
 

Årsmelding ØHIL Bandy 2017 
 
(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2017/2018, samt kalenderåret 2017) 

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 
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 3 protokollerte møter i 2017. Viktigste punkter som har vært jobbet med: 

- Planlegging og gjennomføring av sesong med alle tilhørende arrangementer 
- Anlegg ØHIL Idrettspark Kunstis og kunstgress 
- Økonomi og inntekter 

 
Grunnen til at det har vært såpass få rene bandystyretmøter er fordi det har vært mange mange møter i forbindelse 
med ØHIL Idrettspark. Dette er en egen prosjektgruppe, men mange av de samme engasjerte personene har også jobbet 
med dette.  
 
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 2017 

Søppelplukking dugnad: ca. 14.850kr 
Salva dugnad: ca. 66.250kr 
ØHIL Bandy Cup første gang arrangert på Hoslebanen med over 300 barn. 19 betalende lag og 10 øhil lag. 
Skøytedisco arrangert for første gang med stor suksess 
Bandyskole med over 50 deltakere. 
 
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 2017 et overskudd på ca. 152.000kr. Budsjettet var på 
+70.000kr så 2017 ble et år med god drift. Det finnes er par årsaker til dette; Cupen og skøytediscoen bidro med ekstra 
inntekter til gruppen. Dette er i tillegg til populære og fine arrangementer gode inntektskilder for gruppen. 
Salvadugnaden og salg av utstyr fra klubbsjappa gir også svært viktige inntekter. Samtidig har medlemsmassen økt med 
en fin og stor gruppe med nye bandyspillere på bandyskolen. Rekrutteringen er svært viktig.  
 
Vi har holdt budsjett på de fleste kostnadspostene med pga økt aktivitet har vi gått over budsjett på deltakelse cuper, 
dommerutgifter og idrettsmateriell. Pga en vanskelig kapasitet på kunstisbaner og særlig Ishallen har vi vært litt under 
budsjett på baneleie. Dette kan også ses opp mot at vi hadde en fantastisk bra naturis sesong i 2017. 
 
Egenkapitalen i ØHIL Bandy er nå ca. -500 kr. Vi har et kortsiktig lån til hovedstyret på 200.000 etter at vi i forbindelse 
med oppgraderingen av garasjen i 2015. Det er planlagt en nedbetaling av halvparten av dette i 2018. Vi har som kjent 
hatt en negativ egenkapital, hvor det er avtalt at bandygruppen skal levere i overskudd hvert år frem til 2021 for å 
komme tilbake til positiv egenkapital. Dette har vi altså allerede klart.  
 



 
Vi hadde før sesongen en liten økning i 
treningsavgiften for å sikre vår økonomiske posisjon. 
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 sesongen 2017/2018 

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 50 påmeldte barn som har prøvd seg, men dessverre svært få jenter i år (2 jenter). Vi håper 
alle blir med videre neste år. 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! 
 

7er lagene 

Vi har godt driv i 7`er lagene våre. Lagene samarbeider godt på tvers av årganger både på trening og seriespill. Flere 
spillere har fått prøve seg med de som er yngre og eldre spillere. De fleste årgangene har vi to lag, men har fortsatt plass 
til flere spillere. 2006 fikk en flott 3 plass i Ullerncup, noe som er stas når det er første år med sluttspill! Takk til alle 
ungdomstrenere og foreldre som driver gruppene frem. 2005 fikk 2.plass på Marienlyst Cup. 
 
Fra læret til god flyt for 2008 gjengen. En fin gjeng som utgjør to serielag. Noen er gode, noen har godt humør og noen 
chiller’n! Det rapporteres om en gjeng som har det gøy og som har hatt en enorm utvikling. Nå vinner vi til og med noen 
kamper. Vi har i tillegg til Eikeli og Hosle gutter og jenter med oss to spillere fra Den internasjonale skolen. 
Leonardo: Probably the best Portuguese bandy player ever! Natsuki: Probably the quickest learning bandy player ever! 
Vi kaller bandytreningene våre for Bandy and English lessons! Alltid god stemning for 2008! 
    

Pappabandyen  

Pappabandyen er et åpent tilbud til alle foreldre i klubben som ønsker å gå litt på skøyter og spille litt selv. Vi har for 
denne sesongen trent på Hoslebanen. 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 2003/2004  

Overgangen til 11’er bandy var stor i fjor. I år har gruppa hatt en stor fremgang, i tillegg har gruppa vokst med en spiller 
siden i fjor. Vi har hatt gode treninger, og samarbeidet godt med 2005 med felles treninger en gang i uka. Samt at noen 
av 2005spillerne har spilt opp på småguttlaget. Vi har nesten vært fulltallige på alle treninger, og det er god stemning i 
laget. I serien kommer vi på 4 eller 5 plass. Vi kom videre til kvartfinalen i NM, men ble dessverre slått av et meget sterkt 
Solberg. Vi har hatt to spillere med på kretslag som vant finalen i kretsmesterskapet. Noen spillere har også spilt med 
Øhil/Høvik guttelaget. Småguttlaget kom til kvartfinalen i NM. 
 

Gutt 2001/2002 

Vi har dessverre hatt en del frafall i 2001 kullet de siste årene. Får årets sesong var det kun 8 spillere i årgangen. 
Heldigvis fikk vi på plass et samarbeidslag med Høvik. ØHIL/Høvik har hatt felles treninger og mange kamper. Guttelaget 
vårt har hatt en bra sesong, selv om det er uvant å spille på et samarbeidslag.  
 

Junior 1998/1999/2000 

En stabilgruppe hvor 98’er er i militær sesong, men vi har allikvel fått hatt med 2 spillere. Ingen av disse trener for å bli 

best i Norge, men de spiller bandy, i tillegg til masse annen aktivitet, fordi det er gøy! Vi har hatt 1 trening og 1 kamp i 

uken og gjengen klarte å komme seg til kvartfinale. I tillegg har de ivrigste fått prøve seg både på senior 2 og A-laget. 

Lars Egil Kvitli, Daniel Tesli, Endre Tveiten og Erlend Skredsvig har vært med i a-lagstroppen gjennom hele sesongen. 



 
Endre Tveiten og Erlend Skredsvig var også med i 30 

mannstroppen mot U19 VM, Endre fikk tilslutt plass 

på laget som tok bronsemedalje i VM i Drammen. 

Juniorlaget kom til kvartfinalen i NM. 

B-laget Senior Herrer 

For andre år på rad har ØHIL bandy 2 seniorlag. Det er den svært gode og ivrige 1990 årgangen fortsetter å ha det moro 

med bandy. Det er viktig at vi nå klarer å ta vare på de juniorspillerne som går over til senior og at de fortsetter å spille 

på senior 2. Laget kjemper i 2.divisjon og endte på 5plass av 6 lag. 3 seiere og 7 tap. Neste år blir det bedre. 

A-laget Senior Herrer 

Målet for sesongen 

 Topp 2 plassering i 1 divisjon 

 Beholde den gode gjengen og humøret i laget 

 Fortsette å trene hardt og utvikle spillet videre 

 Spille minimum 1 hjemmekamp på Hoslebanen 

 Inkludere yngre spiller både på treninger og i kamper 
 
4 av 5 mål ble oppnådd og dessverre var det kanskje det viktigste målet som glapp. Vi skulle klare 2 plass i 1.divisjon. 
Både fordi sesongen da blir forlenget med kvalikk kamper, hvor vi får testet avstanden til eliteserien. Vi har ikke mål om 
opprykk, men det er alltid gøy å teste seg i noen bonuskamper. Vi endte i år på 3.plass. 
 
Sett mot forrige sesong er allikevel ikke forskjellene så store. Sesongen 16/17 fikk vi også tredje plass, da med 20 poeng. 
I år ble det 19 poeng, men samme plassering. Vi må selvfølgelig nevnt at ØHIL var det eneste laget denne sesongen som 
tok poeng fra eliteserielaget Sarpsborg, med en sterk 4-4 på bortebane i Særp. Sesongens beste kamp var 
hjemmeseieren 9-4 mot Skeid nå i januar. 
 
Juniorspillere på a-laget 
 
Vi har denne sesongen hatt 4 juniorspillere i troppen. Erlend Skredsvig har vokst i sin forsvarsrolle og fikk totalt 11 av 14 
kamper denne sesongen. Han er definitivt en libero for fremtiden og har spilt flere glimrende kamper som nest bakerste 
mann. Erlend har også et bra skudd og fikk satt sitt første a-lags mål på en corner. Endre Tveiten fikk totalt 13 av 14 
kamper som et offensivt våpen og drivkraft forover på banen har Endre tatt et stort ansvar. Han endte på andre plass av 
toppscorer listen med 14 mål, i tillegg har Endre gitt 4 assist som gir tredje plass på poengkonge tabellen med 18 poeng. 
En sterk prestasjon av første års juniorspiller. Lars Egil Kvitli er andre års junior og har fått 9 av 14 kamper og et mål. En 
terrier på midtbanen som liker å gå i dueller. Daniel Tesli også han andre års junior fikk 4 av 14 kamper også han en 
midtbanespiller med stor kraft og arbeidsinnsats. 
 
Det har vært en veldig bra sesong med tanke på involvering og utvikling av yngre spillere. Gruppen har fungert godt 
sammen, med godt humør og inkluderende i garderoben. 
 
En stor takk rettes også til teamet rundt laget. Lagleder Trygve Trygstad, kampsekretær Trond Eirheim og rådgiver Nils 
Vangdal. De har alle stilt opp, støttet, styrt laget og alt rundt kampene på en glitrende måte – stor takk! 
 
Troppen 2017/2018 sesongen: 
Keepere: Simen Clausen, Christoffer Seljeseth 
Forsvar: Fabian Jacobsen, Henrik Vangdal, Martin Johannesen, Erlend Skredsvig (jr) 
Half: Johan Akselsen, James Coward, Eivind R. Thorne 
Def. Midtbane: Peter Groth, Pål Magnus Flatseth, Lars Egil Kvitli (jr), Daniel Tesli (jr) 
Off. Midtbane: Petter Brinchmann, Lars Thygesen, Mads Helmich Pedersen, Torstein Nævestad, Endre Tveiten (jr) 
Spiss: Jonas Hvitmyhr, Johan Tryving 



 
Støtteapparat: Lagleder Trygve Trygstad, 
kampsekretær Trond Eirheim, rådgiver Nils Vangdal 
 
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 Smågutt f.2003: Lucas Dahlen og Albert Sollien 

U19 Landslag: Endre Tveiten 

 

2017-2018 sesongen 

Lag årgang antall lag ant. Spillere 

a-lag   1 16 

senior 2   1 14 

junior 1998-1999-2000 1 16 

Gutt 2001/2002 1 8 

smågutt 2003/2004 1 13 

Lillegutt 2005 1 10 

Lillegutt 2006 2 17 

Lillejenter 2005-2008 1 0 

Knøtt 2007 1 10 

knøtt  2008 2 16 

knøtt 2009 3 19 

bandyskolen 2010/2011 0 54 

Sum   15 193 

 

Vi har økt vår medlemsmasse og det er svært gledelig. Det er viktig å beholde mange aktive i alle årganger. 

Anlegg:  

Hoslebanen: 
Enda et år med helt fantastisk vinter for bandy, vi tangerer rekorden fra 2017 hvor vi 2,5 måned med is på Hoslebanen. 
Denne sesongen var isen klar 1.desember og i skrivende stund er det fortsatt perfekte forhold. Det betyr at vi klarer over 
3 måneder med god naturis. Kun stengt bane på et par mildværs dager. Denne sesongen har snøen vært det største 
problemet. Vi har ikke utstyr til å fjerne snø, heldigvis har vi fått god hjelp av kommunen og fra Kay som har oppdraget 
med snørydding på fotballbanene. Ismaskinen og driftsgruppen har jobbet ekstremt mye for å ha best mulig kvalitet på 
isen og det er liten tvil om at vi har norges beste naturisbane. Det har blir spilt over 30 7’er kamper på Hoslebanen og 



 
gjennomført treninger hver dag i hele desember, 
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. 
 
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: 
Ukjent status på isen her.  
 
Anleggsendring Hoslebanen – ØHIL Idrettspark 2020, Hoslebanen kunstis, kunstgress og kunstsnø  
Prosjektgruppen som har jobbet med dette har lagt ned mange frivillige arbeidstimer. Arbeidet har fortsatt med stor 
entusiasme og målrettet håp om at klubben skal lykkes med å få på plass en ny Hoslebane med kunstgress og kunstis. 
Prosjektgruppen startet en innsamlingsdugnad i mai 2017 og ved siste opptelling i oktober hadde man samlet inn 2,7 
millioner kroner. Helt vanvittig. Det ble derfor vedtatt at klubben skulle levere en søknad om kunstis og kunstgress 
prosjektet til fristen 1.november. Søknaden gikk til Bærum Idrettsråd som skal prioritere alle søknader fra alle idrettslag 
for perioden 2019-2022. Alle er klar over at prosjektet i ØHIL er større enn de fleste vanlige søknader BIR behandler, 
men prosjektet håper på støtte og hjelp for å sikre den kommunale bevilgningen man trenger for å gjennomføre 
prosjektet. 
 
 
Eivind Thorne     
ØHIL Bandy     
Leder 
24.02.18      


