Eliteserieklubbene
kvinner
2009 / 2010

HOLMLIA SPORTSKLUBB
Holmlia Sportsklubb holder til i Søndre Nordstrand bydel sydøst i Oslo og har i tillegg til innebandy
fotball, håndball, turn, cricket og storbygruppe på programmet. Innebandygruppa har sesongen 20092010 påmeldt 17 lag i seriespill, herav også eliteserielag for kvinner. Totalt er det ca. 200 medlemmer.

Fakta om Holmlia Sportsklubb Innebandy:
Hjemmebane:

Holmliahallen

Meritter:

7 seriemesterskap på 14 sesonger i øverste divisjon for kvinner
4 NM gull og 5 NM sølv for kvinner
2 ganger nr. 4 og 1 gang. nr. 5 i og 1 gang nr. 6 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:
Spillere i avgang:

Rebekka Danielsson (Grei) Sissel Holtan (Japan)
+ 3 nye spillere som forventes å signere i løpet av uke 41
Agnes Trolte (Sverige), Mei Ling Trang (Råde)
Vigdis Fagerholm og Carina Andresen langtidsskadet
Thea Winger trapper ned på juniorlaget

Trenerteam:

Torbjørn Andersson, Trude Nilsen

Målsetting 2008/2009: Medalje i serien og NM finale
Hjemmeside:

www.holmlia-innebandy.no

IK Akerselva
-

Har spilt i toppserien siden 1991.
Plassering i fjor: 6. plass.

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. Klubben jobber målrettet med dameinnebandyen.
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:

Hanne L Nilsen (Nornen),Ina Larsen (TSI),

Spillere i avgang:

Erika Johnels AIK(Sverige)

Trenere:

Peter Thörnqvist, Even Fremmergård

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:

Gressvikhallen

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. 250 aktive medlemmer

Nye spillere:

Tine Nilsen (S) St.Croix, Lene Amundsen (V) St.Croix, Madelen
Thomessen (V)

Spillere i avgang:
Målsetting for sesongen:

Sluttspillsplass.

Hjemmeside:

www.slevik.com

Tunet IBK
-

Spiller sin 11. sesong i Eliteserien. Før det; 4 år i Div1 Østland (før Eliteserien)
Plassering i fjor: 1. plass

Fakta om Tunet innebandyklubb:
Tunet IBK er en av Norges største innebandyklubber. Klubben ble stiftet av familien Finstad i
Steinborgveien 41, den 13. februar 1991. Da alle naturlige stedsnavn i området var opptatt, 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. Klubben har vokst
til en av de største innebandyklubbene i landet, og har årlig en vekst på 20 til 30 %. Tunet har
utfordringer med å finne treningsfasiliteter nok til alle lagene sine.
Hjemmebane:

Høyenhallen

Klubbens meritter:

94/95, 95/96, 99/00, 04/05, 05/06, 08/09 NM-gull.
97/98, 98/99, 00/01,01/02, 02/03, 03/04, 07/08 NM-sølv.
99/00,08/09 1. plass Eliteserien.

Antall lag / Medlemmer:

21 lag / ca 350 medlemmer

Nye spillere:

Anna Didriksson, Rönnby IBK. Jessika Sundberg, Täby IS.
Lisa Lyrstrand, Billingsfors IBK.

Spillere i avgang:

Petra Weiss, Pixbo Wallenstam. Johanna Ottosson, Nykvarna IF.

Målsetting for sesongen:

Utvikling av enkeltspillere, samt forbedre oss som lag.

Hjemmeside:

www.tunetibk.no

Målløs IBK
-

Spiller sin 3. sesong i Eliteserien
Kom på 2. plass i fjor.

Fakta om Målløs innebandyklubb:
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. Fjorårssesongen var den beste i klubbens historie med 2. plass i eliteserien
for kvinner og 2. plass for herrene i 1. div. østland.
Klubben har i sine første 10 år bygget seg opp slik at vi i dag har over hundre medlemmer og totalt 11
lag.

Hjemmebane:

Apalløkka

Klubbens meritter:

06/07 Opprykk til Eliteserien
2. plass eliteserien kvinner 2008

Antall lag / Medlemmer:

11 lag / ca 130+ medlemmer

Nye spillere:
Ewelina Vestling (Sveiva)
Trude Bjørnson (egen jr stall)
Cristina Lie Olsen (egen jr stall)

Spillere i avgang:

Sofia Sundquist (reise)
Laila Olesen (studier)

Målsetting for sesongen:

Topp 3.

Hjemmeside:

www.mallos.no

SVEIVA INNEBANDY
-

Spiller sin 10. sesong i Eliteserien

-

Plassering i fjor: 4. 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, 2003/04 og 2008/09, 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:

Lena Sundqvist (Finland), Sandra Vika (Hammarby), Linda Andersen
(Grei)

Spillere i avgang:

Line Nygård (Vesterås), Marita Solberg (Slevik), Evelina Westling
(Målløs), Silje Fossum (Gjelleråsen), Anneli Stephansen
(Bygøy/Monolitten), Janice Ramstedt (IBF Göteborg), Cathrine
Westheim (lagt opp)

Målsetting for sesongen:

Bedre enn 4.plassen i fjor. .

Hjemmeside:

www.sveiva.no

NIDAROS INNEBANDY
-

Spiller sin fjerde sesong i Eliteserien
Plassering i fjor: 7.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 6 lag i seriespill, og ca 120 aktive
spillere. Nidaros har i år for første gang eliteserielag for både damer og herrer.
Hjemmebane:

Trondheim Spektrum (Nidarøhallen) og Munkvollhallen

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:

6 lag / 120 medlemmer

Nye spillere:

Katrine Hoset (Idrottsklubben Academia, Finland), Carolina Matzen
(Tranemo IBK, Sverige), Marie Solgård Amundsen (Karlstad IBF,
Sverige) og Trine Selvikvåk (Lye). Cecilie Lund Mathisen og Liv Beate
Eidem fra egen klubb.

Spillere i avgang:

Anne Banken Broberg (lagt opp), Elisbeth Claussen (Slevik), Ida
Bartnes Karevold (Holmlia)

Målsetting for sesongen:

Sluttspill

Hjemmeside:

www.nibk.com

SF Grei
- Spiller sin andre sesong i Eliteserien
- Plassering i fjor: 8 plass i Eliteserien

Fakta om SF Grei:
SF Grei holder til i Groruddalen, som ett av tre eliteserielag 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 et høyt nivå, men samtidig
være en breddeklubb.

Hjemmebane:

Apalløkka Idrettshall

Klubbens meritter:

Antall lag / Medlemmer:

13 lag/ ca 122 medlemmer

Nye spillere:

Petra Olsson (Kumla Innebandy), Ida Hindrum og Birgitte Rognsjord
(egen stall)

Spillere i avgang:

Camilla Holst Vea (lagt opp), Rebecca Danielsson (Holmlia)

Trenerteam:
Målsetting for sesongen:

Bedre enn i fjor

Hjemmeside:

www.greiinnebandy.no

