2009
påmeldt 16 lag i seriespill, herav også eliteserielag for kvinner. Totalt er det ca. 200 medlemmer.

Fakta om Holmlia Sportsklubb:
Hjemmebane:

Holmliahallen

Meritter:

7 seriemesterskap på 13 sesonger i øverste divisjon for kvinner
4 NM gull og 4 NM sølv for kvinner
2 ganger nr. 4 og 1 gang. nr. 5 i E-cup kvinner
6 sesonger i eliteserien for menn, 1 gull og 2 sølv
1 NM gull og 2 NM sølv for menn

Nye spillere:

Lina Collberg (Akerselva), Agnes Trolte (Rönnby), Karen Farnes (Freidig),
Lotte Nesbakken (Holmlia – tilbake etter et års avbrekk), Marita Helgeland
(Holmlia – tilbake etter ett år studier i USA).

Spillere i avgang:
Trenerteam:

Patric Jonsson/Christer Bogren

Målsetting 2008/2009: Fortsette med gode resultater og gjøre en god innsats i Europacupen.
Hjemmeside:

www.holmlia-innebandy.no

IK Akerselva
-

Har spilt i toppserien siden 1991.
Plassering i fjor: 4. plass, tapte semifinale serien mot Holmlia

Fakta om IK Akerselva:
Klubben ble startet som fotballklubb i 1983. I 1990 ble det startet en innebandyavdeling. Kvinner
senior markerte seg med en gang. Var en av Norges beste klubber på kvinnesiden under hele 90tallet, med flere seriemesterskap og 5 NM-mesterskap på 8 finaler. I Europa markerte også klubben
seg sterkt. Klubben var med i toppen der også. Aldri dårligere enn 5. plass og to sterke 3. plasser
gjorde sitt til at klubben seilte i medvind. Ingen andre lag i Norge verken på dame- eller herresiden har
noen gang tatt medaljer i Europacupen. Ingen klubb greier å hold seg til det nivået våre jenter hadde
på 90-tallet. Generasjonsskiftet kom og klubben har etter hvert kommet seg tilbake i toppen av norsk
innebandy. Innebandygruppa foryngres. Damelaget har hatt en målsetning om å få inn yngre jenter
med muligheter for å utvikle de. Denne målsetningen ser ut til å lykkes.
Gikk til sluttspill i fjor og laget utviklet seg i riktig retning.
Hjemmebane:

Kringsjåhallen

Klubbens meritter:

1991/92, 1992/93, 1993/94 - seriemester (Interkretsserien)
1995/96 - Sølv
1994/95 - Bronse
1997/98, 1998/99,2003/04, Seriemester (eliteserien)
1996/97 - seriesølv
1995/96, 1999/00, 2001/02, 2005/06 – seriebronse
1991, 1992,1993,1994,1997,1999 - Norgesmester
1995,1996,1998 - NM-sølv
1993, 1998 - bronse i europa-cupen
1997,1999 - 4.plass europa-cupen

Antall lag / Medlemmer:

11 lag / 220 medlemmer

Nye spillere:

Ann-Helen Elverum (Bodø), Kristian Sommernes (TSI), Ingeborg
Susanne Sæther (TSI), Helene H Kristensen (Toppen), Grethe
Lunde (Tromsø), Marie Pellart (Asker), Eva-Iren Aarum (Slevik),
Terese Valfridsson (IBF Norrköping)

Spillere i avgang:

Lisa Bocchetti (Grei), Tuva Mauseth (Grei), Lina Collberg (Holmlia)
Titti Larsson (Sverige)

Målsetting for sesongen:

Vinne hver kamp

Hjemmeside:

www.ikakerselva.net

Slevik IBK
-

Spilt i landets øverste serie siden 1997 (Eliteserien og 1.divisjon)
Plassering i fjor: 5. plass i Eliteserien.

Fakta om Slevik innebandyklubb:
Klubben hører hjemme i Fredrikstad som ligger i Østfold fylke. Slevik er Østfolds største
innebandyklubb, og den eneste som stiller lag i alle forbund og kretsklasser. Slevik arrangerer hvert år
TV Boden Cup for aldersbestemte lag og landets største innebandyturnering, ”PlankeCup”. Klubben
har vunnet 3 kongepokaler, to på herre og en på damesiden. Klubben har også jobbet godt på
ungdomssiden og har 13 NM-gull i aldersbestemte klasser.
Hjemmebane:

Gaustadhallen

Klubbens meritter:

1997, NM-gull og Kongepokal for herrer.
2000, NM-gull og kongepokal for herrer.
2004, NM-gull og kongepokal for damer.

Antall lag / medlemmer:

16 lag / ca. 220 aktive medlemmer

Nye spillere:

Josefine Tammert, Jennie Edvaldsson (KFUM Ørebro) Anna Karinen
(Skellefteå) Egen stall: Andrea Tandberg, Malin Lunde

Spillere i avgang:

Trapper ned: Tina Ruud Helminsen, Cecilie Olsen, Victoria Karlsen
(Trapper ned)

Målsetting for sesongen:

Blant de seks beste.

Hjemmeside:

www.slevik.com

Tunet IBK
-

Spiller sin 10. sesong i Eliteserien, før det 4 år i div1 østland (før eliteserien)
Plassering i fjor: 2. plass

Fakta om Tunet innebandyklubb:
Tunet IBK er en av Norges største innebandyklubb. Klubben ble stiftet av familien Finstad i
Steinborgveien 41 den 13. februar 1991. Siden alle stedsnavnene i området var opptatt (som
Manglerud Rinkbandy, Høyenhall innebandyklubb) ble klubben oppkalt etter et tuntre som står foran
huset. På denne plassen var det brødrene Finstad og kamerater lekte med ball, køller og mål. I dag
har klubben vokst og er en av de største innebandyklubben i landet med en vekst på mellom 20 og
30% hvert år. Det er en utfordring i seg selv, men det Tunet sliter meste med er å finne
treningsfasiliteter nok til alle lagene våre.
Hjemmebane:

Høyenhallen

Klubbens meritter:

94/95, 95/96, 99/00, 04/05, 05/06, NM-gull.
97/98, 98/99, 00/01,01/02, 02/03, 03/04, 07/08 NM-sølv.
99/00, 1. plass Eliteserien.

Antall lag / Medlemmer:

21 lag / ca 350 medlemmer

Nye spillere:

Pia Molberg (Umeå City), Emilie Bjørkman (tilbake etter hvileår), Frida
Christensen (Hammarby IBF), Charlotte Hermansen (tilbake etter
militærtjeneste), Marte Amundsen (egen juniorstall).

Spillere i avgang:

Sofia Hedin (Örnskiøldsvik IBK), Jenny Törehed (trapper ned), Ingrid
Gigstad (lagt opp), Linn Maria Nordahl (utenlandsstudier).

Målsetting for sesongen:

Bedre enn i fjor!

Hjemmeside:

www.tunetibk.no

Målløs IBK
-

Spiller sin 2. sesong i Eliteserien, før det 4 år i 1. div. østland
Plassering i fjor: 6. plass

Klubben ble dannet av en kameratgjeng i 1999. Planen var opprinnelig at vi skulle bli SK Greis 2.lag.
Dette gikk ikke og vi søkte derfor om å stifte vår egen klubb. Navnet falt på Målløs IBK, ett navn som
kunne tolkes på to måter. Ettersom navnet ikke var brukt tidligere ble vi offisielt godtatt av Norges
Bandyforbund 1/6-1999.
Damelaget besto i fjor av hovedsakelig jenter som har startet sin karriere i klubben.
I år har vi hentet in noen nye spiller utenifra. Videre har Tjernet BK i sin helhet gått inn i Målløs. Dette
gjør at vi får en større bredde, spesielt på damesiden.

Hjemmebane:

Romsåshallen

Antall lag / Medlemmer:

13 lag fordelt på ca 160 medlemmer

Nye spillere:

Sandra Sjøstrøm(Sveiva), Lone Evensen(Gjøvik), Helle
Rustøy(Gjøvik), Sofia Sundqvist(Ersboda), Ingvill Ruud(Sveiva)

Spillere i avgang:

Eva og Linn Carlsen(Sarpsborg)

Trenere:

Espen Hoff og Ingvill Ruud

Målsetning:

Utvikle samspillet og enkeltspillere. Ha det gøy og kjempe om
sluttspillplass.

Hjemmeside:

www.mallos.no

SVEIVA INNEBANDY
-

Spiller sin 9. sesong i Eliteserien

-

Plassering i fjor: 3. plass i serien , semifinale NM

Fakta om Sveiva innebandyklubb:
Det hele startet høsten 1993. Noen gutter fra Groruddalen gikk sammen og spilte innebandy. De fikk
blod på tann og 13. januar 1994 ble Sveiva Innebandyklubb stiftet, med base i Stovner bydel. Det ble
startet et damelag noen år etterpå. Sveiva er en klubb med 22 lag og ca. 300 aktive spillere er dermed
en av Norges største og over halvparten av de aktive er gutter og jenter i alderen 6 - 19 år.

Hjemmebane:

Stovnerhallen

Klubbens meritter:

Norgesmestere 2007
Seriegull 2006/2007
2003/04, NM sølv
2000/01 og 2003/04, 4. plass i Eliteserien
1998/99, 1. plass 1. divisjon Østlandet
2003 og 2004, Norges Cup mester

Antall lag / Medlemmer:

22 lag / 300 medlemmer

Nye spillere:

Mette Sagsveen (Nidaros), Kristine Torp (Nidaros), Pernille Ofte
(Akerselva), Sara Olsson, (Endre IF), Evelina Lamu (Hansa-Hoburg),
Mailèn Sørli Eriksen (egen jr.stall), Linda Wallin Sletten (egen stall) og
Cathrine Vestheim (egen stall)

Spillere i avgang:

Linnea Lexe (moderklubben), Ingvild Ruud (legger opp), Kristine Dalen
(trapper ned), Hege Johansen (trapper ned), Linda Andersen (Grei).

Målsetting for sesongen:

Bli et bedre lag enn i fjor.

Hjemmeside:

www.sveiva.no

NIDAROS INNEBANDY
-

Spiller sin tredje sesong i Eliteserien
Plassering i fjor: 8.plass i Eliteserien.

Fakta om Nidaros innebandyklubb:
Nidaros Innebandy ble stiftet 22.april 1992, og deltok med et herrelag når det ble startet seriespill i
Trondheim, 1993-94 sesongen. Damene kom etter i 1998-99 sesongen. Nidaros har helt siden starten
vært en klubb for spillere fra hele Trondheim. Nidaros har med 8 lag i seriespill, og ca 120 aktive
spillere, og er med det Trondheims største klubb. Herrelaget har forsøkt å rykke opp til Eliteserien
utallige ganger, men damene klarte det på første forsøk, når serien ble utvidet til å bli
landsomfattende.
Hjemmebane:

Trondheim Spektrum (Nidarøhallen), (KVT- og Byåsenhallen er
reserve)

Klubbens meritter:

6.plass i Eliteserien 2006-2007.
1.plass 1.divisjon Midt-Norge: 1999-00, 2001-02, 2003-04 og 2005-06

Antall lag / Medlemmer:

8 lag / 120 medlemmer

Nye spillere:

Ida Karevold, Lena Skogseth, May Linn Sprenglewski og Lise-Lotte
Sørensen fra Freidig. Line Heggheim fra Ntnui. Ann Katrin Bergli og
Sigrun Høgetveit fra egen klubb.

Spillere i avgang:

Kristine Torp og Mette Sagsveen til Sveiva. Stine Lund og Julie
Hjelpdal trappet ned. Linn Kristensen og Louise Monthan har flyttet,
Tina Johansen har lagt opp

Målsetting for sesongen:

5.plass

Hjemmeside:

www.nibk.com

SF Grei
- Spiller sin første sesong i Eliteserien
- Plassering i fjor: 1.plass i 1.div Østlandet, vant eliteseriekvalifiseringen

Fakta om SF Grei:
SF Grei holder til i Groruddalen, som ett av tre eliterserielag på damesiden kommende sesong.
Hovedklubben ble stiftet 01.04.1919, mens innebandygruppa ble opprettet først tidlig på 1990-tallet,
da Rødtvet IBK gikk inn i Sportsforeningen Grei.
Grei har i tillegg fotball-, turn- og skigruppe.
For SF Grei er målet å være en klubb for spillere som ønsker å spille på høyt nivå, men samtidig være
en breddeklubb.

Hjemmebane:

Apalløkkahallen

Klubbens meritter:

Antall lag / Medlemmer:

17 lag/ ca 200 medlemmer

Nye spillere:

Lisa BocchettiI (Akerselva), Tuva Mauseth (Akerselva) Ida Bergkvist
(GS86), Linda Karlsson (Hjärnaps IBK), Mona Aulibråten (egen stall)

Spillere i avgang:

Ingen

Trenerteam:

Linda Andersen og Helene Lindberg

Målsetting for sesongen:

Beholde plassen i Eliteserien

Hjemmeside:

www.greiinnebandy.no

