Årsberetning fra lagene sesong 2019 - 2020
Bandyskolen (2012 og 2013)
Lagleder: Tormod Sandvei
Gutter 2012 og 2013 har hatt en flott bandysesong. Veldig gøy at så mange har vært med. Vi
har hatt masse gutter på trening hver uke og utviklingen har vært stor. Totalt har 19 gutter
deltatt. 16 gutter 2012 og 3 gutter 2013. Alle har fått prøvd seg med drakt i én eller flere
cuper. Vi har deltatt i knøttecuper hos ØHIL, Stabæk og Ready, med ett lag i den første
cupen og to lag i den andre.
Neste sesong vil 2012-gutta antagelig bli en egen gruppe og gå ut av bandyskolen.

Lag: Hauger bandyjenter (2010 – 2012)
Lagleder: Rune Nesland
Vi har hatt god rekruttering gjennom sesongen, og var oppe i ca 14-15 spillere på det meste.
Vi har jenter fra 2010-2012. Jentene har hatt trening 2 dager hver uke gjennom sesongen. Vi
har deltatt på Ready jentecup. Første og siste cup i sesongen ble avlyst. Vi satser på en ny
sesong til vinteren.

Lag: 2008 og 2009
Lagleder: Nils-Erik Hirsch
Trener: Espen Tallaksen
Hjelpetrener (deler av sesong): Herman Ring-Andersen

ANTALL SPILLERE
Tre 2008-spillere ga seg etter forrige sesong og det har kommet to nye 2008-spillere i løpet
av denne sesongen. I tillegg ble tre 2009-spillere med på laget, da de var de eneste igjen fra
2009-laget etter sesongen 2018/2019. Laget har bestått av 19 barn i 2019/2020-sesongen,
hhv 16 2008-barn og 3 2009-barn. Både serie- og cup-kamper har vært 7`er-bandy.
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 resultater i bandykamper på dette alderstrinnet avhenger i stor grad av
enkeltspilleres prestasjoner.
Laget har hatt fast keeper i store deler av sesongen. 3 spillere har i løpet av sesongen fått
spille i enkelte kamper for 2007, noe spillerne har satt stor pris på – det har skapt
mestringsfølelse.

TRENINGER
2008-2009-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.
Laget har hatt to treninger i uka fra 11. november gjennom hele vintersesongen, med siste
trening/sesongavslutning 11. mars 2020. Espen har hatt ansvaret for treningene begge
dager i uka, og Herman har deltatt på de fleste treninger på høsten frem til 13. november
2019 og et par treninger på vinteren 2020. 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.
Årets trening startet 1 time tidligere (16.30 – 17.30) enn tidligere år, noe som har
vanskeliggjort å opprettholde tidligere rutine med at alle spillere møtes i garderoben i god tid
før trening og er ferdig skiftet et kvarter før treningen, slik at man har 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. Hjelpetrener og evt andre foreldre har samtidig funnet
frem utstyr til treningen. Dette har gitt økt kvalitet på treningene. Dette er noe motvirket av at
spillerne er et år eldre og både litt mer selvgående og kjenner de fleste øvelsene bedre. At
alle spillere møtes i garderoben både før og etter treningen har gitt et godt sosialt miljø på
laget.
KAMPER – CUP`ER
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.
Vi har deltatt på følgende arrangement i 2019/2020-sesongen:
Seriespill – 1 lag med 8 kamper

(8 tap)

Sarpsborg bandy- og fotball-cup – 1 lag

(3 seire og 1 uavgjort)

Kosa-Cup – 2 lag (1 lag i 2008 og 1 lag i 2009)

(hhv 3 tap og 1 seier og 2 tap)

Røa cup – 1 lag

(1 seier og 3 tap)

ØHIL-cup – 1 lag

(1 seier og 2 tap)

Ready cup – 1 lag

(3 tap)

Snarøya cup – 1 lag

(4 seire – vant cup)

Stabæk cup – 1 lag

(2 seire og 1 tap)

Alle cup`er har hatt 3 gruppespill-kamper pr lag, og nytt i år var sluttspill i cuper. Snarøya cup
var en del av den ordinære rotasjonen av spillere, men det ble med vilje valgt ut en
spillergruppe som var sterkere enn vanlig. I Stabæk cup ble spillerne plukket ut etter
deltagelse på trening gjennom vinteren, da alle spillere før denne cup`en hadde spilt like
mange serie- og cup-kamper.

ANDRE RESSURSER
Laget er privilegert med en flott foreldregruppe.
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.
Vi har en kioskansvarlig som har tatt det administrative rundt klubbens slipe- og kioskvakter,
samt vakter ifbm KOSA. Hun har også administrert ifbm avslutning. Det har aldri manglet på
foreldre som frivillig har meldt seg til disse vaktene/baking.
Det har heller ikke manglet foreldre til rigging av mål og vant før hjemmekamper.
Den tidlige treningstiden har vanskeliggjort at foreldre som tidligere har deltatt på treninger
og hjulpet med utstyr, snømåking osv har kunnet stille. (dog lite snøfall i 2019/2020sesongen)

Lag: 2007
Lagledere: Thomas Nilsen og Steffen Solem.
Kampledere: Julian Lausau og Andreas Bertelsen
Trenere: Ask Gerhardsen, Albert Torbergsen, Sander Barbo, Niklas Elger
Slipere: Christian Hareide, Eirik Telje, Julian Lausau
I tillegg har Julian og Andreas bidratt mye for å kunne avvikle treninger på mandag og
onsdag. Ellen har koordinert kioskaktivitet med stø og rutinert hånd.
Laget består nå av 12 spillere. Vi fokuserer mye på et bra miljø og bredde i laget. Vi tror vi
gjør noe riktig. Det skal være gøy, og det skal også være utfordringer og utvikling for den
enkelte spiller.
Vi begynte sesongen med barmark som senere gikk over til istrening i ishallen i oktober. Bra
oppmøte. Vi hadde en fin kickstart med Sarpsborgcup. Senere kom vi ut på Hauger-isen. Vi
har hatt to faste treninger, mandag og onsdag kl. 17.30-18.30, i tillegg til ekstra på fredager.
Det har jevnt vært bra oppmøte på alle treninger og gjengen har vist stor interesse for bandy.
Vi ser tydelig at nivået har hevet seg i år også.
De har fått bedre spillforståelse med tanke på plassering og flyt i spillet. Dette har også vært
et satsningsområde fra oss lagledere. Det har også vært en satsning at hjelpetrenere og
lagledere øker kompetansen med kursing. Vi begynte også se litt på 11`r- bandy denne
sesongen.
Vi har stilt 1 lag til seriekamper denne sesongen. Vi ser at nivået er høyere, og spillet er mer
krevende enn før, men vi henger med. Vi holder oss ca. midt på tabellen.
Vi har vært på 9 cuper totalt i år. (Sarpsborg, Kosa, Vassenga, Marienlyst, Ready, ØHIL,
Snarøya, Ullern, Stabekk. Cupene har vært høydepunktene og guttene har gledet seg mye til
dette. Vi har stilt med 10-11 spillere pr. kamp. Det har fungert bra.

Keeper er Markus Grove og andre på laget har stilt etter ønske og behov. Det har fungert
bra. Mye spilletid for alle som har vært på kamper og treninger. Det er også vært et par
keepertreninger i løpet av sesongen.
Faste trenere i isperioden har vært Ask, Albert og Sander. De har vist stor interesse for å
lære bort, og har gjort enn kjempejobb for at gutta skal har det gøy og lære noe på
treningene. Det har vært fokus på samspill og forberedelser til 11`r bandy.

Lag: Smågutt Hauger/Haslum (2005 og 2006)
Lagledere: Tor S. Pundsnes, Ola Jansson, Kristoffer Adde, Monica Hole
Trenere: Stian Dilkestad, Andrei Mariashine
Hauger/Haslum smågutt har denne sesongen bestått av 28 spillere, 14 fra 05 og 14 fra 06.
Laget har et godt sosialt miljø, treningsivrige spillere og trenere som har gjort en solid innsats
gjennom hele sesongen. Vi startet sesongforberedelser med vår-is, 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.
Sesongen starte med tur Vänersborg Blåsutcup (P14) og Västerås CCM-cup (P15). God
innsats i begge cuper. I Kosa-cup stilte vi med to lag fordelt på årsklasse, der 2005-guttene
vant Kosacup.
I seriesystemet stilte vi med to lag i kretsserien (05/06) og kom på en god 3. og 4. plass. I
NM stilte vi med ett lag i seedet pulje, og kom der på en god 4. plass. Litt skuffende var det
at vi røyk ut allerede i kvartfinalen i NM.
Smågutt deltok også på Frigg-cup, Vassenga-cup og Kakservice-cup i Mölndal (P14).
Meget sterk prestasjon av 2006-guttene som vant alle sine kamper i Mölndal med unntak av
et 3-2 tap for Surte. Kun uflaks at laget ikke gikk til A-sluttspill og kjempet om en medalje
cupen.
For 2. års smågutt arrangeres det kretslagssamlinger og turnering. Det ble arrangert 6
samlinger, der alle spillere fra kretsen deltok på de fire første samlingene. (to barmark og to
på is). På kretslaget fikk vi med 5 spillere. I turneringen vant Akershus over Buskerud og
spilte uavgjort mot Oslo, men vi kom på en kjedelig 2. plass pga. ett mål dårligere målforskjell
enn Oslo.

Lag: Gutt Haslum/Hauger (2003 og 2004)
Lagledere: Marianne R. Andersen, Lars Even Torbergsen, Per Christian Bunæs
Trener: Andrè Mila
Guttelaget har denne sesongen hatt 13 aktive spillere, hvorav fem 2004 og åtte 2003
spillere. Vi har vært en marginal tropp, og med periodevis flere ute med skade har vi
gjennom hele sesongen vært avhengig av å låne opp 2005 spillere. Sammen har disse vært
sosial gjeng med bra lagmoral, godt fellesskap og fantastisk innsats på isen. For mange av
spillerne startet sesongen med bandycamp i Vanersborg, påfulgt av barmarkstrening frem
mot Kosa cup. Vi hadde noen bra innledende kamper i Kosa, men ikke videre til sluttspill. Vi

deltok også i Snarøyacup og Solbergcup. I tillegg til cuper har vi gjennom hele sesongen hatt
høy belastning med to kamper og to istreninger i uken.
I interkretsserien endte vi på en god 4. plass (av 10 lag), etter Røa, Stabæk og Høvik. I NMserien var vi meldt opp i seedet gruppe og endte èn plass bak sluttspill. Vi hadde to (+ èn
reserve) spillere med i troppen på 2003 kretslaget og 3 spillere med på 2004 laget. Hele
laget har hatt god progresjon under sesongen, under kyndig veiledning av Andrè.

Lag: Junior Hauger/Høvik (2002-….)
Lagleder: Cathrine Elger (Hauger) og Tormod Johnsen (Høvik)
Trener: Tommy Hennum Larsen.
Hauger har også 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 i tillegg til
Høvikspillere. 8 av Hauger-spillerne meldte overgang til Høvik denne sesongen og har fått
prøve seg i Eliteserien.
Laget har hatt 1 egen juniortrening per uke i tillegg til treninger med Høviks A-lag. Laget
startet oppkjøringen til sesongen med barmark fra påske og is inne i hallen fra august i tillegg
til 2 turer til Sverige i oktober. Resultatmessig sikret laget seg 3. plassen i serien mens de
tapte bronsefinalen i NM og ble nr. 4 der. På laget har vi 1 spiller som spilte B-VM for
Nederland i Irkutsk i mars, 2 spillere som skulle ha spilt A-VM for Tyskland samme sted
(utsatt til oktober pga Korona) samt 2 spillere som spilte U17-VM for et nyoppstartet Europalag i Lidkøping i mars.

