
 

Årsmelding ØHIL Bandy 2014 
 
(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2014/2015, samt kalenderåret 2014) 

Bandystyret har i år bestått av: 

Eivind Thorne (a-laget) Leder(økonomi) 
Michael Østgaard (forelder 1999 og 2001) Medlem 
Jon Erlend Dahlen (forelder 2003) Medlem 
Lasse Hermansen (forelder 2003 og 2005) Medlem 
I tillegg har Vincent Thue hatt et oppdrag som inntektsansvarlig og Erik Legernes som anleggsansvarlig. 
 
Bandystyret har hatt 4 møter i 2014. Viktigste punkter: 

- Rekruttering og SFO tilbud 
- Beholde Hoslebanen som bandybane 
- Trener situasjon  
- Sportslig tilbud - istid 
- Økonomi 

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 2014 

Søppeldugnad: ca 21000kr 
Bytte og retur dag: ca 13000kr 
Salva dugnad: ca 100.000kr 
Salg av ØHIL Bandy produkter fra klubbhuset 
Mer treningstid til alle lag 
 
Økonomi 
Regnskapene er i skrivende stund ikke helt ferdig. ØHIL Bandy hadde i 2014 et overskudd på ca 80.000kr. Dette er vi 
godt fornøyd med og et overskudd som er på et fornuftig nivå. Egenkapitalen i ØHIL Bandy er nå ca -200.000kr. 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.  

Sportslig 

Bandyskolen har blitt gjennomført regelmessig gjennom hele sesongen, selv etter iherdig rekrutteringsinnsats fra 
medlemmene i bandystyret, og andre foreldre har vi kun fått 9 påmeldte. Dette er et veldig lavt tall, sammenlignet med 
19 spillere i fjor. Vi har bidratt på idrettskolen og håper dette vil være med å gi en bedre rekruttering neste år. I tillegg 
har ildsjeler lagt til rette for SFO bandy sammen med Hosle skole hver fredag i januar og februar 2015 
 
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, 2001 og 2000 som både har spilt kretsserie og NM serie. 2000 laget kom 
videre i NM, vant kvartfinale mot Stabæk og skal spille semifinale. 2000 laget kom på andre plass i kretsserien sin. Det 
har vært arrangert kretslagsturnering for 2000 årgangen, 7 ØHIL spiller var tatt ut på dette laget, som vant sin turnering. 
I tillegg til 1 guttelag , 1999, i både NM og kretsserie. Det har vært arrangert kretslagturnering for 1999 årgangen der, 5 
ØHIL spillere var tatt ut. De fikk 2 plass. 2 av ØHIL spillere Daniel Tesli og Lars Egil Kvitli er tatt ut i basistroppen til U-17 
landslag kommende sesong.Vi har dessverre ikke hatt nok spillere til å stille med junior lag denne sesongen. A-laget som 
spiller i 1 divisjon har hatt en tøff sesong og endte tilslutt på siste plass og direkte nedrykk til 2.divisjon. 
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Anlegg:  

Hoslebanen: 
En fantastikk vinter for bandy, Hoslebanen var klar i god tid før jul, takket være en meget iherdig dugnadsgjeng som 
sprøytet nesten døgnet rundt. Litt problemer fikk vi fordi i begynte å sprøyte før telen satt skikkelig i bakken, men dette 
fikk vi raskt orden på. Hoslebanen var meget populært gjennom hele jul og nyttårsferien og vi har spilt kamper og 
treninger der gjennom januar og februar. 
 
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. 
 
Grav skole: 
Det har i alle år vært lagt is på den lille banen ved grav skole. Det er kommunen som har hatt ansvaret for. Etter at ØHIL 
Fotball bygde denne om til kunstgress ble denne ikke islagt i starten av vinteren. Først når naboer og vellet i området 
klagde til skolen, ble vi oppmerksomme på at ØHIL Fotball hadde gjort en avtale med kommunen om at ØHIL Fotball 
hadde ansvaret for å legge issålen her. Dette ble forsøkt startet i slutten av januar. ØHIL Bandy kan bare beklage på 
vegne av våre utøvere og nærområdet. Vi skal følge opp fotballgruppen i årene som kommer slik at banen er islagt 
gjennom hele sesongen når det er mulig. 
 
Anleggsendring Hoslebanen:  
Store deler av året har gått med til å bruke mye tid på kunstgress saken. ØHIL Bandy har lagt frem mye og god 
dokumentasjon som viser at kombinasjonen kunstgress naturis ikke er mulig å gjennomføre. På tross av dette kjører 
hovedstyret og fotballgruppen videre med sitt prosjekt om å legge kunstgress på Hoslebanen. Argumentasjonen endrer 
seg underveis, nye anleggsgrupper dannes, og vi på regner fortsatt mye tidsbruk på dette prosjektet. Heldigvis kom det 
en positiv beslutning i slutten av 2014, tiltenkt byggestart ble flyttet fra våren 2015 til våren 2016. Det gjelder nå å bruke 
det neste året for å finne den beste løsningen for hvordan ØHIL som klubb skal disponere sine idrettsflater til det beste 
for sine idretter. 
 
Årsmøte i bandy blir avholdt i mars. 
 
 
Eivind Thorne     
ØHIL Bandy     
Leder      

Lag årgang antall lag ant. 
Spillere 

senior   1 18 

Gutt 1999 1 15 

Smågutt 2000 1 12 

Smågutt 2001 1 14 

2002   0 3 

2003   2 13 

2004   0 2 

2005   1 11 

2006   1 13 

2007   bandyskole 9 

Sum     110 


