Sluttrapport
Sandefjord & Omegn el‐innebandyklubb
Jan Aune

Rehabilitering 2008/3/0282, Sandefjord & Omegn el‐innebandyklubb,
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Sammendrag
I 2008 ønsket Sandefjord El‐innebandy og kjøpe nye el‐stoler til klubben. Nye stoler er fryktelig dyrt,
så vi forhørte oss litt rundt. Bærum Verket hadde 2 brukte stoler de var villig til å selge oss. Vi valgte å
søke om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering om et tilskudd pålydende 40 00 kr slik at vi
kunne være klare til kjøp den dagen handelen kunne foregå. Da vi skulle gjøre en handel med Bærum
viste det seg at saken hadde tatt en ny vending. Bærum var ikke i stand til og selge oss stolen lenger.
Vi forhørte oss da med Extrastiftelsen om hva vi kunne gjøre, vi ble rådet til å søke om å overføre
pengene til neste års budsjett siden vi hadde andre ting som stod på innkjøpslista.
Vi valgte da og kjøpe et innebandyvant fra Tsjekkia via Danmark. Et innebandyvant av lav type er ikke
å oppdrive i Norge så vi valgte å ty til våre danske venner om ekspert hjelp til innkjøp.
Etter noen telefoner og e‐poster så kom vantet direkte til Sandefjord fra Tsjekkia etter noen uker.
Vi startet opp igjen etter sommeren 2009 med nye lokaliteter og nytt vant, vantet er i bruk både på
treninger og har vært med oss på turneringer. Siden vi er de eneste i Norge (så langt) som har lavt
vant så har vi tatt det med oss ved et par arrangementer. Klubben har som mål å bli organisert under
Sandefjord handikapidrettslag i nærmeste framtid, og vil forhåpentligvis få igjen økt oppslutning om
treningene. Så fort vi er nok folk på trening tar vi vantet frem og spiller treningskamper.

Bakgrunn
I 2008 søkte Sandefjord El‐innebandy om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til innkjøp
av 2 stk. el‐innebandy rullestoler av. Bærum Verket hadde kjøpt 4 nye stoler som de skulle få over
sommeren, vi ble da tilbudt å kjøpe 2 stk. stoler for 40 000kr. Vi fikk svar på søknaden om at den var
innvilget med en sum av 40 000kr.
Etter en lengere tid viste det seg at Bærum ikke var i posisjon slik at de kunne selge disse stolene.
Vi søkte da om det var mulig å overføre pengene vi hadde fått fra ExtraStiftelsen over til 2009 slik at
vi kunne omdisponere de til innkjøp av vant framfor El‐innebandy stoler. Det gikk i orden og vi satte i
gang med innkjøp av vant til klubben.
Sandefjord El‐innebandy hadde over lengere tid ønsket seg et bandyvant slik at trening og
turneringer skulle kunne foregå uten forstyrrelser av ribbevegger, hjørner, og kriker og kroker. Vi
brukte hjelp fra danskene, de hadde god erfaring med en butikk i København. Det viste seg også at et
lavt vant fra Danmark kun kostet en brøkdel av hva NBF kunne tilby for et høyt innebandy vant som
de solgte.
1 Sandefjord El‐innebandy hadde som målsetting å få i stand et vant av lav type, slike som brukes til
El‐innebandy bl.a. vi synes at “vanlige” vant ble alt for tung og tungvint å bruke for oss. Vi har mer
enn nok og transportere ved div. anledninger som turneringer osv. Kostnaden ved et normal høyde
vant er også betydelig større, ofte mer enn det dobbelte. Vantet er også mye mer praktisk å bruke
enn de høye vantene. Særlig for trener og dommer som ofte raskt må hoppe ut av banen.
2 Siden slike lave vant ikke er å oppdrive i Norge så tok vi kontakt med Danmark som har lang
erfaring med El‐innebandy. De foreslo å bruke en butikk i København som også kunne ordne med
frakt og bestilling. Copenhagen Floorball Center bestiller sine vant fra Tsjekkia hos en produsent som
heter Rosco. Vantet ble bestilt med tralle, frakt, fortolling og norske avgifter ville komme i tillegg.
Copenhagen Floorball Center ordnet alt for oss, vantet ble sendt direkte fra Tsjekkia til Sandefjord.
Totalt så kom vantet på ca. 21 000Nkr.
Vi bruker vantet på vanlig trening når vi er nok spiller til å danne 2 lag. Vi har også brukt det på
turneringer o.l.
3 Ved oppstart etter sommerferien 2010 så har vi fått oss nye lokaler i en stor hall, det ble også satt
av god plass til lagring av stoler og vant. Dessverre så har ikke vantet vært mye i bruk denne høsten,
grunnet mangel på oppmøte av medlemmer. Men så fort vi er nok spiller til 2 lag så kommer vantet
opp, hvis vi ikke har annen trening.
4 Videre planer for Sandefjord El‐innebandy er at klubben legges inn under Sandefjord
Handikapidrettslag (nystartet) slik at det er mulighet til å holde liv i Sandefjord El‐innebandy.
Siden klubben har vært inne i en tung fase, så valgte styret og legge klubben under SHIL. Med dette
så tror vi at klubben vi få en bedre mulighet til å utvikle seg i en positiv retning innen el‐innebandy‐
miljøet i Norge. Vi forhører oss om muligheten til å bruke Sandefjord Innebandy klubb mer aktivt som
en samarbeidspartner som kan bistå med trenerhjelp og ekspertisen innen innebandy.
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