Bandy
Seriemestere 1.divisjon, kretsmestere i smågutt og landslagsspillere toppet sesongen!
Den beste vinteren ”i manns minne” går mot slutten om vi definerer minne til å ikke gå
alt for langt tilbake i historien! Fantastiske bandyforhold fra siste halvdel i desember til
godt ut i mars måned har vi ikke opplevd på en stund og dette har gjort
treningsforholdene og skøytegleden stor for oss som fortsatt leker oss på naturis.
A-laget ble seriemestere i 1.divisjon etter tett kniving med Snarøya og Stabæk 2, men vi
slo begge disse i de siste serierundene og sikret seriemesterskapet for 2. året på rad!
Dermed også kvalifiseringsspill til eliteserien, hvor vi spilte uavgjort mot Ullevål men vant
på straffekonk, vant over Snarøya og tapte for Sarpsborg, dog slo Ullevål Sarpsborg og
dermed kom vi ett poeng bak og holder oss i 1.divisjon neste sesong også, men
imponerende å vinne over et eliteserielag i årets rekordjevne eliteserie. Stor innsats fra
Trygve Trygstad og Steven Russel for a-laget – og b-laget! B-laget har fått med spillere
fra både junior og guttelag og gitt verdifull erfaring til mange yngre spillere.
Småguttlaget vant kretsserien i akershus foran Stabæk og Snarøya, a poeng med
Stabæk men vi vant i innbyrdes oppgjør og er dermed kretsmestere! Gratulerer til
trenerteamet Emil Sandøy og Philip Thjømøe, og lagledere Michael Sandøy og Erik
Jenssen. Moro at det er jevnt i seriene i yngre årsklasser og også bra for Stabæk at de
ikke dominerer flere årganger, da blir bandyen morsommere for alle. Småguttlag 2 har
også spilt bra i sitt første år på stor bane, med godt påfyll av 97-spillere som har fått
verdifull erfaring på stor bane. Smågutt (95) hadde med hele 7 spillere på kretslaget,
(Johan Jenssen, keeper, Audun Hagen, Ola Helmich Pedersen, Even Sæter Grytting,
Bendik Mikalsen, Mikkel Kayser Jacobsen, Martin Johannesen (kaptein))
Imponerende også av 99-årgangen med 3 suverene lag i kretsserien, uten offisiell tabell
men når 3 lag tar 1,2 og 4 plass i serien ser det ut til å være stort potensiale i de yngre
rekker!
Juniorlaget har klart seg godt i sesongen og toppet det hele med seier 10-2 over
avdelingsmester Stabæk 2, selv med mange i militærtjeneste og jevnt bidrag fra yngre
spillere har resultatene vært gode og vi var kun 1 poeng fra å sikre NM-sluttspill. Keeper
Philip Thjømøe og Peder Remman (p.t. på bandygymnas i Sverige) ble tatt ut til U-19
landslaget og var med til VM i russland og hevdet seg godt. Emil Sandøy og Aksel
Trygstad var også med i landslagsuttaket.
Guttelagene har som eneste klubb i landet hatt med 3 lag i NM-seriene og er i skrivende
stund i semfinalen i NM, uansett blir det finale eller bronsefinale og meget imponerende
gutta som har spilt seg bedre gjennom sesongen. Med 3 guttelag har samtlige
småguttspillere (95) fått prøve seg på guttelaget, og 5-6 småguttspillere har spilt
tilnærmet fast på guttelaget og imponert, ikke minst keeper Simen Lycke (96) som
holder kretslagsnivå i gutteklassen! Guttelaget hadde også med 3 spillere på kretslaget,
Mikkel Johnsen, Sivert Øgaard og Simen Engh.
98-årgangen kunne dessverre bare stille ett lag i kretsserien, men flere av spillerne har
fått spille på 97-lagene og med større bidrag fra 99-årgangen fremover vil vi forsikre oss
om at vi holder på denne spillergruppen også når de starter på 11-er!
2000 og 2001 har spilt Høvik-seriene og imponerer med gode resultater og store
spillergrupper, bandyskolen 2002 har deltatt på flere cuper og viser stor fremgang i
skøyteferdighetene. Både 2001 og 2002 har hatt trenere fra guttelagene og dette er en
svært bevisst politikk som har mange positive ringvirkninger. For de yngre spillerne er
det ofte mere motiverende med eldre spilllere som trenere enn foreldre, foreldrene får
mere avlastning, trenerne tjener på en morsom jobb og vi øker kontaktflaten mellom
årgangene som har sportslige og sosiale positive effekter. I tillegg har juniorspillere trent
småguttlagene.
Vi har vært heldige med isforholdene i år, men kan vel neppe forvente like flotte vintre
hver sesong fremover. Stor takk til Jens Kanden som har tatt på seg å være drivkraft i
kunstisprosjektet fremover, men det er et stykke frem ikke minst med hensyn til
finansiering. Klubben må samle inn ca. 4 millioner før vi kan påregne seriøs støtte fra
kommunen. Positivt er det at Høvik nå ser ut til å få bygge ut sitt anlegg til full kapasitet

og kan ha kunstis samtidig med Hauger, Snarøya og Stabæk. I tillegg har Haslum fått
signaler om at deres kunstisplaner vil få støtte og potensiell byggestart allerede i 2012.
Alt dette vil bidra til å lette trykket på de overfylte kunstisbanene og forhåpentligvis gi
oss bedre og mere treningstider på sikt! Samtidig må vi jobbe aktivt med våre egne
kunstisplaner og vi oppfordrer alle klubbens medlemmer til å bidra i tiden fremover.
Takk til alle spillere, trenere, lagledere og foreldre for en flott sesong!
Torkel Anzjøn
leder bandystyret Øvrevoll Hosle

