
 

  
 

 

 

Årsmelding 2019 Hockeygruppa     
Sportslig utvalg har bestått av følgende personer: 

Martin Oddsen/Stian Skarbøvik                Leder 
Stian Skarbøvik/Øyvind Mitbø  Økonomiansvarlig 
Tom Flesvik                    Materialforvalter    
Roger Årdal                 Dommerkoordinator 
Veronica Lopez                 Markedsansvarlig 
Mali Hartviksen    Medlemsansvarlig 
Rune Petter Myhre   Camp/Serieansvarlig 
Hege Boganes                 Styremedlem 
Frode Larsen                 Styremedlem 

 

Oppsummering  

2019 Har vært et innholdsrikt år for hockeygruppen. 

Det hele startet med oppsett av nytt SU, Her har det vært en del som har gitt stafettpinnen 

videre, og nye personer er kommet inn. Den nye sammensetningen av medlemmer av SU 

har fungert veldig bra. Nytt av 2019, er at det ble tatt inn en person som spesifikt skal jobbe 

med å markedsføre hockeygruppen og jobbe med å få inn flere medlemmer til Nærbø IL og 

ishockeygruppen. 

Deretter kom vi til det ekstraordinære årsmøtet som skulle avgjøre om en skulle investere i 

nytt isvant eller ikke. Jeg tror samtlige i hockeygruppen, var veldig spente på utfallet av 

dette. Til stor lettelse for alle ble det en stort flertall i å fortsette videre drift og investere i 

nye isvant.  

Mot sommeren ble de jobbet med en plan for bytte av vant i ishallen, sette opp dugnader og 

legge en plan for oppdatering av garderober. Pga. bytte av vant, ble ishallen steng for 

ombygging i slutten av april. Dette medførte at en del planlagte aktiviteter dessverre måtte 

utgå. Men alle var klar for å være med å ta i et tak for å bygge om ishallen og garderobene. 

Det ble laget ned et vanvittig godt arbeidet som pågikk gjennom hele sommeren. For å 

nevne noe av det som ble gjort: Byttet vant, bygget om utvisningsbokser og spillerbokser for 

å tilpasses kjelkehockey. Bygget nytt sekretariat. Pusset opp rom for utleie og sliping av 

skøyter. Legging av nytt gulv i alle garderober, laget for skøyter. Hele ishallen og garderober 

ble malt, og lagt opp nye belysning for å nevne noe. Jeg vil gjerne få benytte anledningen til 

å takke alle dere som var med på dugnaden i sommer, og ønsker også å rette en spesiell takk 

til Tom Flesvik og Martin Oddsen som til tider nesten bodde i ishallen. Takk skal dere ha! 

 



 

  
 

 

 

 

Etter sommeren har fokus vært på å jobbe med å få opp medlemsmassen i hockeyen. Det 

har vært gjort et godt stykke arbeide med tanke på rekruttering og oppstart av ny 

hockeyskole på lørdager og tirsdager har fungert veldig bra. En har også jobbet med å få 

oppdatert de ulike forum som vi benytter for å sikre at informasjon som kommer ut er 

oppdatert. Medlemstallet for hockeygruppen har vørt nokså stabilt i 2019, med en økning i 

medlemmer på slutten av 2019. Her vil jeg også få lov til å takke Mali Hartviksen for den 

vanvittig bra jobben hun gjør med å holde kontroll på alle medlemmer i hockeyen. 

Når det gjelder økonomien for 2019, kan det nevnes at hockeyen har hatt mindre inntekter 

og utgifter enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at ishallen var stengt løpet av 

sommeren i forbindelse med ombygging. Det tok også litt lengre tid før vi var i gang igjen på 

høsten med full drift. Likevel har hockeygruppen levert et bra økonomisk resultat. 

Til sutt vil jeg få lov til å takke alle sammen for 2019. En takk til alle dere som sitter i Su. En 

takk til alle Trenere, lagledere, oppmenn, foreldre, som er med på is og driver hockeyen. En 

takk til alle dere som er medlemmer av Nærbø Idrettslag. Og en takk til alle der som støtter 

opp!  

Dere gjør dette mulig!!! 

Vennlig hilsen   

Stian Skarbøvik 

Fungerende sportslig leder Nærbø Hockey 

 


