
Årsmelding ØHIL Bandy 2013 
 
Bandystyret har i år bestått av: 
Eivind Thorne (a-laget) Leder(økonomi) 
Michael Østgaard (forelder 1999) Medlem 
Jon Erlend Dahlen (forelder 2003) Medlem 
Lasse Hermansen (forelder 2005) Medlem 
Truls Kristoffersen (forelder 2000) Medlem (trakk seg i oktober 2013) 
 
Bandystyret har hatt 5 møter i 2013. Viktigste punkter: 

- Kontroll på økonomi 
- Bedre tilbudet for sesongen 2013/2014 uten å øke treningsavgiften 
- Nye drakter i ØHIL farger 
- Trenere til alle lag 
- Dommere i ØHIL 
- Rekruttering til bandyskolen 
- Hoslebanen naturis – aktiviteter og utstyr 
- Involvering i ØHIL som klubb 

 
Gjennomført i 2013: 
Søppeldugnad: 21000kr 
Bytte og retur dag: 5000kr 
ØHIL Bandy Cup Hoslebanen: 4000kr 
Salg av traktor og vannvogn: 37500kr 
Ny drakter, bukser og strømper 
Sponsorer til drakter og sponsor vegg: 65000kr 
Dommerstøtte ordning 
Mer treningstid til alle lag 
Nye mål (7’er og 11’er) Hoslebanen 
Reparere snøskraper og lage cornerflagg Hoslebanen 
Vedlikeholdt vant Hoslebanen 
Nye innbytterbokser Hoslebanen 
Vanning av Hoslebanen 
Deltakelse på klubbarrangementer: ØHIL dagen, Idrettsutvalget, ØHIL Forum, HS møter, ØHIL Seminar. 
 
Økonomi: ØHIL Bandy hadde i 2013 et overskudd på 46.945kr. Dette er vi godt fornøyd med og et 
overskudd som er på et fornuftig nivå. Egenkapitalen i ØHIL Bandy er nå: -325.450kr. Det er gledelig å se 
at vi nå drifter bandyavdelingen med sunn økonomi og at vi hvert år spiser inn på den negative 
egenkapitalen. Treningsavgiften har blitt holdt på samme nivå som forrige sesong, treningsavgiften 
dekker seriespill, kunstisleie og dommerutgifter. I tillegg har vi veldig mange andre kostnader som vi 
finner inntekter til gjennom dugnader, sponsorer etc. 
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Sportslig: 
Bandyskolen har blitt gjennomført regelmessig gjennom hele sesongen, etter iherdig 
rekrutteringsinnsats fra medlemmene i bandystyret. Total 17 spillere hvor av 4 er jenter, er svært 
gledelig. På bandyskolen har vi også fått med to foreldre, en lagleder og en trener. Veldig bra. 
 
Vi har stilt med 5 lag i 7’er serier i tillegg har vi vært med på 6 cuper med til sammen 7 lag fra forskjellige 
årganger. Kosa Cup som er verdens største bandyturnering innleder sesongen. Der stilte vi med 9 lag og 
alle årgangene våre var med. I 11’er serier har vi hatt med to småguttlag, 2000 og 1999 som både har 
spilt kretsserie og NM serie. 1 lag kom videre i NM og skal spille kvartfinale. 2000 laget vant kretsserien 
sin. Det har tillegg vært arrangert kretslagturnering for 1999 årgangen der, 4 ØHIL spillere var tatt ut. 
Juniorlaget spiller for å vinne sin serie, samtidig som de har sikret en plass i kvartfinalen i NM sluttspill. 
A-laget som spiller i 1 divisjon ente midt på tabellen (5.plass) men kun 2 poeng (som tilsvarer en seier) 
fra å sikre 3.plass. 
 
Alt i alt en god sesong sportslig, med et høyde punkt som var ØHIL intern Cup på Hoslebanen der alle lag 
fra alle årganger var i aksjon. 
 
2013-2014 sesongen: 

Lag årgang antall lag ant. 
Spillere 

senior   1 15 

junior 1994-1996 1 13 

Smågutt 1999 1 17 

Smågutt 2000 1 15 

2001   2 16 

2002   0 4 

2003   2 19 

2004   0 2 

2005   1 14 

2006   bandyskole 18 

Sum     133 

 
Anlegg:  
Dessverre har vinteren denne sesongen vært svært mild. Vi forsøkte med oppstart av vanning allerede i 
kulde perioden i november, men dette smeltet bort før vi ble ferdig. Det ble ikke kaldt før 14 dager ut i 
januar 2014, dugnadsgjengen som sprøytet fikk sålen opp i løpet av 2x9timer med vanning en helg 
(fantastisk). Dessverre hadde vi kun kulde i 14 dager. Naturis på Hoslebanen i 14 dager gjennom en hel 
sesong, er katastrofalt. Det har stor betydning for aktivitetsnivå, rekruttering og kostnader at vi har en 
isflate på Hosle. Når vinterne bare blir mildere og mildere er vi helt avhengig av å bruke minst mulig tid 
på å få opp sålen på naturisen, slik at dugnadsgjengen tåler å gjøre dette 2-3 ganger i løpet av en vinter 
som varierer mellom pluss 6 og minus 10 grader. 
 
Årsmøte i bandy blir avholdt 03.03.2014   
 
 
 
Eivind Thorne     
ØHIL Bandy     
Leder      


