
Bandy 2010 
Seriemestere 1.divisjon for 3.året på rad!  
 
Nok en fantastisk vinter går mot slutten og dermed også bandysesongen. Fantastiske  
bandyforhold fra slutten av november og hele vinteren gjennom for andre vinter på rad  
har gjort treningsforholdene og skøytegleden stor for oss som fortsatt leker oss på  
naturis.  
 
A-laget ble seriemestere i 1.divisjon for 3. sesong på rad, etter tett kniving med Snarøya  
og Stabæk 2. Dermed også kvalifiseringsspill til eliteserien, hvor vi møter Høvik og  
Drammen fra eliteserien og Snarøya til kamp om de 2 plassene i eliteserien. Når dette  
leses er nok de kampene avgjort! Stor innsats fra Trygve Trygstad og Steven Russel for  
a-laget – og Johan Akselsen for b-laget. B-laget har fått med spillere fra både junior og  
guttelag og gitt verdifull erfaring til mange yngre spillere. Juniorspillere har også vært  
med a-laget ved flere anledninger og det er godt å se vi har jevnt tilsig av spillere fra  
yngre årganger opp mot seniornivå.  
 
Juniorlaget har klart seg godt i sesongen, vi startet med litt tynn stall men fikk  
dispensasjon til å benytte 2 spillere fra 90-årgangen, og i tillegg ofte benyttet  
guttespillere på juniorlaget. Vi klarte oss veldig bra og tok 3.plassen i kvalik-serien. Aksel  
Trygstad og Peder Remman (p.t. på bandygymnas i Sverige) ble tatt ut til U-19  
landslaget og var med til Nordisk i Finland og hevdet seg godt.  
 
Guttelagene har i år stilt med 2 lag i NM og kretsserie. Lag 2 med 1995-spillere vant  
kvalikpuljen med 5 strake seire, lag 1 med 1994-spillere kom til kvartfinale i NM og røk  
med knepent tap 2-3 for Snarøya. Vi har vært eneste klubb med 2 lag i kretsserien  
Akershus-Buskerud, og 1 av 4 klubber med 2 lag i NM-seriene. Guttelaget (95) hadde  
med hele 9 spillere på kretslaget for 95, (Johan Jenssen, keeper, Audun Hagen, Ola  
Helmich Pedersen, Even Sæter Grytting, Bendik Mikalsen, Mikkel Kayser Jacobsen, Eirik  
Nyløkken, Alex Thjømøe og Martin Johannesen (kaptein))  
 
Småguttlaget har gjort en god sesong og kom på 3.plass i kretsserien Oslo-Akershus.  
 
I 7-er seriene har vi hevdet oss meget godt, med 99-årgangen i spissen med 3 lag med  
suverene resultater, 1 lag i 98, 3 i 2000, og 2001 og 2002 har spilt Høvik-cup i helgene  
januar-februar, og meget gledelig å se så mange spillere på bandyskolen i 2003  
årgangen!  
 
Dette lover bra for årene fremover, men samtidig ser vi hvor viktig det er å gi et godt  
tilbud og holde fokus fra trener- og lagledersiden og klubben for å sikre videre deltagelse  
i spillergruppene.  
 
I år har vi flere årganger enn noen gang før hatt junior- og guttespillere som trenere.  
Både 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 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 heller enn foreldre, foreldrene får mere avlastning, trenerne tjener 
litt på en morsom jobb og vi øker kontaktflaten mellom årgangene som har sportslige og sosiale 
positive effekter. I tillegg har juniorspillere trent guttelagene.  
 
Vi har denne sesongen igjen hatt åpen kiosk i helgene, foreldredrevet av de enkelte  
årganger på rotasjon etter initiativ og driftig innsats av Hilde Ebbesen. Et flott bidrag for  
å øke sosiale samlingsplassen Hoslebanen er. Takk!  



 
Stor innsats har også blitt gjort av foreldre med islegging av Hoslebanen i starten av  
sesongen, samt våre faste traktor-kjørere som måker banen i tillegg til kommunens  
driftsgruppe som har vært særdeles flinke med daglig vanning og preparering av banen.  
 
Vi har igjen vært svært 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 tidlig i sesongen. 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  
Styreleder bandy  
 


