Årsberetning fra lagene
Oppsummering sesongen 2017/2018 for lag : A-lag
Lagledere: Øyvind Gulbrandsen og Fredrik Bjørseth
Haugers A-lag har inneværende sesong spilt i førstedivisjon på et samarbeidslag sammen med
Haslum. Laget har bestått av 6 Haugerspillere, og resten Haslumspillere.
Vi startet årets sesong med å trene på is i Bærum ishall fra september. Grunnet til tider litt dårlig
oppmøte, inngikk vi en avtale med Øvrevoll/Hosle der vi trente med hverandre. Dette sørget for at vi
fikk gjennomført gode treninger, med nok folk.
Da serien begynte var vi sammen med Frigg nyopprykkede fra 2.divisjon. Vi visste det ville bli tøft i år,
men hadde som mål å slå Frigg over 2 kamper, samt utfordre Røa, Snarøya og Strømsgodset. Vi slo
Frigg over 2 kamper, resten gikk det litt verre med. Vi slet litt innimellom med mye forfall, og med
bare en trening i uken med dårlig oppmøte, varierer vi naturligvis mye i prestasjonene våre. Heldigvis
fikk vi hjelp av et par guttespillere når vi trengte det. Og vi ble alle svært imponerte over nivået
guttespillerne viste, og er svært takknemlige for hjelpen vi fikk.
Sesongens to siste kamper var kvalifiseringskamper mot Sagene om å beholde plassen vår i
1.divisjon. Det klarte vi med glans, og avsluttet sesongen med to strake seiere ☺

Oppsummering sesongen 2017/2018 for lag : Gutt 02/01 Hauger Haslum
Lagleder : Cathrine Elger og Rune Reiersen
Trenere: Tommy Hennum Larsen (hovedtrener), Aksel Solberg (hjelpetrener fra jan 2018) og innleid
keepertrener Simen Lycke Kjøllmoen.
Årets guttelag har bestått av 15 spillere, 6 fra 2001 og 9 fra 2002 – etter at vi dessverre mistet to
sentrale 2001-spillere som valgte å reise til Sverige på bandygym. Vell vitende om at vi er et ungt lag
startet vi trening allerede etter påske med fire treninger i uken, to i ishallen og to barmark:
styrke/spenst/kondisjon. Dette fortsatte vi med etter sommeren og fram til sesongstart i november.
Etter at uteisen kom har vi hatt to obligatoriske istreninger i uken i tillegg til treninger på Friskis
&Svettis. Noen av spillerne har også deltatt på A-lagets treninger.
Laget har spilt både kretsserie og NM-serie, i tillegg til at et par av 2001-spillerne har hospitert opp
på A-laget. I kretsserien havnet vi på fjerde plass, ett poeng bak tredjeplassen – mens vi i NM ble slått
ut i kvartfinalen av et sterkt Ready-lag. Det er få cuper for denne klassen, men vi deltok i KOSA-cup
og Solberg-cup uten å nå helt til topps.
Mange av spillerne fikk sjansen til å vise seg fram på kretslaget, og 5 fra 2001 og 7 fra 2002 ble tatt ut
i de endelige troppene som spilte kretslagsturneringer for Akershus i januar. I tillegg ble en av våre to
”Sverige-farere” tatt ut i U17-troppen som representerte Norge i VM i Russland. Det er vi veldig
stolte av.
Alt i alt en fin sesong for en fantastisk gjeng som viser en enorm treningsmoral og glede for bandy!
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Oppsummering sesongen 2017/2018 for lag : Smågutt 03/04 Hauger Haslum
Lagleder : Marianne M. Ring-Andersen
Trenere: Marianne M. Ring-Andersen (barmark før sommerferien), Herman Moshuus (hovedtrener
fra august) og Vladislav Alfertyev. Herman Moshuus er tidligere Hauger-spiller, har gått bandygymnas
i Sverige og har spilt bandy i Sverige. Han er nå tilbake også som spiller på A-laget.
Det har vært en fantastisk sesong. Vi har lagt vekt på skape samhold og lagånd, blant annet ved å ha
et høyt aktivitetsnivå og delta på mange cuper. Det var 13 spillere fra 2003 og 5 spillere fra 2004.
Samarbeidet mellom årgangene har gått bra og det har vært lagt opp til at alle spillerne skal få tilbud
om å spille så likt antall kamper som mulig. Det er stor variasjon i ferdigheter og ambisjonsnivå, men
vi har forsøkt å gi tilbud til alle, også ved oppspill til gutteserien. Flere spillere har utviklet seg i svært
positiv retning denne sesongen, og har blitt mer og mer ivrige. En spiller har valgt å gi seg. Vi har hatt
stor glede av Herman Moshuus som trener, og han har løftet laget. Vi ser et lag der mange spillere
med mye og riktig trening har fått utvikle seg som bandyspillere og fått god motivasjon til videre
trening. Jeg håper dette fortsetter.
Aktiviteter: Våris og barmark før sommeren, sommerbandyskole i Vannersborg for 9 spillere. Høstis
og barmark før kunstisen kom i gang. En morsom tur til Vannersborg på cup var kick-off for sesongen.
Faste treninger på is tre dager i uken fra november. Kretslagsamlinger med seks uttatte spillere. Tre
spillere ble tatt ut til 17 mannstroppen for å spille på kretslaget. En ble skadet i en seriekamp, så han
fikk ikke med seg selve kretslagsturneringen. Treningskamp med ØHIL etter sesongslutt, der vi spilte
med blandet lag, og en treningskamp mot Høvik, der vi spilte uavgjort. God stemning generelt i
2003/04 årgangen.
Cuper: Blåsut cup (oktober), Kosa cup (oktober), Frigg cup (desember), Snarøya cup (desember),
Vassenga cup (januar) der vi gikk videre til sluttspill, Ullevål cup (mars), der småguttelaget gikk helt til
finalen og tok en flott andreplass.
Seriespill: Interkrets A: 2003/04 (rullering på 04 fordi vi er 18 stk og vi kan bare ha 17). Vi lå bra an
helt til januar, da det kom mye skader og sykdom. Endte til slutt på sjetteplass, bak Røa, Stabæk,
Høvik, ØHIL og Ready2 (lik poengsum, men målforskjell), av totalt 9 lag i serien. Interkrets B
(samarbeide mellom 05/04/03): De som ikke spilte NM-kamper har vært faste her, pluss de fra 03
som ikke var på kretslaget, i tillegg har 05 hatt med 6 spillere på hver kamp. Endte på en sjetteplass
av ni lag, bak Røa2, Høvik2, Stabæk2, Ullern2, Ullevål1. NM-serien: Kom på åttende og siste plass.
Laget var svekket av sykdom og skader. Kretslaget: Hadde tre spillere med i 17-mannstroppen, to
spilte cupen, en ute på grunn av skade. Den ble vunnet av Akershus, med suverent bidrag fra de to
spillerne fra Hauger Haslum.

Oppsummering sesongen 2017/2018 for lag: 2005 lillegutt
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Lagleder: Tor S. Pundsnes
Trenere: Torstein Pundsnes, Vladislav Alfertyev
Det har sluttet to spillere på laget denne sesongen og laget har nå 15 aktive spillere ved sesongslutt.
Laget har hatt treninger på mandag og onsdag. I tillegg har vi hatt trening på fredager for 03/04/05
med Vladislav.
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.
05-guttene har i år spilt mange seriekamper og cuper på 7er, og vi har deltatt på tre cuper på 11er.
De fleste spillerne har bidratt og spilt opp på smågutt for at klubben skulle kunne stille med to
småguttlag.
Mye god læring i å bli utfordret på et fysisk høyere nivå.
Laget har hatt gode sportslige resultater og kom på 3. plass i Kretsserien.
Vi har også deltatt på mange cuper og fikk 1. plass i Marienlyst- og Røa Energizercup, 2. plass i Kiwi
Solbergcup og 3. plass i Vassenga- og Friggcup.
Årets sportslige høydepunkt ble seier i P13-klassen i Sparebanken Lidköping cup i Sverige.
Laget løftet seg her mange nivå opp, vant alle 6 kamper på 2x20 min. med en målforskjell på 21-1!
Det er imponerende når vi møtte gode motstandere som blant annet Tilberga, LAIK og Villa
Lidköping.

Oppsummering sesongen 2017-2018 Hauger 2006
Lagleder: Nicolette Dijkshoorn
Trenerne: Morten Ring Andersen, Lars-Øyvind Larsen, Jostein Visser og Herman Ring Andersen fra
etter jul
Laget består av 11 spillerne. En av dem er ny i år men er kjent med laget gjennom Jutul ishockey. Vår
eneste jente kommer til å slutte neste år, hun skal til Høvik pga jente-miljøet.
2006 laget har hatt et fantastisk år. Laget har løftet seg mye gjennom sesongen til et med kjempe
god innsats, samspill som blir bare bedre og sterk vilje til å vinne. Nivået i laget er mere jevnt og vi
har en fast keeper som vi kan stole på.
Dette takker vi et bredt støtte-apparat. Først og fremst, trenerne og coachen Morten, Lars Øyvind og
Jostein. De har laget et plan i begynnelse av sesongen og på et disiplinert måte har jobbet seg
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gjennom det. I slutten av sesongen har vi fått med Herman som ekstra trener som vi er veldig
fornøyd med.
Så har vi foreldrene som har visst seg til å være veldig engasjerte gjennom hele sesongen. Det funker
motiverende til barna hvis så mange foreldrene bryr seg til å stille opp til hver eneste kamp og cup.
De var der når vi tapte og hjalp barna med å holde hodet oppe og de var der når vi vant og heiet på
det høyeste.
Så har vi selvfølgelig Øyvind i bakgrunnen som er alltid villig til å stille opp hvor som trengs.
Til slutt barna selv. De viser selv til å brenne for bandy. De stiller til trening kamp og cup. Bare to
ganger har vi lånt en spiller, Tyler og Diederik som keeper. Vi har spilt serie og 3 cuper før jul og tre
cuper etter jul. Stadig vegg har vi vant flere kamper og i siste cup på Stabæk var vi puljevinner med 2
seier (over Stabæk og Snarøya) og 1 uavgjort (mot Røa i siste minutt).
Vi ser frem til neste og siste sesong med 7-er bandy. Oppstart er Sarpsborg-cup i september. Omtrent
halvparten av laget er motiverte til å delta i vår-isen. Vi er inneklemt to store lag, 2005 og 2007 så vi
satser på å være et rent Hauger lag fremover. Haslum-06 har samme ønske fordi de har en stor kule
selv. Vi ser an hvordan det utvikler seg.

Oppsummering sesongen 2017/2018 for lag : 2007
Lagledere: Thomas Nilsen og Steffen Solem.
Trenere: Eilov Gravdal - Nikolay Hiller Klausen
I tillegg har Julian og Andreas bidratt mye for og kunne avvikle treninger. Linda har koordinert kiosk
aktivitet.
Laget består nå av 22 spillere. Det har kommet 2 nye i år. Det jobbes fortsatt med og rekruttere fra
andre skoler kretser. Det fokuserer mye på miljøet og bredden i laget. Vi tror vi gjør noe riktig med
tanke på at vi blir flere. Det skal være gøy og det skal også gi utfordringer for den enkelte spiller.
Vi begynte sesongen med is trening i ishallen i september. Bra oppmøte. Vi hadde en fin kick start
med Sarpsborg cup. 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 alle treninger( ca 18-20 stk) og barna har vist stor
interesse for bandy. Vi ser nå tydelig at nivået har blitt bedre i år også.
De har fått spill forståelse med tanke på plassering og flyt i spillet. Dette har også vært et satsnings
området fra oss lagledere. Det har også vært en satsning at hjelpe trenere og lagledere øker
kompetansen med kursing.
Vi har også stilt lag til serie-kamper denne sesongen. Det har vært en lærerik og morsom erfaring for
spillere og lagleder/trenere. Vi ser at nivå og spillet er mer krevende enn før , men det kommer .
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Vi har vært på 9 Cuper totalt i år. (Sarpsborg , Kosa, Vassenga, Frigg, Røa, ØHIL, Snarøya, Ullern
,Stabekk). Cupene har vært høydepunktene og barna har gledet seg mye til dette. Vi har stilt med 1
og rullert ut i fra påmelding med 10-11 spillere. Det har fungert bra. Keeper er valgt ut ifra ABC
rekkefølge og etter ønske fra enkelt spillere. Det har fungert bra. Mye spilletid for alle som har vært
kamper og treninger.
Faste trenere i is perioden har vært Eilov Gravdal , Nikolay Hiller Klausen. 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.
Takk for nok en flott sesong

Oppsummering sesongen 2017/2018 for lag : 2008
Lagleder: Nils-Erik Hirsch
Trenere: Espen Tallaksen og Pål Næss
Ungdomstrenere: Preben Elger og Torstein Pundsnes
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 hele sesongen som en rød tråd i
treninger og kamper.
Tre spillere ga seg etter avslutningen av forrige sesong og det har kommet to nye spillere i løpet av
denne sesongen. Laget har bestått av 17 barn i 2017/2018-sesongen.
Det har vært 2 treninger i uka gjennom hele vintersesongen. Alle har vært med på begge treninger,
og ansvaret for treningene har vært fordelt mellom hhv Espen og Pål på mandager og Preben og
Torstein på onsdager. Det har vært en forelder tilstede på onsdagstreningene som medhjelper mtp
utstyr og tid og støtte mtp evt uro og skader eller annet uforutsett.
Fokuset på trening har vært skøyteteknikk og grunnleggende spillforståelse.
Vi deltatt på følgende arrangement i 2017/2018-sesongen:
•
•
•
•
•
•

Seriespill med 8 kamper
Kosa-Cup – to lag
Hamar cup (Vikingskipet) – et lag
ØHIL-cup – to lag
Ullern-cup – to lag
Stabæk cup – to lag

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.
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Oppsummering sesongen 2017/2018 for lag : 2009
Lagledere/Trenere: Peter Daniel Zeuthen og Morten Folland
Laget har vært stabilt gjennom hele sesongen fra august og vi har fått 4-5 nye spillere. Vi har nå ca 18
spillere hvor nesten alle også deltar på Cuper. To av spillerne er født i 2010, mens resterende er
2009-årgang.
Sesongen startet med istrening i hockeyhallen én time på søndager fra 20 august fram til uteisen
kom i november. Her var det litt varierende oppmøte, men vi opplevde at denne istreningen løftet
laget veldig. Vi trengte det da de fleste på laget bare har spilt en halv sesong tidligere (året før)
Vi har god støtte blant foreldrene, som ofte hjelper til med treningene på mandager og onsdager.
Laget har ikke spilt serie denne sesongen, men heller spilt flere Cuper, totalt 6 så langt (Kosa, Skiold,
Mjøndalen, Haslum, Hosle og Snarøya) og så gjenstår StabækCup 17 mars. Vi er akkurat i
skjæringspunktet mellom å stille ett til to lag, men har da valgt å stille ett lag i alle cuper.
Vi vurderer å spille serie neste år, men det gjenstår litt planlegging både med spillere, foreldre og oss
trenere imellom ift hva vi får til.
Vi ser frem til sesongavslutningen og StabækCup kommende uke og gleder oss til å delta. Så blir det
noen måneder pause før vi starter opp igjen med nytt mot i august ☺

Oppsummering sesongen 2017/2018 for lag : bandyskole
Bandyskole leder: Rune Nesland-Steinor
Årets bandyskole består av ca 13-14 spillere i årgangene 2010 til 2012 (barnehage-2.klasse)
Det er 1 gutt og 5 jenter i 2010.
Resten av gruppen består av jenter fra 2011 og 2stk 2012.
Hovedtrener Espen Tallaksen
Ungdomstrener Michael.
Vi startet opp med innebandy i gymsalen på Hauger skole. Vi har vært så heldig å
ha Michael som ungdomstrener, noe som fungerer godt med barna. Etter Kosa cup
startet vi opp ute på med trening hver onsdag. Det har vært fokus på å gå på
skøyter og lære det grunnleggende, mye i form av lek og bevegelse. Vi har laget
flere former for hinderløyper for å lure inn de ulike teknikker. Siden det er litt
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aldersspenn i gruppen en det også ulike nivå på skøyteferdigheter som er en
utfordring.
Før jul var det lite kølle og ball i bruk, mange har nok med å holde seg på beina.
Etter hvert har vi hatt litt større andel av med kølle og ball. Vi meldte oss på vår
første cup i januar og stilte lag på ØHIL cup. Det var en positiv opplevelse der spillet
lignet mye mer på bandy en det vi kanskje forventet.
Nå på slutten av sensongen, hadde vi med ett lag i Ready Knøttecup, her bommet
vi med nivået og fikk i overkant tøff motstand. Siden vi er flest jenter må vi nok
melde oss på ett par år nedover i vanlige cuper. Vi skal se etter rene jentecuper
neste sesong, og ha de som hovedmål. Det er mulig at vi skal ha to ulike lag neste
år i bandyskolen, men det er helt avhengig av hva vi klarer å rekruttere fra høsten.

