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Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  A-lag 

Haugers A-lag har inneværende sesong spilt i 2-e divisjonen på et samarbeidslag sammen med 

Haslum.  

 

Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  Gutt 01 Hauger Haslum  

Lagledere:  Ramon Vissers & Claes Lykke Ragner  

Hovedtrener:  Espen Wiken Lund 

Laget har hatt ni aktive spillere denne sesongen, inkludert én 2000-spiller. Sesongen startet med 

innendørs trening i ishallen umiddelbart etter skolestart, kombinert med mye barmarkstrening. Etter 

KOSA-cup har vi hatt to-tre ukentlige treninger. 

Laget har hele sesongen samarbeidet meget tett med 2002, både på treninger og på kamper. Takket 

være 2002, har vi klart å stille lag på alle oppsatte kamper. 

Resultatmessig startet laget godt ut, med semifinale i Kosa Cup og flere klare seire i både serie og 

NM. Utover i sesongen var resultatene noe svakere, og vi endte opp litt under midten i både serie og 

NM-kvalifiseringsspill.   

Espen Wiken Lund har vært lagets hovedtrener gjennom sesongen, med hovedfokus på kamper. På 

treningene har Aksel Solberg, Simen Lycke Kjøllmoen, Vladislav Alfertyev og Tommy Hennum Larsen 

også vært viktige. Flere av foreldrene har bidratt som trenere på barmarkstreningen. 

 

Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  Smågutt 02 Hauger Haslum  

Lagleder: Cathrine Elger (Hauger) og Rune Reiersen (Haslum). 

Trener: Aksel Solberg og Tommy Hennum Larsen. 

 Hauger/Haslum 1 består av 10 2002-spillere og 4/5 2003-spillere. Det er en seriøs og ivrig gjeng som 

prioriterer bandy høyt. Sammen med 2001-gjengen startet vi derfor med barmark og istrening inne i 

hallen rett etter påske. Vi deltok vi på flere motbakkeløp og vi arrangerte Mesteruke for gutta for å 

teste formen før sommeren. Høstsesongen startet med bandyskole i Vänersborg før vi for alvor 

startet sesongoppkjøringen inne i hallen og med mye barmark.  

All treningen ga umiddelbare resultater da laget gikk rett til topps i småguttklassen i Kosa Open. 

Sesongen 2016/17 har vært hektisk og med et høyt kamppress for guttene. Vi har spilt seriekamper 

og NM-kamper i egen årsklasse, i tillegg til at alle har spilt opp på guttelaget som dessverre mistet en 

del spillere rett før sesongstart. Men siden motivasjonen og viljen er på plass har vi likevel fått 

gjennomført to gode treninger i uken sammen med guttelaget.  
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Laget har blitt trent av Aksel Solberg de siste 4/5 sesongene. Han har gjort en vanvittig innsats for 

laget og for hver og en av guttene – men til jul dro han fra oss til fordel for militæret. Tommy 

Hennum Larsen overtok laget 1.1.2017. Tommy har erfaring fra bandygymnas i Sverige, eliteserie og 

landslag – og vi er utrolig glade for å ha fått han med på laget.  

Laget spilte seg til kvartfinale i NM og tok bronseplassen i serien. 7 av spillerne kom med i troppen til 

kretslaget. Det bor mye i disse gutta, så vi jobber på videre! 

 

Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  Smågutt 03 Hauger Haslum 

Lagleder :  Niels Jørgen Zapffe 

Trenere:  Niklas Elger  

Første året med 11er har vi vært 14 spillere, etter at vi slo oss sammen med Haslum før denne 

sesongen. Årets høydepunkt var nok allerede tidlig på sesongen da vi spilte cup i Vänersborg og gikk 

videre til sluttspillet - med god hjelp av 4 innlånte 02 spillere. I tillegg har vi hatt det moro på Kosa 

cup, Vassenga cup, Ullevå cup og på 8 seriekamper. Niklas har vært treneren vår for 3. året på rad - 

og det er gøy å se hvor "sjef" han har blitt på disse 3 årene! Laget, som forrige sesong ble 

kretsmestere, har etter sammenslåingen med Haslum fått en utpreget bredde profil. Vi har noen få 

spillere som tar bandy seriøst, men for de fleste er det bandy 1-2 ganger i uka uten at resultatet er så 

viktig. Laget takker Anders fra 02 for at han har hjulpet oss på keeperplassen gjennom hele sesongen. 

 

Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  2004 

Lagleder :  Joost Bakker 

2004 laget er i realiteten et Haslum lag fordi Hauger har bare en spiller på dette alderstrinn. 

 

Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  2005 

Lagleder :  Tor S. Pundsnes 

Trenere: Torstein Pundsnes, Oliver Stutlien, Vladislav Alfertyev 

Det har sluttet to spillere på laget denne sesongen, men vi har rekruttert en ny og laget har nå 17 

aktive spillere ved sesongslutt.  

Laget har hatt to faste treninger på mandag og onsdag sammen med 04-laget. I tillegg har vi hatt 

trening på fredager - «fredagsakademi» for 03/04/05.  

Vi har et godt sosialt miljø, treningsivrige spillere og trenere som har gjort en solid innsats gjennom 

hele sesongen.  

På treninger har vi hatt fokus på tekniske ferdigheter. Pasninger og samspill har vi vektlagt mer mot 

slutten av sesongen. 
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Samarbeidet med 04-laget har fungert utmerket, og det har bidratt til god spillerutvikling denne 

sesongen. 

Laget har hatt gode sportslige resultater med blant annet 1. plass i Røa-cup og 3. plass i Snarøya-cup.. 

 

Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  2006 

Lagleder :  Øyvind Amundsgård  

Trenere:  Jostein  Visser, Vladislav og Marianne Ring-Andersen  

Laget har hatt 12 spillere denne sesongen. Sesongen startet med innendørs trening i ishallen og etter 

KOSA cup har vi hatt to treninger per uke med god hjelp av ungdomstreneren Jostein og Vladislav. 

Flere foreldre har støttet opp som kioskvakt, trenere og være lagleder på cup'er. Lars-Øyvind Larsen 

og Morten Ring-Andersen har bidratt spesielt aktivt og Eileen Wold koordinerer kioskforpliktelsene.  

Laget har deltatt på Sarpsborg cup, KOSA cup, Skiold cup, Vassenga cup, Frigg (med 2007), Øvrevold 

Holse cup, Røa cøp, Ready cup, Snarøya cup, Ullern Cup og Stabæk cup. I tillegg har vi spilt 8 kamper i 

seriespill og en treningskamp med 2005.  

Laget har hatt en fin fremgang men har vunnet et fåtall kamper, hvor to kan krediteres Tyler. Laget 

mangler lagleder som kan bandy og lagspill på kampene. Ny lagleder må på plass til neste sesong for 

å få laget videre.  

 

Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  2007 

Lagledere: Thomas Nilsen og Steffen Solem. 

Trenere: Eilov Gravdal - Nikolay Hiller Klausen - Vladislav Alfertyev.  

I tillegg har en del 2002 spillere stilt opp som trenere når ordinære trenere ikke har kunnet. Dette 

gjelder spesielt Amund Haga Solem, men også Stian Dilkestad, Michael Brusegard, Ask Gerhardsen og 

Anders Tollersrud. 

Laget består nå av 19 aktive spillere. Det har kommet 4 nye i år. Det jobbes med og rekruttere fra 

andre skoler som f.eks. Evje skole krets.   

Vi begynte sesongen med is trening i ishallen i september. Senere kom vi ut på Hauger isen. Vi har 

hatt 2 faste treninger mandag og onsdag 1730-1830. Det har jevnt vært bra oppmøte på treninger og 

barna har vist stor interesse for bandy. Vi ser tydelig at nivået har blitt bedre i år også.  

De har begynt og få spill forståelse med tanke på plassering og flyt i spillet. Dette har også vært et 

satsnings området fra oss lagledere.  

Vi har stilt lag til serie-kamper denne sesongen for første gang. Det har vært en lærerik og morsom 

erfaring for spillere og lagleder/trenere. 
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Vi har vært på 6 Cuper i år. (Kosa, Frigg, Haslum, ØHIL, Snarøya, Stabekk). Cupene har vært 

høydepunktene og barna har gledet seg mye til dette. Vi har stilt med både 1 og 2 lag til cuper ut i fra 

hva som har vært mulig å få til. Keeper er valgt ut ifra ABC rekkefølge og etter ønske fra enkelt 

spillere. Mye spilletid for alle som har vært kamper og treninger.   

Faste trenere i is perioden har vært Eilov Gravdal , Nikolay Hiller Klausen og Vladislav Alfertyev.  Eilov 

og Nikolay har vist stor interesse for barna og har gjort enn kjempe jobb for at barna har det gøy og 

lærer noe på treningene. Vi synes de har vokst med oppgavene og har fått en god kjemi med barna.   

Takk for en flott sesong 

 

Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  2008 

Lagleder: Espen Tallaksen / Pål Næss 

Trener: Preben Elger 

2008-laget la grunnlaget for sesongen med 1 trening i uken fra August til November inne i Bærum 

ishall. Høsttreningen ble brukt til å etablere enkle roller i laget og å øve på grunnleggende 

bevegelsesmønster. Dette har vi tatt med oss videre gjennom helesesongen som en rød tråd i 

treninger og kamper. Noen har valgt å forlate bandy som idrett og vårt lag, men vi teller allikevel 18 

barn. 

Nytt i år er 2 treninger i uka gjennom hele vintersesongen. De aller fleste er med på begge treninger, 

og vi er 2-4 voksne i tillegg til ungdomstrener som gjennomfører treningsopplegget. Fokuset på 

trening er skøyteteknikk og grunnleggende spillforståelse. Vi stiller 2 lag til alle cup'er, og har i år 

deltatt på følgende arrangement: 

 Kosa-Cup 

 Marienlyst cup 

 Røa energizer-cup 

 Haslum-cup 

 Snarøya-cup 

 Stabæk cup 

Vi er en stor gruppe, og det er viktig med god organisering. Fokus neste sesong vil fortsatt være 

skøyteteknikk og enkel spillforståelse blandet med lek og moro. 

 

Oppsummering  sesongen 2016/2017 for lag :  2009/2010 

Lagledere/Trenere:  Peter Daniel Zeuthen og Morten Folland 

Juniortrenere: Ask Røtvold Gerhardsen, Michael Brusegård   

Laget har variert en del ut over sesongen og har stabilisert seg på totalt 23. 16 gutter og 7 jenter.  
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Sesongen startet med innebandy ledet av Tor Pundsnes på Hauger Videregående frem til 16. nov. 

hvor vi hadde første bandy trening.  

Vi har hatt god hjelp av junior trenere Ask Røtvold Gerhardsen, Michael Brusegård.  

Hadde en vervekampanje i romjulen, som ga et stort utslag på nyåret, hvor laget doblet i størrelse. I 

tillegg fra å være overveiende 2010 til å bli overveiende 2009. Vi har en gutt fra 2011.  

Vi har to mødre til jenter, som har påtatt seg lagleder funksjon for jentegruppen. De prøver i tillegg til 

treningsøktene å møtes med jentene i helgene, da de begge har kioskvakter for å øke lag følelsen og 

motivasjonen i jente gruppen. De skal også forsøke en vervekampanje på 1. trinn.   

Vi har god støtte blant foreldrene, som hjelper til hver onsdag. De fleste har skaffet seg eget utstyr. 

Vi har hatt mye støtte og hjelp av Tor gjennom hele sesongen.   

Laget har per dags dato deltatt på Haslum Cup. Spilte 3 kamper og tapte alle tre kamper, men med 

høyt humør og pågangsmot for flere bandy cuper. 

Planlagt cup er Ready sin cup 5. mars. Det snakkes om å melde på jentene på Ready Jente cup. Dette 

blir på initiativ av foreldre for jentene.  

Vi ser frem til sesong avslutninger og gleder oss til å delta.  

 


