
 

Årsmelding ØHIL Bandy 2016 
 
(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2016/2017, samt kalenderåret 2016) 

Bandystyret har i år bestått av: 

Eivind Thorne (a-laget) Leder og kommunikasjon 
Michael Østgaard (forelder 1999 og 2001) Økonomiansvarlig 
Jon Erlend Dahlen (forelder 2003 og 2009) Rekrutteringsansvarlig 
Lasse Hermansen (forelder 2003 og 2005) Rekruttering 
Vincent Thue (forelder 2005) Inntektsansvarlig 
Erik Legernes (forelder 2006) Anleggsansvarlig 
I tillegg har Petter Breistøl tatt et engasjement som representant i Anleggsutvalget. 
 
Bandystyret har hatt 5 protokollerte møter i 2016. Viktigste punkter som har vært jobbet med: 

- Rekruttering og bandyskole 
- Anlegg, innbytterbokser Hoslebanen og ØHIL Idrettspark Kunstis og kunstgress 
- Sportslig tilbud – istid, treninger, arrangementer 
- Sportslige planer 
- Økonomi og inntekter 

Tusen takk til styret i ØHIL Bandy, alle lagledere, trenere og andre som jobber knallhardt for å få ØHIL Bandy til å 
fungere! 

Gjennomført i 2016 

Søppelplukking dugnad: ca. 18.000kr 
Salva dugnad: ca. 48.200kr 
Salg av ØHIL Bandy produkter fra klubbhuset 
Bygging av innbytterbokser med lager på Hoslebanen, etter støtte fra Gjensidige Stiftelsen 
Arbeid med sportslig utvalg og sportslig plan 
Bandyskole med over 40 deltakere. 
Slipebod flyttet til baksiden av klubbhuset for å frigjøre plass inne. 
 
Økonomi 
Først av alt takk til våre gode sponsorer. Dette er viktige bidrag til gruppen. Takk til Aspelin Ramm, Hertz, Jar Bygg, 
Sysplan, Affinion International, og Evidensia. ØHIL Bandy hadde i 2016 et underskudd på ca. 26.991kr. Budsjettet var på 
+3.600kr så i år kom det et lite avvik. Det finnes er par årsaker til dette, den ene er at det i 2016 regnskapet ligger en feil 
fra i fjor, istid for Desember 15 er tatt med i 2016 utgjør 19.800. Vi har derfor en «dobbel desember» kostnad i 2016. En 
annen sak er byggingen av innbytterboksene som ble litt mer omfattende enn vi forutså. Innbytterboksene er bygget 
med penger fra Gjensidige stiftelsen som bandygruppen søkte om. I tillegg til selve innbytterboksene har vi også bygget 
en sekretariat bod og to lager. Lagrene disponeres av klubben og fordeles av administrasjonen i forhold til hvem som har 
størst behov. Meste parten av kostnadene ble tatt av bandygruppen blant annet oppsettet av reisverket hvor lager delen 
har en kostnad på ca. 40.000kr. Dette er avtalt og avklart med administrasjonen.  
 
Egenkapitalen i ØHIL Bandy er nå ca. -336.000kr etter at vi i forbindelse med oppgraderingen av garasjen i 2015 lånte 
tilbake deler av det nedbetalte beløpet. Det er avtalt at bandygruppen skal levere et resultat på ca. 55.000 kr i 
overskudd hvert år frem til 2021 for å komme tilbake til positiv egenkapital.  
 
Vi hadde før sesongen en liten økning i treningsavgiften ettersom den har blitt holdt på et stabilt nivå i mange år. 
Treningsavgiften dekker blant annet seriespill, kunstisleie og dommerutgifter. I tillegg har vi veldig mange andre 
kostnader som vi finner inntekter til gjennom dugnader, sponsorer etc. 



 
Sportslig 

Bandyskolen 

Bandyskolen har vært arrangert med stor suksess, og 
spesielt stor takk til Jon Erlend Dahlen for sitt enorme engasjement her. Det har vært mer enn 40 påmeldte barn som 
har prøvd seg, men dessverre svært få jenter i år. Vi håper alle blir med neste år også. Bandyskolen har hatt innetrening 
en gang i uka etter høstferien, og var tidlig på plass i Jarishall. På grunn av en rekord bra vinter på Hoslebanen har 
bandyskolen hatt stor glede og fått masse tid på isen på Hosle. For flere har dette vært første møte med skøyter, men de 
har tatt utfordringene på strak arm. Med god hjelp fra ungdomstrenerne og foreldre har dette blitt en veldig bra 
bandyskole, stor takk til dere! 
 

Pappabandyen  

Pappabandyen er et åpent tilbud til alle foreldre i klubben som ønsker å gå litt på skøyter og spille litt selv. De har 
trening hver søndag fra høstferien i Jar ishall. Det nå ca. 20 mann som er med og for mange er det ukas høydepunkt. 
Godt og se at vi har tilvekst av foreldre fra bandyskolen. Vi har klart oss nesten uten skader og det er ikke verst når vi 
tenker på hvor fort vi glemmer at vi ikke er ungdom lenger. Stor takk til Petter Breistøl for organisering. 
 

Smågutt 2003 årgangen  

Overgangen til 11’er bandy er stor og dette var første sesong på stor bane. Laget har to juniortrenere i tillegg til en bra 
foreldregruppe og har også i år fått innspill, hjelp og støtte fra Nils Vangdal som er en meget erfaren bandypappa og 
spiller med et stort ØHIL hjerte.  
 

Gutt 2000/2001 

Guttelaget vårt har hatt en bra sesong. En fin gruppe på ca. 14 spillere født 2001 og 2000, i tillegg har laget gjennom hele 
sesongen fått god hjelp av flere 2002 og 2003 spillere. Laget består av spillere som driver med mange ulike idretter. 
Guttelaget har hatt kamper på mandag og fredager gjennom hele sesongen, og dedikerte 15-17 åringer har lagt ned en 
god innsats denne sesongen. Noen av gutta har jobbet ekstra hardt med bandy i lang tid, som har resultert i at laget over 
det siste 3 årene har hatt 5-6 spillere med på kretslaget og i år fikk vi tilslutt med 2 spillere på U17, spillere som markerte 
seg meget bra. 
 
Gjennom sesongen som startet med inne treninger og barmark i august har guttelaget spilt i en NM serie og en 
interkretsserie. NM serien er avsluttet og laget endte på en meget sterk 3.plass i interkretserien gjenstår det fortsatt 
noen kamper med 2 plass er sikret. Et lagets største mål før sesongen var å komme videre i NM sluttspillet, laget hadde 
semifinalen i sikte men ble stoppet i kvartfinalen mot Solberg under svært dårlige forhold med mye snø. Gratulerer med 
en strålende sesong! 
 
Laget: Ole Breistøl, Johan Sæter Loreto, Tomas Øvreby Moe (skadet), Sebastian Renedal, Erlend Skredsvig, Ole Andreas 
Thorp, Endre Tveiten, Amund Corneliussen, Kristian Henriksen, Aleksander Skarestad Hilde, Andreas Jensen, Carle 
Kanden, Johannes Landmark Meldal, Jakob Wirsching, Philip Ramm Østgard, Lucas Dahlen, Albert Bruu Sollien, Per 
Breistøl og Christian Clementz 
 

Junior 1997/1998/1999 

Det er nå flere sesonger siden ØHIL sist hadde juniorlag. Denne sesongen har juniorlaget bestått av spillere født 1999, 

1998 og 1997. I ØHIL hadde vi kun 9 spillere, alle født 1999. Vi forsøkte derfor å lage et samarbeidslag med Haslum, men 

dette gikk ikke helt i mål. I stedet kom det 4 tidligere ØHIL spillere tilbake, alle født i 1998. Vi har også vært så heldig å få 

en spiller født 1997 tilbake på bandybanen. I tillegg har to av våre guttespillere født 2000 vært med på alle kampene til 

junior. Vi så tidlig i år at dette derfor ble et veldig «nytt» lag, og spillere som har spilt ulik bandy og som ikke kjenner 

hverandre. Ingen av disse trener for å bli best i Norge, men de spiller bandy, i tillegg til masse annen aktivitet, fordi det 

er gøy! Det er både orienteringsløpere, skiskyttere, håndballspillere og fotballspillere som prøver å få tid til å være med 

på litt bandy! 



 
 

Første del av sesongen ble veldig tøff, mange gode 

lag, og det tok lang tid før dynamikken i vårt nye juniorlag begynte å fungere. Veldig mange kamper har de vært det 

beste laget i en omgang. Da første del av serien var ferdig spilt, måtte vi gjennom en junior B serie for å få muligheten til 

å komme til NM sluttspillet og kvartfinalen. I den siste og avgjørende kampen var alle gutta 100% og spilte sin beste 

kamp gjennom hele sesongen, dette selv om vi manglet de to guttespillerne som var i U17 VM. Laget jobbet hardt og 

samlet i 2×45 minutter og knuste Drammen 6-2. Da stod vi igjen som gruppevinnere (på innbyrdesmålforskjell) og møtte 

Mjøndalen i kvartfinalen i NM. De ble et nummer for sterke, men det er en veldig god bonus på denne sesongen! 

Gratulerer til alle gutta, til lagleder Chris Tesli og trener Pål Magnus Flatseth. 

B-laget Senior Herrer 

I år har ØHIL bandy for første gang på flere år 2 seniorlag. Det er den svært gode og ivrige 1990 årgangen som har 

kommet tilbake og laget et senior 2 lag. De spiller i dag i 2 divisjon og har det svært gøy med bandy. Da de startet med 

bandy i ØHIL (den gang ØB/Hosle) var gjengen 30 – 35 stk. Dagens senior 2 lag består blant annet av 9 disse gutta, i 

tillegg er 2 på a-laget og flere er på vei tilbake. Disse gutta dominerte stort som ungdomspillere. Det er derfor svært 

gledelig at de har valgt å starte med bandy igjen og vi håper de fortsetter å spille lenge! 

A-laget Senior Herrer 

Laget har hatt nok en veldig bra sesong, med 4 tap og 10 seire. Laget består for det meste av lokale ØHIL gutter mellom 
20-40 år gamle. Det er en bra vennegjeng som har spilt bandy lenge, og mange har vært flere sesonger i eliteserien 
tidligere. Det ligger mye glede, erfaring, humør og kameratskap i dette laget. Før sesongen mistet vi to spillere Jonathan 
Saraby gikk til Ullern for å spille eliteserie og Morten Namork to en pause fra bandy. 
 
Troppen 2016/2017 sesongen: 
Keepere: Simen Clausen, Christoffer Seljeseth 
Forsvar: Fabian Jacobsen, Henrik Vangdal, Martin Johannesen, Erlend Skredsvig (jr) 
Half: Johan Akselsen, James Coward, Pål Magnus Flatseth, Eivind R. Thorne 
Def. Midtbane: Peter Groth, Johan Grimsen, Lars Egil Kvitli (jr) 
Off. Midtbane: Petter Brinchmann, Lars Thygesen, Henrik Melcher, Mads Helmich Pedersen, Magnus Halseth, Max 
Marcussen (jr) Endre Tveiten (jr), Daniel Tesli (jr) 
Spiss: Jonas Hvitmyhr, Mikkel Kayser, Johan Tryving 
 
I tillegg har laget et meget erfarent lagleder team: Trygve Trygstad og Bjørn Saraby som alle har bidratt mye rundt laget 
denne sesongen. På våre hjemmekamper stiller også alltid speaker Trond Eirheim opp, lager god stemning med musikk 
og fører målprotokollen! 
 
A-laget avsluttet på en tredjeplass bak Stabæk 2 og Konnerud. Stabæk 2 kan ikke rykke opp, Konnerud får dermed 
direkte opprykk og ØHIL får kvalikplass. Konnerud feiret opprykket med stor fest på sin nye kunstisbane etter siste 
serierunde på tirsdag. 
 
A-laget er godt fornøyd med tredje plassen selv om et av årets mål var topp 2. Laget har ikke hatt som målsetning å 
rykke opp, det er mange årsaker til dette, men økonomi, tilgjengelighet på kunstis og rekruttering er blant de viktigste. 
Derfor passet tredje plass veldig bra, vi fikk muligheten til å måle oss mot Ullevål i kvalifiseringskamper, best av tre. Som 
Ullevål vant 4-3 og 5-3, jevne gode kamper som gir oss svar på at avstand til bunnen av eliteserien ikke er så stor som 
fryktet. Dette var svært verdifullt for våre junior og guttespillere som nå vokser inn i a-laget. En av lagets viktigste 
målsetninger i sesongen har vært å inkludere junior og guttespillere på treninger og kamper, slik at nye talenter kan 
vokse frem i ØHIL. Det har vi klart. Gjennom årets 14 kamper i 1.divisjon har junior og guttespillere tilsammen spilt 20 
kamper. I tillegg var 4 spillere juniorspillere med mot Ullevål Elite i siste kvalikkampen. Det er motiverende og viktig for 
den etablerte a-lagstroppen at yngre spillere kommer opp. Det er også dette som kan gi håp for en ny eliteseriesatsing. 
 



 
 
Mulig eliteserie satsing? 
Spillergruppen vi har i dag, vil dessverre ikke klare å 
gjennomføre en sesong i eliteserien, dette har rent praktiske årsaker, denne sesongen har vi hatt 2 dager i uken med 
bandy, i eliteserien vil dette bli 4 dager, hvorav søndag er en fast kampdag. I vår spillertropp har vi nå 5 
småbarnsforeldre som allerede sliter for å komme seg på bandy 2 dager i uken, de vil ikke kunne stille hver søndag 
gjennom en hel vinter, og for mange av de andre spillerne vil også en økning fra 2 til 4 dager by på problemer. I tillegg 
ikke finnes ledig tid på Bærum Idrettspark, skal vi ha 2 treninger i uken, pluss en ekstra kampdag der, så vil dette få store 
konsekvenser for andre lag og årganger (hvis vi i det hele tatt hadde fått så mye tid). Så i tillegg til spillergruppen, og at vi 
ikke hadde klart å stille lag, hadde vi heller ikke hatt en bane å trene og spille kamper på. Den siste saken som er en 
utfordring er økonomi og arrangement. Det kreves et annet apparat rundt et elitelag og det kreves en annen økonomi. 
Det er dyrere på alle måter å ha et eliteserie lag og det stilles større krav kampavvikling og organisering. Alle disse 
tingene er naturligvis løsbart men det viktigste er at vi må få opp nye spillere som er sultne og har lyst til å spille i 
eliteserien. Vi ser at avstanden opp til det gode selskap, i bandytoppen, er mindre og at med fokus på å utvikle egne 
spillere kan være mulig å ta steget opp. A-laget oppfordrer alle yngre spillere i klubben til å drømme om og bestemme 
seg for at ØHIL Bandy på sikt skal ha et lag i eliteserien, vi skal holde på så lenge dere lover og overta laget før vi trenger 
rullator. 
 

Representasjon 

Kretslag Gutt f.2001: Johannes Landmark Meldal og Aleksander Skarestad Hilde 

Kretslag Gutt f.2000: Erlend Skredsvig, Endre Tveiten, Ole Andreas Thorp, Amund Corneliussen, Sebastian Renedal 

U17 Landslag: Erlend Skredsvig, Endre Tveiten deltok i U17 VM i Varkaus finland, begge fikk mye spilletid og gode 

skussmål etter turneringen. Dette er to store talenter som kan få til mye på bandybanen fremover. 

 

2016-2017 sesongen 

Lag årgang antall lag ant. Spillere 

a-lag   1 19 

senior 2   1 12 

junior 1999-1998 1 14 

Gutt 2000/2001 1 15 

smågutt 2002/2003 1 15 

Lillegutt 2004 0 1 

Lillegutt 2005 2 11 

Knøtt 2006 2 18 

knøtt  2007 1 12 

knøtt 2008 4 17 

bandyskolen 2009/2010 1 43 

Sum   15 177 

 

Anlegg:  

Hoslebanen: 
En helt fantastikk vinter for bandy, det må være rekord for ingen husker sist vi hadde 2,5 måned med is på Hoslebanen. 
Allerede i slutten av november var de ivrigste sprøyterne i gang og takket være en meget iherdig dugnadsgjeng med 
vannslange så var isen klar til bruk 15 desember. Isen holdt gjennom hele januar og hele februar! Det har vært lite snø 
og stabilt kaldt, men noen varme dager har banen svettet seg igjennom. Med varmtvann på tanken har ismaskinen gjort 
stor nytte for seg gjennom hele sesongen. Tidvis har vi hatt bedre is enn noen andre kunstisbaner. Det har blir spilt 



 
nesten 30 7’er kamper på Hoslebanen og 
gjennomført treninger hver dag i hele januar og 
februar. Alle årgangen fra bandyskolen til a-laget har 
trent på Hoslebanen i vinter. Det har også vært yrende liv på dagtid fra skolen i nærområdet. 
Vi har fått utrolig god hjelp fra Bærum Kommune til å holde banen i god stand. 
 
Eikelibanen: 
Kommunen har sørget for at det ble is på Eikelibanen også, den har vært meget godt besøkt av publikum, men ikke brukt 
til organisert aktivitet. Dessverre holdt ikke isen like lenge her, den forsvant i den korte mildværsperioden. 
 
Grav skole: 
Det var islagt på grav skole i deler av januar.  
 
Anleggsendring Hoslebanen – ØHIL Idrettspark 2020, Hoslebanen kunstis, kunstgress og kunstsnø  
Mange frivillige arbeidstimer har gått med til å jobbe videre med Hoslebanen. Etter det ekstra ordinært årsmøte på 
Hosle Skole 28.08.15 har ØHIL Bandy jobbet videre med anleggsplanen på Hoslebanen. I hovedstyremøte 21.01.16 ble 
følgende vedtatt: På bakgrunn av notatet «Beslutningsunderlag for igangsetting av utredningsarbeid for 
Anleggsutviklingsprosjektet - Etablering av kunstis på Hoslebanen for idretten Bandy» gir hovedstyret ØHIL 
bandy grønt lys for å iverksette utredningsarbeidet. 27.10.2016 ble denne utredningsrapporten lagt frem og diskutert i 
hovedstyret. 03.11.2016 ble utredningsrapporten lagt frem og diskutert i Anleggsutvalget som innstiller til hovedstyret 
at prosjektet kan gå videre. 15.11.2016 vedtok hovedstyret en videre prosess for prosjektet. Dette ble en rekke 
milepunkter som ble gjennomført gjennom sesongen. Arbeidet fortsetter med stor entusiasme og målrettet håp om at vi 
skal lykkes med å få på plass en ny Hoslebane med kunstgress og kunstis. 
 
 
Bandygruppen har tidligere avholdt egne årsmøter, dette blir ikke videreført, men vi ønsker å starte opp med 
informasjonsmøter/allmøter i forbindelse med sesongoppkjøringen.  
 
 
Eivind Thorne     
ØHIL Bandy     
Leder 
04.03.17 
      


