Årsberetning fra lagene sesongen 2021 – 2022
Bandyskolen (2014 og 2015)
Lagleder: Gro H. Lille
Trener: Øystein Lande og Christine Røde Brenne (foreldretrener)
Ungdomstrenere: Axel Barrabès og Markus Bergh Jansson
Spond og facebook-ansvarlig: Brit T. Haugen
Bandyskolen startet med innebandy på Hauger skole i starten av september. Fra starten av
november flyttet treningene ut og vi fikk mange ivrige barn på isen. Om lag 46 barn har vært med
gjennom året, der ca 20 av disse også var med sist sesong og 26 var barn som startet dette året. En
fin gjeng som skøytet ivrig rundt. Det er 33 gutter og 13 jenter, og stemningen er på topp hver gang
de møtes på isen.
Den 6. februar fikk barna prøve seg på sin første cup på Stabekk. 4 lag spilte, to i 2014 årsklassen og
to i 2015 årsklassen. Dette var en suksess og fristet til gjentakelse! Den 6. februar bød sjansen seg
igjen, og tre lag spilte på Ready sin Knøttecup.
Vi har 13 jenter i gruppen og den 5. mars stilte disse jentene på Ready jentecup. Også en suksess og
vi håper vi klarer å beholde og rekruttere enda flere jenter til bandyen.
Nå går vi i gang med sommeraktiviteter, men gleder oss til høsten og ny bandysesong.

Lag: Gutter 2012
Lagleder og trener: Tormod Sandvei
Trenere: Nicklas Vesterdahl, Robert Langli og Tormod Sandvei
Nok en fin bandysesong for 2012-gjengen.
Vi har hatt drøyt 15 gutter på trening stabilt gjennom vinteren.
Sesongen startet med Kosa Open på hjemmebane. På tross av noen avlyste seriekamper før jul, fikk
vi spilt både noen seriekamper utover vinteren, samt deltatt i cuper hos Ullern og Ready.
Ferdighetene har økt betraktelig hos mange, og arbeidsmoralen i laget er veldig sterk. Det gjør at vi
kommer til å bli et vanskelig lag å møte i årene fremover.
Stemningen er god i 2012-laget. Nå har vi sommerpause hvor vi spiller fotball og vi gleder oss til
neste sesong.

Lag: Hauger Bandyjenter (2010 – 2012)
Lagleder: Rune Nesland-Steinor
Trenere: Rune Nesland-Steinor og Øystein Lande
Ungdomstrenere: Ellen Dilkestad og i blant Hennie Paasche Sæther

I løpet av sesongen 21/22 har jentelaget økt til 15 spillere. Det har kommet til 3 jenter som har spilt
på blandede lag i Haslum.
Jentelaget hadde barmarkstreninger våren 2021. Ved skolestart startet vi treninger inne i ishallen og
gjennom vintersesongen var det to treninger i uken. Laget spilte seriespill gjennom sesongen og
deltok på 4 cuper. Laget har opplevd enorm fremgang og merker selv at fremgangen hjelper
Vi fikk avviklet avslutningen for sesongen i tide. Laget vil ha barmarkstreninger frem til
sommerferien, og istreninger inne i hallen i samarbeid med Stabæk jentelag.

Lag: Smågutt Hauger/Haslum (2007 og 2008)
Lagledere: Thomas Nilsen, Steffen Solem, Arne Fjeldstad, Jan-Erik Slåttbakken og Espen Tallaksen.
Trenere: Albert Torbergsen, Sander Barbo, Wessel Hole-Ruigrok.
Hauger-Haslum smågutt har denne sesongen bestått av 25 spillere, 12 fra 08 og 13 fra 07. Laget har
et godt sosialt miljø på tvers av årganger, treningsivrige spillere og trenere som har gjort en solid
innsats gjennom hele sesongen. Det har vært bra oppmøte på treninger, cuper og kamper.
Sesongens forberedelser startet opp med barmark trening etter at ute-isen gikk mars/april 2021.
Dette ble under strenge smittevern regler. Senere ble det våris i ishallen. Dette fortsatt frem til
22.06.21. Deretter var det egen trening og ferie med andre aktiviteter gjennom sommeren.
Det startet opp etter sommeren med barmark og istrening 14.08.21. Dette fortsatte frem til ute-is
ble ferdig til Kosa Cup. Da flyttet vi all aktivitet til ute-isen. Det har vært lagt opp til 3-4 treninger i
uken i tillegg til seriekamper og NM-kamper, så det har vært en aktiv periode tross Covidrestriksjoner.
Det har vært lite cuper grunnet Covid, men det ble Kosa Cup, Ullevål Cup, Kak service (Sverige). Vi var
meldt opp på flere, men ble avlyst grunnet Covid.
For årgangen 2007 smågutt ble arrangert kretslagssamlinger og turnering. Den ble litt avkortet på
grunn av Covid-19 denne sesongen, men ble gjennomført. Hauger/Haslum smågutt stilte med 5
spillere på kretslaget.
Det har vært meldt opp 2 lag i seriespill (2008 og 2007), samt et useedet NM-lag. Det har vært jevnt
og bra nivå gjennom hele sesongen på begge lagene. Vi vant NM useedet gruppe og spilte da kvalik i
seedet gruppe. Det sier noe om nivå og kvalitetene i småguttlaget vårt.

Lag: Guttelaget Hauger/Haslum (2005 og 2006)
Lagledere: Tor S. Pundsnes, Kristoffer Adde og Monica Hole
Trener: Andre Mila.
Hauger/Haslum gutt denne sesongen bestod av 21spillere. Vi gjennomførte barmarkstreninger fra
mai til sommerferien. Etter sommerferien trente vi både i ishallen og barmark. Vi deltok på 2 cuper i
løpet av sesongen, KOSA Open i oktober der vi vant gutteklassen, KOSA Natta i november, i Örebro,
der vi ble nr 3. Vi hadde lag i interkrets serien og NM sluttspillet, der vi ble slått ut i kvartfinalen etter
en thrillerkamp.

6 spillere fra 06 årgangen ble tatt ut på kretslaget, som vant turneringen. 9 spillere fra 05 ble tatt ut
på kretslaget. Vi hadde også 6 spillere i U17 troppen, men U17 deltok dessverre ikke i noe
internasjonal turnering denne sesongen. Ved sesong slutt er det 18 spillere igjen på guttelaget. Andre
Mila gjorde en meget god innsats som trener denne sesongen.

Lag: Junior Hauger/Øhil (2004-2002)
Lagleder: Per Christian Bunæs (Hauger) og Jon Erlend Dahlen (Øhil)
Trener: Andrei Mariashine.
Junior laget var ikke like solid i spillerstallen i år som i fjor da vi startet sesongen med 16 spillere
inkludert to keepere. Vi var derfor avhengig av god hjelp fra guttelaget, noe vi også fikk.
Sesongen ble sparket i gang med en treningskamp mot Stabæk i Vikingskipet hvor vi stilte uten noen
innbyttere og fikk merke på det med et solid tap. Deretter ventet Kosa, men på grunn av mildvær ble
turneringen utsatt til sen sesong (noe som skulle vise seg å bli vanskelig å gjennomføre da også
dessverre). Da serien kom i gang gikk det imidlertid bedre og vi hadde solide seiere både mot Stabæk
2 og Drammen. På grunn av militæret, studier, og Covid mistet vi dessverre en del nøkkelspillere
rundt nyttår og ble med det enda mer avhengig av guttespillere enn det vi hadde vært tidligere. Men
bortsett fra én kamp mot Stabæk 1, hvor vi ble nødt til å gi en walkover, klarte vi å stille lag. Årets
høydepunkt kom mot Solberg hvor vi klarte å snu 1-5 etter 25 minutter spilt, til en 9-7 seier til slutt.
Med en 7. plass i serien kom vi til sluttspill og møtte nok en gang Solberg. Denne gangen endte det
dessverre med et 8-4 tap. Alt i alt er vi godt fornøyd med en solid gjennomført sesong.

Lag: Senior
Lagleder: Tor S. Pundsnes og Per Christian Bunæs
Trener: Andrei Mariashine.
Etter flere års fravær med seniorlag var det endelig mulig å stille med seniorlag for Hauger
bandyklubb. Vi hadde et ungt lag med noen eldre erfarne spillere, og totalt har det vært 26 spillere
innom seniorlaget denne sesongen. Høsten startet veldig bra med gode resultater på banene og god
stemning på tribunen. I desember kom det en ny nedstengning pga. Covid frem til medio januar, og
med frafall av nøkkelspillere ved nyttår pga. militæret og overganger ble siste del av sesongen
tøffere. Til tross for dette klarte A-laget å komme på 2. plass i 2.divisjon, ett fattig poeng bak Snarøya,
og kvalifiserte seg til direkte opprykk til 1. divisjon neste sesong. (8 seiere, 1 uavgjort og 3 tap).
Målsettingen denne sesongen var først og fremst å etablere et seniorlag i klubben, og med opprykk
til 1.div ble ambisjonene mer enn innfridd. Andrei Mariashine har trent laget denne sesongen.

Aktivitet: Hauger skole, valgfag bandy
Lærer: Sergey Gusev
Dette skoleåret har det deltatt 14 elever fra 8., 9. og 10. klasse (12 gutter og 2 jenter) på istrening
tirsdager, under kyndig ledelse av Sergey Gusev. Treningen har foregått i Bærum ishall vår og høst, og
ute på BIP om vinteren.

Gusev er lærer på Hauger ungdomsskole innføringsklassen, men han har også bakgrunn som
bandyspiller, trener i eliteserien og forbundskaptein for damelandslaget i bandy. Vi er veldig glade for
at Hauger skole ser 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 også i år. 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: Erling Solem og Oskar Knudsen
Fra november til medio mars har Levre skole SFO hatt skøytedag/bandy fredager 1400-1600. Tilbudet
har i år vært for 3. og 4. klasse da skolen har erfart at de yngste årskullene fort blir for kalde.
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 bidratt til skøyteglede og forhåpentligvis rekruttering til
Hauger bandyklubb.

