
 

Årsmelding ØHIL Bandy 2019 
 
(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2019/2020, samt kalenderåret 2019) 

Bandystyret har i år bestått av: 

Eivind Thorne (a-laget) Leder og kommunikasjon, styret siden 2012 
Andreas Dehlie (forelder 2010) Økonomiansvarlig, styret siden 2018 
Jon Erlend Dahlen (forelder 2003 og 2009) Rekrutteringsansvarlig, styret siden 2013 
Martin Rostrup (forelder 2006/2007/2012/2015) Inntektsansvarlig, styret siden 2018 
Erik Legernes (forelder 2006/2008/2012) Anleggsansvarlig, styret siden 2016 
Hildegunn Grønseth (forelder 2008) Dugnadsansvarlig, styret siden 2019 
I tillegg har Petter Breistøl hatt et engasjement som representant i Anleggsutvalget. 
 
Bandystyret har hatt 4 protokollerte møter i 2019 og behandlet 19 saker. 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 

 
Alle protokoller fra alle møter ligger tilgjengelig på ohil.no under bandy. 
 
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 2019 

Faste arrangementer og dugnader har blitt gjennomført i 2019. Salvadugnad, ØHIL Bandy Cup for fjerde året på rad, 
Skøytedisco arrangert for fjerde året på rad med stor suksess. Vi har også arrangert bandyakademi og bandyskole med 
over 50 deltakere. 
 
Økonomi 
Først av alt takk til våre gode sponsorer. Dette er viktige bidrag til gruppen. Takk til Hertz, Jar Bygg, Sysplan som har vært 
med i mange år. Pga opprykket til eliteserien fikk vi også med noen nye sponsorer i år; BakerTilly, Mittdekkhotell, Tinden 
Prosjektledelse og Stil. ØHIL Bandy hadde i 2019 et overskudd på ca. 51.000kr. Budsjettet var på +9.000kr så 2019 ble et 
år med god og solid drift. De viktigste årsakene til dette er egne arrangementer som cupen og skøytediscoen, i tillegg til 
god rekruttering av utøvere. Arrangementene på Hoslebanen er populære og fine arrangementer, i tillegg til gode 
inntektskilder for gruppen. Salvadugnaden og gir også svært viktige inntekter. Samtidig har medlemsmassen økt med en 
fin og stor gruppe med nye bandyspillere på bandyskolen. Rekrutteringen er svært viktig.  
 

Sportslig sesongen 2019/2020 

Bandyskolen 

Bandyskolen har vært arrangert med stor suksess, og spesielt stor takk til Jon Erlend Dahlen for sitt enorme engasjement 
her. Totalt ca 60 barn. 2013 har vi endelig fått med oss flere jenter, noe som er veldig gøy. 2012 har deltatt på flere 
cuper gjennom sesongen, hvor de har fåtr god hjelp av 2013. 2013 har også deltatt på noen cuper.Stor takk til 
ungdomstrenere og foreldretrener som får dette til å gli så bra.  
 

7er lagene 

Knøtt 2013 er en gjeng som begynte å spille bandy som en del av bandyskolen. Vi er 23 spillere. Magnus Giving er 

årgangsansvarlig og voksentrener. I tillegg er guttespillerne Thomas og Ludvig ungdomstrenere. De har gjort en 

strålendejobb! Vi er 23 spillere hvorav 8 er jenter og 15 gutter. Barna kommer fra Hosle- og Eikeli skole og det er topp 



 
stemning i spillegruppen. I tillegg har vi Kasper som 

er 2014 og som spiller opp 1 årgang. Vi har deltatt på 

ØHIL cup på hjemme bane der vi spilte mot 2012 

barn. Vi tapte alle kampene men scoret 1 mål så vi følte oss som vinnere!  

På Stabæk Knøtte-cup stilte vi i en egen 2013 pulje. Vi tapte 1 kamp, spilte 1 uavgjort og vant 2 kamper. Innsatsen var 

fantastisk. Vi gikk bra på skøyter, målvaktene reddet nesten alt og vi sentret til hverandre. I tillegg hadde vi krutt i kølla 

og bøttet inn mål. Vi har trent på Hoslebanen på tirsdager og torsdager og hatt veldig godt utbytte av de øktene. 

Vi er strålende fornøyd med sesongen! Mye takket være bandyforeldregruppen som klarte å holde liv i Hoslebanen / 

Hoslegrus så lenge som de gjorde. Neste år må vi rekrutter litt flere spillere slik at laget tåler fremtidig frafall. 

2012 årgangen har 42 registrerte barn, det er en stor årgang med mange ivrige barn og foreldretrenere. Laget har deltatt 

i Kosacup, Friggcup, Røacup, Øhilcup, Ullercup, Sarpsborg miniturnering 1 mars og Stabæk cup planlagt 14 mars. 

Årgangen har stort sett vunnet alt de har vært med på av kamper og cuper imot egen årgang. Vi har også vært med på 

cuper mot et år eldre barn i 2011 årgangen, selv der har vi spilt jevnt med både seire og tap. 

2012 har også ved 3 anledninger hjulpet 2011 med ekstra mannskap, vi har en god dialog med årgangen opp noe som er 

viktig med tanke på fremtidige sammenslåinger. Det har vært en utfordrende sesong med dårlig vær og dårlig is. Tusen 

takk til ungdomstrenere Albert, Lucas og Erling, dere har fått til en god stemning med lærevillige barn. Vi har også 

mange ivrige foreldre som har hjulpet til på trening cup og dugnader, tusen takk for innsatsen. 

Erik Legernes har vært årgangsansvarlig og cupansvarlig for årgangen, etter 2 år på denne posten søker vi etter en ny 

cup ansvarlig og en ny årgangsansvarlig. 

2011 årgangen. Dette var den tredje sesongen for denne gjengen, og det har vært en bra sesong selv om været har gjort 

det litt vanskelig. Det var første året med seriespill, noe guttene, og den ene jenten, synes var stas. Vi hadde meldt på to 

lag til serien så med 13 aktive spillere i stallen ble det mange kamper på dem. De dagene der begge lagene hadde kamp 

fikk vi god hjelp av ivrige spillere fra 2012 årgangen. I tillegg til seriespill har vi deltatt i cuper nesten hver helg gjennom 

hele sesongen. Det er mange ivrige spillere i gruppa, så vi kunne alltid stille med ett lag og noen innbyttere.  

ØHIL-cup var nok en gang en stor suksess med stor deltagelse fra både spillere og foreldre. Trenerne våre, Christian og 

Sebastian, er dyktige og svært populære blant barna. Vi håper å få kunne beholde dem videre. Sesongen avsluttes med 

god stemning og vi håper å være minst like mange spillere neste sesong. 

2010 årgangen har også i år vært en stor gruppe og i årets sesong vært 26 aktive spillere fordelt på 3 serielag. Vi startet 
sesongen med en flott tur til Sarpsborgcup hvor vi deltok i 2009 klassen og videre stilte vi også lag i Vikingskipet på 
Hamarcup i november. Begge deler ønsker vi å gjenta til nest år. Gjennom sesongen har vi i tillegg greid å stille lag på 
samtlige cuper i omegn. Stemningen er god og aktivitetsnivået er høyt blant både spillere og foreldre. Årgangen 
rekrutterer både fra Hosle skole, Grav skole og Bekkestua skole. 
 
2009 har hatt en god sesong med 2 lag i seriespill og deltatt i cuper gjennom hele sesongen. De har også deltatt i noen 
cuper i 2008 klassen. Med en sterk 2plass i øhil cup. 
 
2008 årgangen består av 12 spillere, derav en jente og resten gutter. Vi tilhører Hosle og Eikeli skole. Vi har dessverre 
mistet ØHILs beste portugiser, da han skulle flytte til den andre siden av jordkloden, Australia. To til har også dessverre 
valgt andre idretter fremfor bandyen. Etter jul fikk vi en ny spiller fra Hosle, som syns det er så gøy at han kommer til å 
fortsette til neste år! Vi fikk også tilbake en spiller som har hatt en pause på ett år. 
 



 
Vi startet sesongens første seriekamper med 
knallspill, en seier og en uavgjort. Resten av 
seriekampene har det gått så som så med, men 
imponerende innsats fra alle gutter og jenter tross veldig dårlig skøyteissesong. Vi har deltatt på fem cuper, Frigg, Øhils 
egen, Ready, Snarøya og Stabæk. Readycup var ekstra spennende da vi kom til sluttspill, og tapte 5.plassen med ett mål 
på ekstra omganger og første mål vinner. Laget gjorde en heroisk innsats og var helt utkjørt etterpå. 
 
Magnus Giving som har vært årgangsansvarlig fra start og primusmotor valgte å trekke seg fra sitt verv som 
årgangsansvarlig og overlate ansvaret til noen andre. Pia Bervell har overtatt rollen som årgangsansvarlig, og prøver å 
hoppe etter Wirkola (noe som ikke er lett…). Alexander Skavhaug har vært hovedtrener, som tidligere år, både på 
treninger og kamper. Han har fått hjelp fra Morten Wettergreen. Vi har også hatt to supre ungdomstrenere, Ole Tubaas-
Hermansen og Falk Hammer, som har vært ivrige både på treninger og kamper! Foreldregruppen har vært ivrige 
bidragsytere og flott supportergjeng. 
 
Vi ser tilbake på sesongen i år som en fin sesong, men ønsker oss til neste år enten kunstisbane eller at skøyteisen varer 
helt til sommeren! 
 
2007 startet i år med 7 spillere etter at vi rekrutterte en ny spiller på slutten av fjoråret. Vi startet i år som tidligere år 
sesongen med Sarpsborgcup, videre har vi deltatt på kosa cup, Hosle cup, Hamar cup, Ready cup og skal avslutte med 
Stabæk cup som blir første 11'er cup som forberedelse til neste sesong. I gruppen er det 3 spillere som spiller på Hosles 
1 lag i fotball, det har vært en utfordring å koordinere slik at alle er med på treningene. Vi har et godt samarbeid med 
både 08 og 06 på treninger, vi låner fast 2 08 spillere, samt 2 jenter fra 06 og fyller på med flere 08ere etter behov. Vi 
har spilt en 11 treningskamp mot Haslum sammen med 08, dette var en veldig hyggelig kamp, mot et jevnt lag, noe som 
gav mye mestring og glede. Vi har også spilt 2 11 treningskamper med 06 som vi skal spille sammen med neste år. I 
tillegg skal 3 07ere hjelpe 06/05 på cup i Sverige 1 mars helgen. Dessverre valgte en av våre spillere å slutte nå midt i 
sesongen, så vi er nå kun 6 spillere hvorav en som er langtidssyk, og nesten ikke har deltatt de siste 3 årene. De guttene 
som spiller er ivrige og vi ser frem til neste sesong på 11er sammen med 06, vi trener nå 1 gang i uken med 06, og 1 gang 
i uken med 08, dessverre lider vi veldig under de dårlige isforholdene nå i vinter, hvor mange treninger har måtet avlyses 
i det siste, vi har derfor sammen med 08 hatt noen innebandyøkter på Hosle skole. 
    

Foreldrebandyen  

Pga svært dårlig naturisforhold har vi dessverre kunne klart å avholde en foreldrebandy samling. 
 

Smågutt 2005/2006  

ØHIL smågutt består av 5 stk 2005 og 10 stk 2006 spillere. Vi er to jenter og resten gutter. Laget har spilt seriekamper i 

nivå to som er Interkrets B og i useedet gruppe i NM. Vi har både vunnet og tapt serie og NM kamper, og synes vi har 

klart oss bra med tanke at vi er et lag med fokus på bredde og at alle er inkludert. På NM kampene har vi toppet laget, 

men siden spillegruppen er så liten har alle i praksis blitt inkludert.  

Laget har deltatt på Kosa Cup, Frigg Cup og Vassenga Cup. I tillegg skal vi til Gøteborg og delta på cup i Mølndal. Vi 

avslutter sesongen med Ullevål sin cup for de som ikke går videre i NM. 

Alle 05 spillerne og noen 06 spillere har fått prøve å spille for guttelaget. Enkelte 07 spillere har spilt for vårt med stort 

hell. Det har vært en fin dynamikk mellom årgangene! 

Treningsopplegget for sesongen har fungert bra. Pål Moe har gjort en stor innsats og vært ansvarlig for alle treningene 

og kampene. I tillegg har foreldregruppen delt ansvaret for gjennomføring av kamper og treninger. Vi har for det meste 

trent sammen med guttelaget på Rud pga den milde vinteren. Vi er godt fornøyd med sesongen! 



 
Gutt 2002/2003 

Gutt startet høsten med cup i Vänersborg. Her møtte 
vi IFK Vänersborg, Villa (to av Sveriges beste 
guttelag), Kungselv og Stabæk. Det ble rått parti og vi tapte så det suste, men klarte å score et mål mot Villa. Stemningen 
var god og vi fikk mange timer på ishallen og sosialt var dette veldig bra.  Sesongen startet trått, men vi har løftet oss 
gjennom sesongen og lander tabellmessig slik vi pleier. 
Vi har hatt god hjelp av 05 og 06 på alle kamper og treninger gjennom sesongen. Det er gøy å se hvordan de har tatt 
nivået. Stor takk til dere og Pål Moe som har vært super trener og coach gjennom sesongen når Max ikke har kunnet.  
 

Junior 2000/2001/2002 

Vi har dessverre ikke hatt noe juniorlag i år, vi har 2 spillere i 00, 2 i 02 og 1 i 02. De 4 eldste har hatt tilbud på senior A 

og B, og 02 spilleren har spilt ned på 2003 laget. 

B-laget Senior Herrer 

For fjerde år på rad har ØHIL bandy 2 seniorlag. Det er viktig for oss at denne gruppen har det gøy med bandy, og vi 

bruker også dette laget som en rekrutteringsarena for yngre spillere som vil opp på A-laget.  

A-laget Senior Herrer 

ØHIL vant 1.divisjon og rykket direkte opp i eliteserien forrige sesong. Spillergruppen avholdt en rekke spillermøter etter 

sesongen i fjor, før man i fellesskap og med støtte av bandygruppen besluttet å beholde plassen og kjøre en sesong i 

eliteserien. 

 

Målet for sesongen 

• Kvalifisering i Eliteserien 

• Beholde den gode gjengen og humøret i laget 

• Økte treningsmengden og utvikle spillet 

• Inkludere yngre spillere 

3 av 4 mål ble oppnådd. Dessverre brast målet om kvalifisering i nest siste serierunde mot Høvik. Det nevnes at ved 

halvspilt sesong var det full måloppnåelse, og at målet i seg selv var veldig hårete. Høvik har til sammenligning hentet 8 

utlendinger for å spille bandy og sikre lagets plass i eliteserien. I ØHIL har alle spillere, unntatt to, aldersbestemte 

kamper i klubben. Videre fikk hele 1.250 personer med seg den nett-TV-sendte kampen mot Høvik. Dette er utrolig 

morsomt, og er 30% flere seere enn Stabæk-Høvik. Vi har også blitt fulgt opp veldig bra av Budstikka, med hele 34 

artikler igjennom sesongen! Vi hadde i snitt 100 tilskuere på hver kamp og to toppkamper med 170 på tribunen. 

Etter at valget ble tatt om å akseptere plassen i Eliteserien forsvant to sentrale spillere. Begge med ønske om å fokusere 

på familien, vi mistet også noen unge talenter til militæret og en som flyttet med jobb. Even Lübeck, tidligere Høvik, 

meldte overgang før sesongen, og har bidratt positivt på banen. Utover dette har fire guttespillere fått sjansen i 

Eliteserien, noe som har vært veldig morsomt, og i tråd med hvorfor A-laget valgte å takke ja til plassen. 

Det har vært en krevende sesong, både på og utenfor banen, og det har vært helt avgjørende med god støtte fra resten 

av klubben. Spesielt Jon Erlend Dahlen som har bidratt med arrangement av hjemmekamper, Petter Conradi som 

dommerkontakt og alt mulig mann, Trond Eirheim og Sindre Thorne i sekretariatet, Rikard Tveiten, Egil Svartbekk som 

lagledere, Michael Marcussen som materialforvalter. 

Troppen har bestått av: 



 
Keepere: Simen Clausen, Christoffer Klem Seljeseth, 

Simen Høyer, Sebastian Rendedal 

Forsvar: Henrik Vangdal, Martin Johannesen, Kristoffer Adde, Albert Sollien (gutt) 

Half: Johan Akselsen, Pål Magnus Flatseth, Eivind R. Thorne, Steven Russell 

Def. Midtbane: Jonas Hvitmyr, Fabian Jacobsen (Kap.), Lars Egil Kvitli, Lucas Dahlen (gutt) 

Off. Midtbane: Mads Helmich Pedersen, Even Lübeck, Max Marcussen, Endre Tveiten (jr), Mikkel Kayser Jacobsen, 

Thomas Wiken (gutt) 

Spiss: Øyvind Gulbrandsen, Per Kristian Salveson 

Rykker ned, men ønsker å fortsette 

Det har vært en lærerik sesong i Eliteserien. Til tross for mange positive opplevelser, ble det dessverre nedrykk. Ut av 

dette kommer det viktig læring, både sportslig og organisatorisk. Det kommer til å bli en diskusjon utover våren hva 

målsetningen for kommende sesong skal være. Innledende diskusjoner tyder på at gruppen ønsker å fortsette 

satsningen. Dette vil innebære samme treningsmengde som i år, med fokus på at man skal opp i Eliteserien. A-laget er 

bedre rustet for hva som kommer ved et eventuelt opprykk, og er forberedt på at treningen må intensiveres noe.  

En fortsatt satsning medfører liten belastning for klubben som helhet, utenfor A-laget, da samtlige krav til kamper og 

arrangement er noe mindre. 

 

Representasjon 

Kretslag Gutt f.2003: Lucas Dahlen, Thomas Wiken, Simen Høyer og Albert Bruu Sollien 

Kretslag Gutt f.2004: Falk Trondsen Hamer 

Kretslag Gutt f.2005: Georg Bruu Sollien, Oscar Vincent Thue, Aleksander Øverby Moe 

 

U23 Rekruttlandslag: Endre Tveiten 

Ungarn A-landslag: Even Lübeck 

Storbritannia A-Landslag: Steven Russell 

U17 Landslag 26 mannstropp: Lucas Dahlen og Simen Høyer 

U17 Landslag trener: Eivind Thorne 

Norges Bandyforbundet: Seksjonsstyret Bandy: Elisabeth Lycke Kjøllmoen. 

 



 
2019-2020 sesongen 

 

 

Denne sesongen har vi ikke klart å stille lag i alle 

klasser, blant annet har vi manglet et juniorlag. Vi 

har også dessverre sett en liten reduksjon i antall 

medlemmer.  

Anlegg:  

En katastrofal vinter med tanke på naturis. Det har vært mildt og snøfritt gjennom hele sesongen og utrolig vanskelig å 

lage naturis. Været har ikke spilt på lag med oss nå, og behovet for kunstis har virkelig vist seg frem. 

Hoslebanen: Vi begynte å vanne 5 november, og med iherdig innsats og noen kuldegrader fikk vi brukbar is til julen og 
masse aktivitet på banen. Isen holdt også til ØHIL Bandy Cup og Skøytedisco, men fra midten av januar har det ikke vært 
brukbar is på banen. Driftsgruppen har jobbet ekstremt mye for å forsøke å opprettholde sålen som er lagt, men det har 
vært lite kuldegrader og store variasjoner i været. Mange kamper har blitt flyttet og treningstilbudet har vært det 
dårligste på mange år.  
 
Eikelibanen: Det har ikke vært is på denne banen i vinter, pga mildværet. 
 
Grav skole: Det har ikke vært is på denne banen i vinter, pga mildværet 
 
Anleggsendring Hoslebanen – ØHIL Idrettspark 2020, Hoslebanen kunstis, kunstgress og kunstsnø  
Gjennom 2019 har vi jobbet med å forsøke å skaffe rest finansieringen til banen, etter at vi kom inn på kommunes 
prioriterte liste. Vi har jobbet sammen med Norges Idrettsforbundet og Bandyforbundet for å undersøke mulighetene 
for å få penger fra «anleggspolitisk program» som har vært en post hos Kulturdepartementet. Dessverre var denne 
posten satt til 0 på budsjettet 2019. Arbeidet har da fortsatt med dialog med Bærum Idrettsråd for å finne løsninger på 
hvordan restfinansiering kan komme på plass. Vi har gjennom høsten 2019 fått svært positive signaler fra BIR på at 
anlegget skal realiseres og at det skal gjøres med kommunale midler. På BIR sitt høstseminar ble dette også lagt frem for 
alle idrettslagene og vi har nå svært stor tro på at det våren 2021 blir prioritert midler til rest finansiering av anlegget. 
Målet er bygge start våren 2021. 
 
Det gjenstår fortsatt mye arbeid med prosjektet, men vi driver stadig videre fremover mot målet! 
 
Eivind Thorne, Leder ØHIL Bandy     



 
01.02.20      


