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Innledning
Sør-Trøndelag Bandykrets ble stiftet 15.04.93. Det første året var det kun en serie for herrer.
Men nå er det serier både for damer, herrer og aldersbestemte.
Om Sør-Trøndelag Bandykrets
STBK har ingen økonomisk vinning som formål. Hovedformålet er å drive en krets med et
godt sportslig tilbud for alle aktive, og spre idretten utover Midt-Norge.
Styret i STBK hat bestått av:
- Leder:
o Terje Nervik
- Styremedlemmer:
o Jonas Espseth
o Anita Tømmerdal
o Mari-Anne S. Eriksen
o Per Pedersen
Medlemmene velges for et år av gangen, bortsett i fra leder som velges for 2.
Terje Nervik har vært kretssekretær. Jonas Espseth har vært Utviklingskonsulent for NBF i
Midt-Norge. Styret har hatt fem møter i løpet av sesongen.
Økonomi
Kretsens inntekter består hovedsakelig av medlemsavgift og seriespillavgift fra klubbene.
Kretsens kostnader består hovedsakelig av administrasjonsutgifter, kretslagsturneringer,
rekrutteringstiltak og dommerutgifter.
Aktivitet
2006-2007:
- 28 lag i seriespill, inkludert 1 elitelag.
- Minirunder med ca 85 lag.
2007-2008:
- 38 lag i seriespill, inkludert 2 elitelag.
- Minirunder med ca 105 lag.
Arrangementer og lignende
Kretsen har arrangert Trondheims cup for damer og herrer, i tillegg til serier for damer, herrer
og aldersbestemte. Kretsen sendte tre kretslag til Oslo, guttelag, junior damer og junior herrer.
Nidaros IBK har deltatt med et lag i Eliteserien for damer 2006-2007. Freidig SK og Nidaros
IBK har deltatt med lag i Eliteserien for damer 2007-2008.

Det ble avholdt dommerkurs for nye og eksisterende dommere.
Det ble holdt trener 1 kurs.
Konklusjon
I 2007 har vi hatt med 2 lag i Eliteserien for damer, så vi har fått impulser utenfra. Vi har hatt
med flere lag i seriespill enn de siste årene, og har en fin økning i antall lag som er med på
minirundene til kretsen. Vi begynner nå å merke at arbeidet med minirunder var riktig vei å
gå.
Målet fremover vil være å øke kretsens antall medlemsklubber, og lag i aldersbestemte
klasser.
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Terje Nervik
Leder

Jonas Espseth
Styremedlem

