
 

 

Årsberetning fra lagene sesongen 2020 – 2021 

Bandyskolen (2013 og 2014) 

Lagleder: Brit T. Haugen 

Trener: Øystein Lande 

På grunn av Covid-19 ble det en litt tregere sesongstart enn normalt for bandyskolen. Til tross for 

dette endte vi opp med 25 aspiranter som skøytet ivrig rundt på isen. Det er 16 gutter og 9 jenter, og 

stemningen er på topp hver gang de møtes på isen. På grunn av strenge koronarestriksjoner ble 

avslutningen utsatt, men så fort reglene tillater det vil den bli gjennomført. Vi vet at 

bandyskolegjengen gleder seg til den! 

 

Lag: Gutter 2012 

Lagleder og trener: Tormod Sandvei 

Gutter 2012 har hatt på tross av korona hatt en veldig fin bandysesong. Vi har hatt noe tilvekst, 19 

gutter har vært med, med høyt oppmøte på hver trening. God stemning og topp innsats.  

Ingen kamper i år, dessverre. Vi skulle vært med i serie for første gang, etter to sesonger med noen 

knøttecuper. Men det har egentlig gått helt fint uten.  

I tillegg til ordinære treninger, hadde vi noen frivillige «løkkeøkter» på lørdager med familier i 

desember, da det var begrensninger på banen. Det var gøy for store og små. Fint tiltak av klubben.  

Nå ser vi frem mot fotballsesongen, før vi er klare for bandy igjen når vinteren nærmer seg. 

 

Lag: Hauger Bandyjenter (2010 – 2012) 

Lagleder: Rune Nesland-Steinor 

Trenere: Rune Nesland-Steinor og Øystein Lande 

I sesongen 20/21 har jentelaget økt til 13 spillere.  

Som andre lag har det kun vært treninger denne sesongen, men vi har holdt ut og hatt to treninger i 

uka siden isen på Rud ble klar. Vi har klart å holde det i gang hele vinter med opplegg justert etter de 

til enhver tid gjeldende regler.  

Vi hadde en alvorlig skade på trening med flere brudd i et bein. Vi håper vi har henne på isen igjen før 

sommeren eller rett etter ferien.  

Vi fikk avviklet avslutningen for sesongen i tide. Laget vil ha noen barmarkstreninger frem til 

sommerferien. 

 

Lag: Hauger/Haslum 2008 – 2009 

Trenere: Wessel Hole-Ruigrok og Hermann Ring-Andersen 

Voksen trenere: Jeppe Nielsen og Espen Tallaksen 



 

 

Lagleder: Jan-Erik Slåttbakken 

Laget har bestått av 19 spillere i sesongen. Som begynte med trening inne i ishallen i august. 

Det ble også supplert med innebandy når dette var mulig. Tidlig på sesongen var det stor fokus på 

skøyte teknikk og spill. Laget var med på Kosa Cup. Når laget kom ut på is økte vi til 3 treninger pr 

uke. I ukedagene gjennomførte Wessel og Hermann treningene med varierte øvelser. Utover i 

sesongen med mer fokus på hva som skjer når en kommer på 11 er bane. Gjennom sesongen har det 

vært gjennomført treningskamper hver lørdag morgen. Dette ble gjennomført så likt som mulig 

vanlig kampsituasjon. Med fullt baneoppsett og dommer. Dette ble godt tatt imot i en spesiell 

sesong. Gjennom hele sesongen har det vært satt søkelys på at alle skal være med, og ha det gøy 

med bandy. Spillergruppen virker godt intrigerte, selv med flere skoler representert. Det har vært 

god utvikling av ferdigheter på alle nivåer i spillergruppen, og stemningen for videre bandyspill er 

god. 

Laget har også i år hatt en aktiv foreldregruppe, så det har vært god service på sliping for spillerne og 

det stort sett er foreldre til stede for hjelp med vant og mål (spesielt på lørdagene). 

 

Lag: Smågutt Hauger/Haslum (2006 og 2007)   

Lagledere: Monica Hole, Thomas Nilsen, Steffen Solem, Arne Fjeldstad. Trenere: Kristoffer Adde, 

Albert Torbergsen, Sander Barbo, Andre Mila (barmark&keeper).  

Hauger-Haslum smågutt har denne sesongen bestått av 24 spillere, 11 fra 06 og 13 fra 07. Laget har 

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

sesongen. Vi startet sesongforberedelsene med vår barmark noe senere enn vanlig pga covid-19,  

mellom 6. mai og 26.juni. Våris utgikk pga oppussing i Bærum Ishall.   

Mange fra laget skulle delta på sommercamp i Vänersborg, denne ble avlyst men 14 spillere deltok 

på treningsuke med ettermiddagsøkt med barmark og kveldsøkt med istrening i Bærum Ishall 10-16. 

august. Vi hadde også felles middag tirsdag, torsdag og fredag med grilling, vannkrig, badeøkt 

mellom barmark og isøktene.   

Gjennom presesongen hadde vi 2 barmarksøkter og en istrenings økt inne i ishallen per uke.    

Sesongen startet med KOSA der vi hadde meldt på et 06 lag og et 05 lag, og begge lag fikk spilt 3 

kamper 25. oktober.  Vi hadde i tillegg planlagt deltagelse på flere cuper, og 2 serielag og 1 NM lag, 

men pga covid-19 ble alt unntatt treninger avlyst denne sesongen. Vi startet på BIP kunstis med 

utetreninger på is 4 ganger i uken fra 14. november til siste økt 31. mars. Etter hvert innførte vi 

internkamper på 2 av de 4 ukentlige treningene.  

For 2. års smågutt arrangeres det kretslagssamlinger og turnering, kun 1 samling ble gjennomført pga 

covid-19 denne sesongen.   

 

Lag: Guttelaget Hauger/Haslum (2004 og 2005) 

Lagledere: Tor S. Pundsnes 

Trener: Andrei Mariashine 

Hauger/Haslum startet sesongen med 25 spillere, etter at vi fikk 5 nye spillere fra ØHIL (05). 



 

 

Vi gjennomførte barmarkstreninger fra mai til sommerferien. Etter sommerferien trente vi både i 

ishallen og barmark. 

Vi fikk spilt 4 kamper i Kosa open, det ble også de siste kampene denne sesongen pga. 

koronasituasjonen. 

Istedenfor kamper la vi inn ekstra trening på kampdagene, og har hatt 4 treninger hver uke gjennom 

hele ute sesongen. 

Dessverre har det vært vanskelig å holde på alle spillere når vi ikke har kunnet spille kamper. Lite 

motiverende å bare trene. Ved sesong slutt er det 18 spillere igjen på guttelaget. 

Til tross for en vanskelig situasjon har laget fått trent godt, og Andrei Mariashine har gjort en 

fantastisk innsats som trener. 

 

Lag: Junior Hauger/Øhil (2003-2001) 

Lagleder: Cathrine Elger (Hauger) og Jon Erlend Dahlen (Øhil) 

Trener: André Mila og Tommy Hennum Larsen. 

Juniorlaget var godt forberedt før sesongen 2020/21. Samarbeid med Øhil junior gjorde at vi hadde 

en solid spillerstall på over 20 spillere og vi hadde trent godt i for-sesongen, både barmark og på is i 

hallen. Vi startet sesongen i Vikingskipet med treningskamper. Deretter var det Kosa som endte med 

3 seire og ett tap og 25 – 5 i målforskjell. Selvtilliten var på topp og gutta var klare for sesongen da 

idretten istedenfor stengte ned. Med nedstengning ble det også satt en stopper for videre uttak til 

U17 og U19, men vi hadde 5 spillere med i bruttotroppene. 

Tross nedstenging og kampnekt gjennomførte vi en bra treningssesong med stort sett veldig bra 

oppmøte og innsats på de 3 istreningene vi hadde gjennom hele sesongen. 

 

Aktivitet: Hauger skole, valgfag bandy 

Lærer: Sergey Gusev 

Etter en 6 ukers test forrige skoleår med valgfag bandy (trener Björn Buskqvist) og aktiv 

lobbyvirksomhet fikk vi endelig til valgfag bandy på Hauger ungdomsskole. 

Dette skoleåret har det deltatt 15 elever fra 8., 9. og 10. klasse (13 gutter og 2 jenter) på istrening 

tirsdager kl. 1230-1400, under kyndig ledelse av Sergey Gusev. 

Gusev er lærer på Hauger ungdomsskole innføringsklassen, men han har også bakgrunn som 

bandyspiller, trener i eliteserien og forbundskaptein for damelandslaget i bandy. 

Så vi er veldig glad for at Hauger skole så muligheten for å utnytte intern kompetanse i egne lærere, 

lokale muligheter med ishall og bandybane samt stor interesse fra elevene for bandy valgfag.   

Valgfag bandy har fungert veldig bra og ifølge skolen er dette den elevgruppen som har fungert best i 

en vanskelig skolesituasjon med korona. 

Trolig fordi eleven har indre motivasjon for faget og ønsker bandy valgfag med Sergey. Et veldig bra 

«ekstratilbud» for de Haugerspillere som går på Hauger ungdomsskole. 



 

 

 

Aktivitet: Levre skole, SFO bandy 

Trenere: Henning Eriksen og Daniel Pundsnes 

Fra november til medio mars har Levre skole SFO hatt skøytedag/bandy for 1.-4. klasse på BIP. 

Fredager 1400-1600. 

Hauger bandyklubb har stilt med to trenere for å dra i gang aktivitet, lek og bandy for elevene. 

Det har vært godt oppmøte på isen, og forhåpentligvis bidratt til skøyteglede og rekruttering til 

Hauger bandyklubb. 


