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Brodd Innebandyklubb 

Brodd Innebandyklubb har siden oppstarten på Storhaug i 2004 økt fra 12 spillere til 

ca 130 medlemmer i årets sesong. Vi trener og spiller kamper i Storhaughallen, men 

har dette året også fått treningstid hos St. Svithun ungdomsskole.  

Vi har tilbud til gutter og jenter fra 1 til 4 klasse, i tillegg til juniorlag, damelag og 

herrelag. 

 Herrelag, 2 divisjon    

 Damelag, 1 divisjon   

 Junior, turneringsspill    

 Minilag (3-4 klasse), turneringsspill  

 Microlag (1-2 klass), turneringsspill   

 

Vi trenger flere ivrige spillere til vår satsing. Inviter med venner og kjente på trening. Vi har 

utstyr til låns. Bare meld ifra til leder, Kjell Hugo Løvås på: kjell.hugo.lovas@atea.no   eller 

til oppmann på laget. 

 

Bildet er fra når seniorlaget ble seriemester i 2 divisjon i 2008-2009 sesongen. 

h 
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Generell informasjon  
 

Hjemmeside, Brodd Innebandyklubb: www.brodd-innebandy.com 

Postadresse:     Brodd IBK, Søre Ramsvigvei 30, 4015 Stavanger 

Kontonummer:    3201.39.81425 

Org. nr:     996 413 381 

 

Leder       Kjell Hugo Løvås 

       920 15 527  kjell.hugo.lovas@atea.no 

 

Nestleder og kasserer    Tony Wåhlén 

       957 32 585  tony.wahlen@statkart.no 

 

Barne og ungdomsleder    Pelleg Werthim 

       47 24 2161 pwer@statoil.com  

 

Oppmann / trener - Seniorlag   Bjarte Dysvik 

       926 60 673  bjarte.dysvik@gmail.com 

 

Oppmann / trener - Damelag   Tony Wåhlén 

       957 32 585  tony.wahlen@statkart.no 

 

Oppmann / trener - Junior   Olaf Winge 

       47 30 06 46  olafwinge@lyse.net  

 

Oppmann / trener - Minilag   Erik Sandvold / Pelleg Werthim 

       47 24 2161 pwer@statoil.com 

 

Oppmann / trener -  Microlag   Torstein Meling / Øyvind Sigvaldsen  

Kontakt:    pwer@statoil.com 
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Treningstider 2012-2013 sesongen 
 

Seniorlag: 

Mandag kl. 2030 til 2200 - Hundvåghallen 

Onsdag kl. 2030 til 2200 - Storhaughallen 

 

Damelag: 

Mandag kl. 1800 til 1900 – St. Svithun Gymsal 1* 

Onsdag kl. 1920 til 2030 - Storhaughallen 

 

Junior: 

Mandag kl. 1700 til 1800 – St. Svithun Gymsal 1* 

Onsdag kl. 1800 til 1920 - Storhaughallen 

+ kan også bli med på seniortrening 

 

Lille/mini/micro: 

Mandag kl. 1900 til 2000 - Storhaughallen 

Onsdag kl. 1700 til 1800 -  Storhaughallen 

 

*fra 03 september 

 

Kamper 

Terminliste og tabeller ligger ute på www.rogaland-bandykrets.no  

 

Økonomi - Kontingent 

Vi sliter som alle mindre klubber med økonomien og er avhengig av å få inn 

kontingent fra alle aktive spillere for å holde klubben i 

gang. 

 

Vi forsøker å holde kontingenten i klubben på et lavt 

nivå, spesielt for de yngre, men for at vi skal kunne 

gjøre dette, så er vi avhengig av at alle betaler inn 

kontingent innen fristen som står på faktura.. Det er 

kostbart å melde på 5 lag i serie og turneringer, med 

alle utgifter dette medfører. 

 

Har du ikke fått faktura, ønsker å be om utsettelse eller fritak fra kontingent, så meld 

ifra til vår kasserer, Tony Wåhlén, tony.wahlen@statkart.no.  

 

Spillere med verv i klubben er fritatt kontingent. 
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Kontingent og lisens  

 

Kontingent for 2012-2013 sesongen: 

 Herrelag  kr.   700,-  

 Damelag  kr.   450,-  

 Junior   kr.   450,-  

 Mini og microlag kr.   300,-  

Betales inn til konto:  3201.39.81425  

Lisens/forsiking for dame og herrelag, for spillere som skal delta i seriekamper 

kommer utenom. Pr. dags dato koster en lisens for en spiller over 18 år kr. 595. Mer 

informasjon om spiller lisens og hva den dekker, finner man her: 

www.bandyforbundet.no/lisens.asp 

 

Dommerkurs og dømming 

Vi har pr. dags dato 2 dommere i klubben. Hvis flere ønsker å dømme, så blir det satt 

opp kurs høst 2012. Interesserte kan sende en e-post til: kjell.hugo.lovas@atea.no  

 

Sponsor og tippemidler 

For å kunne holde lav kontingent er vi avhengig av sponsorer og at vi får inn vår del 

av tippemidlene. Når du leverer lotto kupongen neste gang, så si ifra at du ønsker å 

støtte Brodd Innebandyklubb !  Vi har frem til januar 2011 fått vår andel av 

tippemidlene igjennom Brodd IL, men må nå stå på egne ben.  

 

Våre hovedsponsorer er G-MAX og Storcash. 

 

Vi trenger flere og har ledig sponsorplass på draktene, så hvis 

dere vet om noen som kan være interessert i støtte oss, gi 

beskjed til leder på e-post: kjell.hugo.lovas@atea.no  
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