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1 Velkommen til en ny sesong! 

Velkommen til en ny sesong med innebandy i Brumunddal! 

Også i år vokser klubben, og vi håper vi alle fortsetter å spre det gode budskap, og sørger for enda 

flere aktive barn i klubben. Vi jobber på spreng med å bli bedre, og et ledd i det er trenere, lagledere, 

styrearbeid ++. 

Verdt å merke seg for alle er at det også for denne sesongen er blitt en endring i aldersinndelingen på 

yngres. Dette kan dere lese mere om senere i infobrevet. 

Kommende sesong vil vi ha fokus på rekruttering i de lagene som er minst. Før sesongstart kan det se 

ut til at dette er G/J 6, G/J 10 og J 14-16. Vi vil arbeide utover høsten med rekrutteringstilltak for å 

forsøke å nå vårt mål med 15 spillere pr lag. 

Vi vil også nevne at vi skal ha et stort kickoff-arrangement søndag 2. oktober i hallen, samtidig med 

A-lagets første hjemmekamp i 1.divisjon. 

Det forsøkes også å få på plass innebandyskole i høstferien.  

Videre i dette brevet vil dere finne all den informasjonen som er nødvendig for å starte opp den nye 

sesongen. Skulle det være noe dere lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt! 

Vi ønsker herved alle velkommen, og lykke til med en ny sesong! 

 

Sportslig hilsen 

 

Hege Halvorsen         Daniel Halvorsen 

Styreleder         Sportslig leder yngres 

Brumunddal IBK        Brumunddal IBK 
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2 Lag og aldersinndeling sesongen 2015/2016 

Lagnavn Fødselsår Informasjon 

G/J 6 2010 -> Begge kjønn 

G/J 8 2008 – 2009 Begge kjønn 

G/J 10 2006 – 2007 Begge kjønn 

G/J 12 2004 – 2005 Begge kjønn 

G14 / J 14 2002 – 2003 Lagene er inndelt etter kjønn 

G 16 / J 16 2000 – 2001 Lagene er inndelt etter kjønn 

G18/J18 1997 - 1999 Lagene er inndelt etter kjønn 

 

For kommende sesong vil Brumunddal IBK ha følgende lag: 

 G/J 6 

 G/J 8 

 G/J 10 

 G/J 12 

 G 14 

 G 16 

 J 14-16 
 

For at vi skal kunne ha et så stort tilbud, og forhåpentligvis et enda større tilbud i fremtiden – så er vi 
avhengige av at foreldrene bidrar i drift av lagene.  

For kommende sesong så vil klubben sette som krav at alle yngres-lag i klubben skal ha 2 foreldre 
som har rollen som lagleder. Oppgaver vil være å bistå trenere med medlemslister på laget, 
organisering av reiser til/fra kamp/turnering og generelle oppgaver rundt drift. De som melder seg til 
en slik oppgave vil få kurs og informasjon av klubben for å sikre at man føler seg trygg i rollen. 

Herunder følger informasjon om trenere, kontaktpersoner, treningstider og medlemskontingenter 
for kommende sesong.  
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2.1 G/J 6 

Trenere og kontaktpersoner: 

Rolle Navn Mobil E-post 

Trener KOMMER   

Trener KOMMER   

Sportslig leder Daniel Halvorsen 91703010 d.s.halvorsen@gmail.com 

 

Treningstider: 

Tirsdag 16:30-18:00  

Treningen er i Fagerlundhallen 

Medlemskontingent og treningsavgift: 

Medlemskontigent: 150 kroner 

Treningsavgift: 2140 kroner 

Det følger med 2 stykk Enjoy bonusguide i disse prisene. Disse kan man selge for 250 kroner pr stykk, 

slik at total sum senkes fra 2100 kroner til 1600 kroner. Pengene for enjoysalget beholder dere selv. 

Enjoy Bonusguiden: En fordelsguide som er lettsolgt, gir høy fortjeneste og er uten  
risiko.  

Kamper: 

Det avholdes «Mini-runder» ca 1 gang pr måned. Disse avholdes i Brumunddal, Lillehammer, Gjøvik, 

Elverum, Hamar og Nes. Terminliste gjøres tilgjengelig på våre nettsider, og deles på lagets facebook-

gruppe.  

mailto:d.s.halvorsen@gmail.com
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2.2 G/J 8 

Trenere og kontaktpersoner: 

Rolle Navn Mobil E-post 

Trener Daniel Bråthen 47608117 danielbraathen@live.no 

Trener KOMMER   

Trener Håvard Westmo   

Sportslig leder Daniel Halvorsen 91703010 d.s.halvorsen@gmail.com 

 

Treningstider: 

Tirsdag 18:00-19:30  

Treningen foregår i Fagerlundhallen 

Medlemskontingent og treningsavgift 

Medlemskontigent: 150 kroner 

Treningsavgift: 2675 

Det følger med 2 stykk Enjoy bonusguide i disse prisene. Disse kan man selge for 250 kroner pr stykk, 

slik at total sum senkes fra 2100 kroner til 1600 kroner. Pengene for enjoysalget beholder dere selv, 

Enjoy Bonusguiden: En fordelsguide som er lettsolgt, gir høy fortjeneste og er uten  
risiko.  

Kamper: 

Det avholdes «Mini-runder» ca 1 gang pr måned. Disse avholdes i Brumunddal, Lillehammer, Gjøvik, 

Elverum, Hamar og Nes. Terminliste gjøres tilgjengelig på våre nettsider, og deles på lagets facebook-

gruppe. 

mailto:danielbraathen@live.no
mailto:d.s.halvorsen@gmail.com
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2.3 G/J 10 

Trenere og kontaktpersoner: 

Rolle Navn Mobil E-post 

Trener Cato Ødegård 41413562 c.oedegaard@gmail.com 

Trener Sigurd Westmo   

Sportslig leder Daniel Halvorsen 91703010 d.s.halvorsen@gmail.com 

 

Treningstider: 

Tirsdag 17:00-19:30 - Fagerlundhallen 

Torsdag 19:30-20:30 - BRUSK 

Medlemskontingent og treningsavgift 

Medlemskontigent: 150 kroner 

Treningsavgift: 2675 

Det følger med 2 stykk Enjoy bonusguide i disse prisene. Disse kan man selge for 250 kroner pr stykk, 

slik at total sum senkes fra 2100 kroner til 1600 kroner. Pengene for enjoysalget beholder dere selv, 

Enjoy Bonusguiden: En fordelsguide som er lettsolgt, gir høy fortjeneste og er uten  
risiko.  

Kamper: 

Det avholdes «Mini-runder» ca 1 gang pr måned. Disse avholdes i Brumunddal, Lillehammer, Gjøvik, 

Elverum, Hamar og Nes. Terminliste gjøres tilgjengelig på våre nettsider, og deles på lagets facebook-

gruppe. 

 

mailto:d.s.halvorsen@gmail.com
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2.4 G/J 12 

Trenere og kontaktpersoner: 

Rolle Navn Mobil E-post 

Trener KOMMER   

Trener Robin Hogstad 91394197 robinhogstad@gmail.com 

Trener Christoffer Ringli   

Sportslig leder Daniel Halvorsen 91703010 d.s.halvorsen@gmail.com 

 

Treningstider: 

Onsdag 17:45 – 19:00  

Torsdag 17:00 – 18:15 

Begge treningene er i Fagerlundhallen 

Medlemskontingent og treningsavgift 

Medlemskontigent: 150 kroner 

Treningsavgift: 3210  

Det følger med 2 stykk Enjoy bonusguide i disse prisene. Disse kan man selge for 250 kroner pr stykk, 

slik at total sum senkes fra 3100 kroner til 2600 kroner. 

Enjoy Bonusguiden: En fordelsguide som er lettsolgt, gir høy fortjeneste og er uten  
risiko.  Pengene for enjoysalget beholder dere selv. 

Kamper: 

Det avholdes Turneringshelger ca 1 gang pr måned. Disse avholdes i Brumunddal, Lillehammer, 

Gjøvik, Elverum, Hamar og Nes. Terminliste gjøres tilgjengelig på våre nettsider, og deles på lagets 

facebook-gruppe. 

 

mailto:d.s.halvorsen@gmail.com
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2.5 G14 

Trenere og kontaktpersoner: 

Rolle Navn Mobil E-post 

Trener Tomas Hageberg 95981646 tomashageberg@gmail.com  

Trener Robin Evenstad   

Sportslig leder Daniel Halvorsen 91703010 d.s.halvorsen@gmail.com 

 

Treningstider: 

Mandag 19:00 - 20:30  

Torsdag 18:00 - 19:15 

Begge treninger er i Fagerlundhallen 

Medlemskontingent og treningsavgift 

Medlemskontigent: 150 kroner 

Treningsavgift: 3500 

Det følger med 2 stykk Enjoy bonusguide i disse prisene. Disse kan man selge for 250 kroner pr stykk, 

slik at total sum senkes fra 3100 kroner til 2600 kroner. Pengene for enjoysalget beholder dere selv. 

Enjoy Bonusguiden: En fordelsguide som er lettsolgt, gir høy fortjeneste og er uten  
risiko.  

Kamper: 

Det avholdes normalt seriespill. Det vil si kamper kan forekomme på helg og ukedager. Dette 

avhenger helt av hjemmelagets valg av dato og tidspunkt. Lagets hjemmekamper vil avholdes på 

søndager i Fagerlundhallen. Disse dagene vil man også kunne se Senior dame og Senior herre spille 

sine kamper. Terminliste gjøres tilgjengelig på våre nettsider, og deles på lagets facebook-gruppe.  

mailto:tomashageberg@gmail.com
mailto:d.s.halvorsen@gmail.com
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2.6 G16 

Trenere og kontaktpersoner: 

Rolle Navn Mobil E-post 

Trener Richard Alfstad 47371800 rikkialf@hotmail.com  

Trener Lars Johan Bakkerud 90933328 Sto_dragons91@hotmail.com 

Sportslig leder Daniel Halvorsen 91703010 d.s.halvorsen@gmail.com 

 

Treningstider: 

Tirsdag 19:00 - 20:30  

Torsdag 19:15 - 20:30 

Begge treninger er i Fagerlundhallen 

Medlemskontingent og treningsavgift 

Medlemskontigent: 150 kroner 

Treningsavgift: 3500 

Det følger med 2 stykk Enjoy bonusguide i disse prisene. Disse kan man selge for 250 kroner pr stykk, 

slik at total sum senkes fra 3100 kroner til 2600 kroner. Pengene for enjoysalget beholder dere selv. 

Enjoy Bonusguiden: En fordelsguide som er lettsolgt, gir høy fortjeneste og er uten  
risiko.  

Kamper: 

Det avholdes normalt seriespill. Det vil si kamper kan forekomme på helg og ukedager. Dette 

avhenger helt av hjemmelagets valg av dato og tidspunkt. Lagets hjemmekamper vil avholdes på 

søndager i Fagerlundhallen. Disse dagene vil man også kunne se Senior dame og Senior herre spille 

sine kamper. Terminliste gjøres tilgjengelig på våre nettsider, og deles på lagets facebook-gruppe.  

mailto:rikkialf@hotmail.com
mailto:d.s.halvorsen@gmail.com


 

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB 

 Postboks 222, 2381 Brumunddal 

 

2.7 J14-16 

Trenere og kontaktpersoner: 

Rolle Navn Mobil E-post 

Trener KOMMER   

Trener KOMMER   

Sportslig leder Daniel Halvorsen 91703010 d.s.halvorsen@gmail.com 

 

Treningstider: 

Tirsdag 16:30 – 18:00 

Treningen er i Fagerlundhallen 

Medlemskontingent og treningsavgift 

Medlemskontigent: 150 kroner 

Treningsavgift: 2000 

Det følger med 2 stykk Enjoy bonusguide i disse prisene. Disse kan man selge for 250 kroner pr stykk, 

slik at total sum senkes fra 3100 kroner til 2600 kroner. Pengene for enjoysalget beholder dere selv. 

Enjoy Bonusguiden: En fordelsguide som er lettsolgt, gir høy fortjeneste og er uten  
risiko.  

Kamper: 

Det vil avholdes kampdager på samme vis som G/J 12. Disse vil bli lagt ut på våre hjemmesider når de 

er klare. 

 

mailto:d.s.halvorsen@gmail.com
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3 Utstyr og utstyrsleverandør 

Innebandy er en enkel idrett som ikke setter store krav til utstyr. Det du trenger er følgende: 

Treningsklær: Trøye, shorts og strømper. Bukse anses som ureglementert antrekk og tillates ikke. 

Hallsko: Sko med lys såle 

Innebandykølle: Køller kommer i alle lengder og typer. Nye medlemmer kan låne kølle av klubben i 

starten. Køller fås kjøpt gjennom klubbens handlekvelder, eller hos Norsk Bandysport sin butikk i 

Oslo, eller deres nettside, www.norskbandysport.no.  

Det viktigste er at kølla passer i lengden og i fatning. Er man høyrehendt så skal høyre hånd være 

øverst på kølla, og bladet være til venstre for kroppen. Er man venstrehendt skal venstre hånd være 

øverst på kølla, og bladet være til høyre for kroppen. Lengden på kølla skal være ca i navlehøyde. 

Beskyttelsesbriller: Det er krav fra Norges bandyforbund at alle spillere født i 2000 eller senere skal 

bruke beskyttelsesbriller. Dette vil gjelde for denne generasjonen i hele sin innebandy-karriere. Når 

de spiller for senior i år 2024, så vil de fortsatt ha krav på seg om bruk av beskyttelsesbriller. 

4 Dugnad 

Det vil være muligheter for deltakelse i dugnader gjennom hele sesongen. Deltar man på disse vil 

50% av det man tjener kunne brukes til å betale treningsavgift, eller velges utbetalt hvis 

treningsavgiften allerede er betalt. Resterende 50% går direkte til klubben for drift av det laget du 

representerer.  Vi viser til eget infobrev om dugnad for ytterligere informasjon. 

5 Hjemmeside og sosiale medier 

Vi oppfordrer alle til å bruke vår hjemmeside, www.BrumunddalIBK.no aktivt for alle behov for 

informasjon. Vi vil også holde dere oppdatert på resultater og eventuelle endringer eller oppståtte 

behov.  

I tillegg er klubben aktiv på facebook – vi håper dere alle følger oss der, og ønsker også at dere 

inviterer alle dere kjenner til å like vår side. Dette styrker vår posisjon i nærmiljøet, og sikrer at vi når 

ut til flest mulig! 

Hvert lag vil også ha sin egen facebookside. Vi ønsker at alle foreldre og foresatte er tilstede der for å 

kunne lettere organisere og informere de enkelte lag. Lagene heter «Brumunddal IBK – NAVN PÅ 

LAG». Ex: Brumunddal IBK – G16 

http://www.norskbandysport.no/
http://www.brumunddalibk.no/
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Det vil etableres egne grupper for det enkelte lag. Her vil vi holde informasjonen flytende mellom 

klubb og medlem til enhver tid.  

Velkommen til en ny innebandysesong! 


