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Årsberetning fra Lagene  
 

Bandyskolen sesongen 2018/2019 
 

Bandyskolen har i sesongen i realiteten vært en samlet gruppe bestående hovedsakelig av årets 
førsteklassinger 2012 årgang, og jenter fra 2010 til 2012.  

Lagleder(e) har vært Rune Nesland-Steinor som hoved organisator og hatt støtte fra Tormod Sandvei 
hovedsakelig i tillegg til andre foreldre. Vi har ved hjelp av Christian Hareide fått etablert en stamme 
av slipere.  

Antall spillere har variert gjennom året, på topp over 20 på det meste og har stabilt vært mer en 15 
på trening.  

Laget har deltatt på flere cuper, vi debuterte med lag på en ren jentecup på Stabæk jentecup i 
desember. Vi stilte med 10 spillere med støtte av 3 jenter fra Haslum. Fine kamper vi skjorte noen 
mål og hadde det gøy, vi hadde til og med 2 jenter Lara og Andrea som coach på sidelinjen. De 
samme jentene stilte også på det som skal være en av de største jentecuper i bandyverden, Røa 
jentecup i 2mars. Her møtte vi to svenske lag som gav oss noen gode bandyleksjoner. Vi stilte et lag 
på Stabæk Knøttecup basert på 2012 guttene. De hadde en fin første cup opplevelse med flere 
seiere. Vi avsluttet sesongen med å stille ett Mixlag med 4 jenter og 6 gutter på Ready Knøttecup. 
Her spilte vi 4 kamper med seier i alle.  

Vi har med Tor som primus motor hatt noen jentesamlinger i publikumssiden på søndager. Dette var 
ledet av Lara og Andrea.  

For neste sesong må jentene få et tilbud for seg selv, kanskje i samarbeid delvis med 2012 årgangen. 
Neste års bandyskole(førsteklassinger)må kjøre et separat opplegg. 

 

Lag : 2009 
 

Trener og lagleder: Morten Folland 

Hjelpetrenere: Pål Rylandsholm og Jakob Bjørnerheim  

 

Vi har mistet noen spillere både før sesongstart og under sesongen så vi har slitt litt med å stille lag, 

og har ved flere anledninger lånt spillere fra 2008-laget. Vi har deltatt på 3 cuper: Kosa, Haslum og 

Stabæk (kommende helg), i tillegg til seriespill. Vi har én seier mot Haslum og uavgjort mot Snarøya, 

resten av kampene har vi tapt da disse lagene har en eller to veldig gode spillere som scorer de fleste 

målene. Vi har trent to ganger i uka + ishallen fra august. Utviklingen i laget har vært god og alle 

spillere har blitt ganske mye bedre i løpet a sesongen. Vi håper å kunne stille lag også til neste 

sesong. 
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Lag : 2008 
Lagleder: Nils-Erik Hirsch  

Trener: Espen Tallaksen  

Hjelpetrenere: Pål Næss og Jan-Erik Slåttbakken  

 

To spillere ga seg etter forrige sesong og det har kommet to nye spillere i løpet av denne sesongen. 

Laget har bestått av 17 barn i 2018/2019-sesongen. Både serie- og cup-kamper har vært 7`er-bandy. 

2008-laget la grunnlaget for sesongen med 1 trening i uken fra midten av august og ut oktober 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. 

Det var en trening første uka i november og deretter 2 treninger i uka gjennom hele vintersesongen, 

med siste trening/sesongavslutning 13. mars 2019. Espen har hatt ansvaret for treningene begge 

dager i uka, og generelt har Pål deltatt på mandager og Jan-Erik på onsdager. Fokuset på 

utetreningene har vært skøyteteknikk og grunnleggende spillforståelse, som er forsøkt innøvd med 

øvelser der 2 – 6 spillere har vært involvert gjennom større bevegelsesmønster med ball. Det er 

naturlig å fortsette dette arbeidet neste sesong.  

Laget har ikke hatt fast keeper, men enkelte spillere har selv valgt å stå noen flere kamper enn 

planlagt rullering skulle tilsi. 5-6 spillere har i løpet av sesongen fått spille i enkelte kamper for 2007, 

noe spillerne har satt stor pris på – det har skapt mestringsfølelse.  

Vi har deltatt på følgende arrangement i 2018/2019-sesongen: 

● Seriespill – 1 lag med 8 kamper  

● Kosa-Cup – 2 lag  

● Skiold cup – 1 lag  

● Vassenga cup – 1 lag  

● ØHIL-cup – 2 lag  

● Stabæk cup – 2 lag  

 

Alle cup`er har hatt 3 kamper pr lag. Det er ikke laget statistikk over resultater i verken cup- eller 

seriespill. Laget har mange spillere på et jevnt, godt nivå, men samtidig er det ganske stor spredning i 

nivå både mtp skøyte- og kølle-/ballteknikk, samt spilleforståelse hele spillergruppa sett under ett – 

og resultateter i bandykamper på dette alderstrinnet avhenger i stor grad av enkeltspilleres 

prestasjoner (motstanderlaget inkludert). Et relativt godt anslag for sesongen er seier i ca 40 % av 

kampene og noen få uavgjorte.  

Spillergruppen har gjennom sesongen vært delt inn i 3 grupper som har rullert på å spille serie- og 

cupkamper – 2 og 2 grupper pr kamp/cup. Dette har gjort at laget i alle kamper har stilt med full 

bredde i spillere mtp nivå, noe som gjør utvikling for de beste spillerne vanskeligere. Spillerne er 

generelt lite på is utenom ordinære treninger og kamper, og det kan vurderes å ha ytterligere en 

trening pr uke neste sesong – evt etterskole/akademi.  

Trenerne har fra 2018/2019-sesongen hatt som rutine at alle spillere møtes i garderoben i god tid før 

trening, slik at alle skal være ferdig skiftet et kvarter før treningen. Man har da hatt tid til å gå 

gjennom dagens program, evt nye øvelser, dele inn i grupper/lag og snakke om evt andre tema uten 

at dette har gått ut over treningstiden. Hjelpetrenere og evt andre foreldre har samtidig funnet frem 

utstyr til treningen. Dette har gitt økt kvalitet på treningene. At alle spillere møtes i garderoben både 

før og etter treningen har gitt et godt sosialt miljø på laget.   
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Laget er privilegert med en flott foreldregruppe, der mange stiller opp i ulike roller, vakter osv. Det 

har vært ukentlig tilbud om slip av skøyter, der fire foreldre har rullert på å ta imot skøyter etter 

mandagstreningene og levert disse tilbake før onsdagstreningene gjennom hele sesongen. Det har 

heller aldri manglet på foreldre til rigging av mål og vant før hjemmekamper, til kioskvakter, 

slipevakter osv når kioskansvarlig har etterspurt dette. I tillegg har laget enkelte foreldre som har 

deltatt på treninger ved behov eller ved snøfall mtp måking osv.  

 

Lag : 2007  
Lagledere: Thomas Nilsen og Steffen Solem.  

Trener: Ask Gerhardsen   

Hjelpetrenere: Steffen Solem, Anders Bertelsen og Julian Laslau  

Laget består nå av 19 aktive spillere.  

Vi begynte sesongen med istrening i ishallen i september som vanlig. Senere kom vi ut på Hauger -
isen.  

Ask Gerdhardsen tok over som trener etter Eilov og Nikolay. Det har fungert meget bra. Steffen, 
Andreas og Julian har fungert som hjelpetrenere.  

Vi har hatt 2 faste treninger mandag og onsdag 1630-1730. Det var en utfordring med treningstiden i 
begynnelsen men det har gått seg til og fungerer bra. Det har jevnt vært bra oppmøte på treninger 
og guttene har vist stor interesse for bandy. Vi ser tydelig at nivået har blitt bedre i år også. Laget har 
økende spillforståelse med tanke på plassering og flyt i spillet. Dette har også vært et 
satsningsområde fra lagledere og trenere.  

Vi har stilt 2 jevne lag til seriekamper denne sesongen som har resultert i 20 kamper fordelt på 
lagene. Resultatene har vært bra. Det har vært jevne kamper    

I tillegg kommer 8 cuper (Kosa, Frigg, Sarpsborg, ØHIL, Ready, Ullern, Snarøya, Stabekk).  

Denne sesongen har vi virkelig markert oss som et lag som har lyst til å være med på spillet. På Ready 
Cup og Snarøya Cup kom vi til sluttspill, men kom ikke helt til topps. Det ble en fin erfaring og 
motivasjon videre. 

Det er 19 gutter med varierende ferdigheter og erfaring som har det gøy på treninger og har lyst til å 
spille bandy.  

Ellen Knutsen har vært kioskkoordinator denne sesongen. Det har fungert meget bra. Vi har også en 
engasjert foreldregruppe som er en ivrig supportergjeng på seriekamper og cuper.   
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Lag : 2006 
Lagledere: Monica Hole og Morten Ring-Andersen.  

Trenere: Herman Ring-Andersen og Morten Topaas. I tillegg har Wessel Hole-Ruigrok stilt opp som 
trener når ordinære trenere ikke har kunnet.  

Laget består nå av 6 aktive spillere. Ved starten av sesongen var vi 8 stk og 2 deltok ikke på 
kamper/treninger etter nyttår.  Vi begynte sesongen med is trening i ishallen på søndager fra august. 
Senere kom vi ut på Hauger isen. Vi har hatt 2 faste treninger mandag og onsdag 1630-1730. 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. Vi har stilt lag til serie-kamper denne sesongen med hjelp av spillere fra 2007.  Å få spille 
kamp på fantastiske forhold i vikingskipet var det sportslige høydepunktet denne sesongen. Laget har 
deltatt på 3 7'er cuper, Sarpsborg, Vassenga og Frigg. Det har vært en lærerik og morsom erfaring for 
spillere og lagleder/trenere, og alle gleder seg til starte med 11 spill fra neste år. Laget deltar på 
Stabæk 11'er cup sammen med Haslum 2006 i mars. 

 

Lag: Smågutt Hauger/Haslum 
(04/05) 
Lagledere: Tor S. Pundsnes, Ola Jansson, Per Christian Bunæs, Stig Tollefsen, Lars-Jørgen Sandberg 

Trenere: Ola Jansson, Torstein Pundsnes, Vladislav Alfertyev, Stig Tollefsen, Andrei Mariashine 

Hauger/Haslum smågutt består av fem 04-spillere og fjorten 05-spillere. Det er en seriøs og ivrig 
gjeng som prioriterer idrett høyt. Noen er bare aktive med bandy, men mange er fortsatt med på 
flere idretter. Vi ønsker å legge til rette for de som vil være aktiv på flere idretter, men samtidig skal 
det være mulig å satse på bandy som helårsidrett.  

Laget har et godt sosialt miljø, treningsivrige spillere og trenere som har gjort en solid innsats 
gjennom hele sesongen. Vi startet sesongforberedelser med våris, barmarkstrening og innebandy 
rett etter påske. Mange fra laget deltok på sommercamp i Vänersborg. Gjennom høstsesongen 
fortsatte vi med trening i ishallen, barmark og innebandy. Vi ble også invitert til innebandykamp mot 
BVH-innebandy i Rykkinnhallen, og vi slo like godt BVH 6-0. Det var en morsom opplevelse, som vi 
ønsker å gjenta. 

Oppkjøring til sesongen la vi til Vänersborg og Blåsutcup, der vi fikk en god 3. plass. 

Vi har også deltatt på Kosa-, Frigg- og Vassengacup, der vi kom videre fra puljespillet.  

I NM- og interkretsserien spilte vi i seedet pulje, og kom på 8. plass i begge seriene. Resultatmessig 
opplevdes dette som litt «stang ut», fordi vi hadde mange jevne kamper og en stigende formkurve 
gjennom sesongen.  

På kretslag fikk vi med tre gutter (04) som gjorde en god innsats for Akershus. 

Vi avsluttet sesongen med cup i Mölndal i Gøteborg, som vi vant! Vi spilte der mot Höyden (7-0), Åby 
Tjureda (5-1), Kungälv (1-1) og finale mot Jönköping (4-1). Et sterkt resultat og en flott avslutning på 
sesongen. 
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Lag: gutt 03.  
Lagleder: Marianne Ring-Andersen 

2003 årgangen har hatt 10 spillere i år og de utgjorde guttelaget sammen med 9 stk 02 spillere. 
Sesongen startet bra, med barmark, tester og istrening i ishallen. Fem av spillerne var på 
sommerbandyskole i Sverige i august. Vi hadde sosial kick off for guttelaget med paintball, samt tur 
til Sverige der vi spilte treningskamp mot Blåsut p16. Vi deltok også i KOSA cup, og gikk videre til 
sluttspill der.  

Planen var å ha to fellestreninger i uken. Men da 02 spilte kamper for juniorlaget til Høvik/Hauger på 
torsdager, medførte det at vi ble uten trener på torsdager og ca 9 spillere. Hauger Haslum 03 
spillerne fikk ikke anledning spille opp på junior, i motsetning til Høviks 03 spillere.  

Underveis i sesongen har vi hatt et par spillermøter og en sosial sammenkomst sammen med 02. 

03 hadde fem spillere tatt ut i bruttotroppen på kretslaget i år. To kom videre til nettotroppen og fikk 
spille kretslagsturneringen som Akershus 2003 vant og ble kretsmestere.  

03 spilte de fleste interkretskampene med spillere fra 04 og 05, pluss noen fra 02, ettersom 02 spilte 
junior.  Interkretskampene gikk veldig bra og de endte til slutt på tredje plass i serien, tre poeng bak 
vinneren. NM laget kom til kvartfinale. 

Tre spillere fra 03 har deltatt på NBF trenerkurs og to har vært faste trenere for 2006-laget gjennom 
sesongen, og fått gode tilbakemeldinger på den jobben.  

2003 har også med en spiller til Bandy VM U17, som spiller for USA. 

Lag: GUTT 02/03 Hauger/Haslum 
  

Lagledere: Marianne Ring-Andersen og Cathrine K. Elger 

Trener: Tommy Hennum Larsen 

Guttelaget har denne sesongen hatt 19 spillere – 9 fra 2002 og 10 fra 2003. Sammen med 
2001-spillerne startet vi treningen etter påske med våris og barmarkstreninger hele 
våren/sommeren. Vi ladet opp på høsten med en uke på bandyskole i Vanersborg før vi 
startet sesongoppkjøring inne i hallen, i styrkerommet på Dønski og barmarkstreninger - i 
tillegg til treningskamp i Vanersborg mot Blåsut. 

Sesongen startet som vanlig med Kosa Open hvor vi kom oss til semifinale. Laget har spilt i to 
serier denne sesongen, Interkrets hvor vi tok en bronsjeplass knepent bak Stabæk og Røa – 
og i NM Elite hvor vi spilte oss til kvartfinale. 2002-spillerne har i tillegg spilt Junior på 
samarbeidslaget Høvik/Hauger. 

Det er en ivrig og seriøs gjeng. 5 av 02 spillerne startet på Dønski toppidrett bandy i august 
og har hatt 2 morgentreninger inne i hallen i tillegg til lagtreninger og kamper. Foran neste 
sesong starter i tillegg 4 03-spillere. 

Til Kretslagsturneringene i januar hadde vi 2 2003-spillere og 5 2002-spillere med i de 
respektive troppene. Til U17 hadde vi 2 spillere med i bruttotroppen og 1 spiller som 
representerer Norge i VM i mars. I tillegg er 1 spiller tatt ut til det Amerikanske U17-laget 
som deltar i samme turnering. 1 spiller representerte Tyskland i A-VM i Vanersborg i februar. 
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Lag : JUNIOR Høvik/Hauger 
Lagleder: Cathrine Elger (Hauger) og Tormod Johnsen (Høvik) 

Kampleder: Tommy Hennum Larsen. 

Hauger har denne sesongen stilt med et juniorlag i samarbeid med Høvik. Laget har bestått av 1 
2000-spiller, 3 2001-spillere og 7 2002-spillere fra Hauger og 6 Høvikspillere. 3 av de eldste Hauger-
spillerne meldte overgang til Høvik denne sesongen og har i tillegg fått prøve seg i Eliteserien. 

Laget har ikke hatt egne treninger, men har spilt serie + KOSA-cup. Tross lagets unge alder har det 
prestert over all forventning, og spilte seg inn i seedet gruppe i sluttspillet hvor de røk ut i 
kvartfinalen. 

 


