
 

Årsmelding ØHIL Bandy 2015 
 
(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2015/2016, samt kalenderåret 2015) 

Bandystyret har i år bestått av: 

Eivind Thorne (a-laget) Leder og økonomi 
Michael Østgaard (forelder 1999 og 2001) Medlem 
Jon Erlend Dahlen (forelder 2003) Medlem 
Lasse Hermansen (forelder 2003 og 2005) Medlem 
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 7 møter i 2015. Viktigste punkter: 

- Rekruttering og bandyskole 
- Beholde Hoslebanen som bandybane 
- Sportslig tilbud - istid 
- Økonomi og inntekter 

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 2015 

Bytte og retur dag: ca 13000kr 
Salva dugnad: ca 39.200kr 
Salg av ØHIL Bandy produkter fra klubbhuset 
Innkjøp av ismaskin til Hoslebane med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB 
Tre dugnader i garasjen for vedlikehold 
Arbeid med sportslig utvalg og sportslig plan 
Bandyskole med ny rekord over 50 deltakere 
 
Økonomi 
Regnskapene er i skrivende stund ikke helt ferdig. ØHIL Bandy hadde i 2015 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 -110.000kr. 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. For å kunne gjøre investeringen i ismaskin og utbedring av garasjen ble det godkjent et lån av 
klubben på nye 200.000kr. Dette skulle dekke mva til ismaskinen, rørleggerarbeider, nye garasjeporter og materialer. 
Låne skal nedbetales over samme periode som det opprinnelige lånet. 

Sportslig 

Bandyskolen 

Bandyskolen har hatt rekord mange unger på isen i år. Det har vært mer enn 60 barn som har prøvd seg, og det er 
gledelig er at vi nå har flere jenter som blir med. Vi har endt opp med ca. 50 skøytetalenter, vi håper enda flere blir med 
neste år. Vi begynte med innetrening på Grav en gang i uka etter høstferien, samtidig som vi var raskt i Jarishall, 
Stabekkbanen og Bogstad flere lørdager i oktober, november og desember. Når isen var på plass på Hosle har vi hatt to 
treninger i uka. 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 tidenes bandyskole, stor takk til dere! 



 
Nissen kom på besøk siste trening før jul. Vi har 
deltatt på Haslum, Stabekk cup og skal på Ready 
microcup. Dette har vært veldig gøy, vi har lært å 
tape og vinne. Vi skal for første gang også stille med lag i Norges største jente cup hos Ready.  
 

Pappabandyen  

Pappaene har hver søndag siden høstferien kost oss i 1,5 time i Jarishall. Vi har vært oppe i 20 mann på enkelte 
treninger, og er for mange 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. 
 

2003 årgangen  

En innholdsrik bandysesong er på hell. Sesongen startet med Sarpsborgcup i begynnelsen av september, vi hadde med 
to lag og begge lagene leverte gode resultater. Da serien startet stilte vi også der med to lag, resultatene i serien var noe 
ujevne så høydepunktene i sesongen kom på Cuper. Vi vant Vassengacup etter å ha slått solide lag som Stabæk, Røa og 
arrangørklubben Mjøndalen. I Røacup stilte vi med to lag og endte på hhv 2 og 3 plass. I Ullerncup kapret vi 3 plassen, så 
det er helt klart noe å bygge videre på fremover. Flere av våre spillere har fått anledning til å hospitere opp en årgang, 
dette har gitt inspirasjon og nyttig erfaring. Vi har hatt med et par 2005 spillere på våre kamper, det er gøy å se at de 
holder nivået selv om de er et par år yngre, det er mange talenter i de yngre rekker. Spillerne er nå veldig klare for å 
begynne med 11er og gleder seg til Stabæk 11er cup i midten av mars. Med Stabækcup avslutter vi bandysesongen 
2015/2016, og begynner å se frem til sesongen 2016/2017. 
 

Gutt 1999/2000 

Gutt f.2000 tok en meget sterk 2. plass i NM i sesongen 2014/2015. Det kvalifiserte til deltagelse i Mini World Cup 2015 i 
Sverige. I denne turneringen deltok 2 norske lag, ØHIL og Snarøya. I tillegg var det 9 svenske, 3 russiske og 2 finske lag 
med. Alle lagene tilhører verdenseliten for sine aldersklasser, så denne i turneringen spilles det ungdomsbandy på aller 
høyeste nivå. (Forrige gang et ØHIL lag var med på dette var for 16 år siden. I 1999, da gutter født i 1984 deltok på 
samme turnering). Gjennom sesongen har 99 og 00 stilt med et lag i kretsserien og et lag i NM Elite. Vi klarte akkurat å 
kapre den siste kvartfinale plassen. Kampen er ikke spilt i skrivende stund.  
 

A-laget – Vinner av 1.divisjon 

Laget har hatt en veldig bra sesong, med kun 2 tap, 1 uavgjort og 10 seire. Laget består for det meste av lokale ØHIL 
gutter mellom 20-40 år gamle. Det er en bra vennegjeng som har spilt bandy lenge, og mange har vært flere sesonger i 
eliteserien tidligere. Det ligger mye glede, erfaring, humør og kameratskap i dette laget. 
 
Laget består av: Simen Clausen, Christoffer Seljeseth, Fabian Jacobsen, Henrik Vangdal, Eivind Raaen Thorne, Johan 
Akselsen, James Coward, Magnus Halseth, Peter Groth, Morten Namork, Johan Grimsen, Martin Johannesen, Petter 
Brinchmann, Johan Tryving, Jonas Hvitmyhr, Sofus Hanset, Mikkel Kayser Jacobsen, Henrik Melcher, Jonathan Saraby. 
I tillegg har laget et meget erfarent lagleder team: Trygve Trygstad, Torkel Anzjøn, Bjørn Saraby, Christoffer Isaksen som 
alle har bidratt mye rundt laget denne sesongen. På våre hjemmekamper stiller også alltid speaker Trond Eirheim opp, 
lager god stemning med musikk og fører målprotokollen! 
 
Kvalifisert for eliteserien 
Det er nå 5 år siden vi sist vant 1 divisjon. Den gangen var det kvalikk kamper som måtte vinnes før man fikk 
eliteserieplassen. Nå som vinner av 1.divisjon er man etter nye regler direkte kvalifisert. For de som kjenner 
bandysporten godt er det en kjent sak at nivåforskjellen mellom 1.divisjon og eliteserien er stor, så hva betyr dette for 
ØHIL Bandy? 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 har vi år trent på kunstisbanen på Norges Idrettshøyskole, fordi det ikke finnes 



 
ledig tid på Bærum Idrettspark, skal vi gå fra å ha null 
treninger til 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 A-laget har signalisert at de ønsker å bli værende i 1.divisjon for å beholde vennegjengen og ikke 
ta inn nye spillere for å lage et nytt elitelag. Flest mulig, lengst mulig er et motto i ØHIL, og det skal vi følge! Samtidig har 
vi per nå ingen junioravdeling i ØHIL Bandy som gjør at avstanden ned til neste generasjon bandytalenter er helt ned til 
de som er 15 og 16 år. Det blir litt stort sprik, selv om to av disse talentene har fått kamper i 1.divisjon i år og flere der 
banker på døren. Bandystyret jobber nå knallhardt med rekruttering og bandyskole for å få med flere, et fokus på 
eliteserien, ville kanskje ført til mindre fokus på viktig rekruttering i klubben. Det er begrenset med frivillig innsats og 
engasjement og for mange oppgaver å ta tak i per nå. 
ØHIL Bandy har derfor bestemt å melde av laget innen 1 mai og får da beholde plassen i 1.divisjon. Vi erkjenner igjen at 
vi kunne vært i det gode selskap, i bandytoppen, og med mange yngre spillere under oss, hvis vi hadde hatt en 
kunstisbane. Dette arbeidet skal vi aldri gi opp, og vi er i gang med et nytt prosjekt for å løfte problemstillingen inn mot 
kommunen. Vi trenger kunstis! At vi nå ikke går opp i eliteserien mener vi er til A-lagets og resten av ØHIL Bandy sitt 
beste, det er ikke et nederlag, men et bevis på at man kan bli god i bandy i ØHIL. Et bevis på at å drive med flere idretter 
og både med bredde og topp er mulig. Et bevis på at hvis man ønsker så er eliteserien innen rekkevidde! 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. 
 

Oppsummert 

Total har ØHIL Bandy stilt med 6 lag i 7’er serier i tillegg har vi vært med på 8 cuper med til sammen 11 lag fra forskjellige 
årganger. Kosa Cup som er verdens største bandyturnering innleder sesongen. Der stilte vi med 8 lag og alle årgangene 
våre var med. I 11’er serier har vi hatt med ett guttlag, 99/00 og et småguttlag 2001. De har spilt både kretsserie og NM 
serie. 1999/2000 laget kom videre i NM, til kvartfinale mot Stabæk. Det har vært arrangert kretslagsturnering for 2000 
årgangen, 6 ØHIL spiller var tatt ut på dette laget, som vant sin turnering for andre år på rad. Det har vært arrangert 
kretslagturnering for 1999 årgangen der, 2 ØHIL spillere var tatt ut. De vant sin turnering for første gang. ØHIL spillere 
Daniel Tesli og Lars Egil Kvitli har vært med i basistroppen til U-17 landslag men kom dessverre ikke med i troppen som 
reiste til VM. Det har vært arrangert kretslagsturnering for 2001 årgangen, der hadde ØHIL med 2 spillere, Akershus vant 
også denne turneringen. Vi har dessverre ikke hatt nok spillere til å stille med junior lag denne sesongen.  

2015-2016 sesongen 

Lag årgang antall lag ant. 
Spillere 

senior   1 20 

Gutt 1999-2000 1 24 

Smågutt 2001-2002 1 15 

Lillegutt 2003 2 15 

Lillegutt 2004 0 2 

Knøtt 2005 2 14 

Knøtt 2006 1 15 

knøtt  2007 1 6 

Bandyskolen 2008   30 

Sum   9 141 



 
 

Anlegg:  

Hoslebanen: 
En fantastikk vinter for bandy, allerede i slutten av november var de ivrigste sprøyterne i gang, men Hoslebanen ble klar 
rett før jul, takket være en meget iherdig dugnadsgjeng som sprøytet nesten døgnet rundt. Hele januar og nesten hele 
februar har vært stabilt kaldt. Det var en uke med mildvær, men da fikk vi reddet banen. Med ismaskinen på plass rett 
før jul, har vi hatt en vanvittig bra isflate gjennom denne perioden. Det har blir spilt 14 7’er kamper på Hoslebanen og 
gjennomfør treninger hver dag i hele 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. 
Vi har fått utrolig god hjelp fra Bærum Kommune til å holde banen i god stand. 
 
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 mildværperioden. 
 
Grav skole: 
Det var islagt på grav skole i januar.  
 
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. Det ble arrangert et ekstra 
ordinært årsmøte på Hosle Skole 28.08.15 der det ble lagt frem tre forslag. Det var totalt 209 stemmeberettigede 
medlemmer tilstede. Alternativ b: Bygge om Hosle grus til en kunstgressbane med naturis is om vinteren ble stemt ned 
med 126 stemmer mot, 7 blanke stemmer og 76 stemmer for. Dette var ikke en seier for ØHIL Bandy. Dette var en seier 
for nærmiljøet og ikke minst for idrettslaget Øvrevoll Hosle. Klubbens medlemmer tok et viktig valg, et valg som 
understøtter og viser tydelig at våre nedfelte mål, visjoner og verdier er de som en til enhver tid skal følges. Utviklingen 
av et idrettslag handler ikke om toppidrett men om nærmiljø, tilhørighet og samhold. 
 
Takk til alle som har engasjert seg, som har kommet frem og delt sine meninger. Takk til alle som har lyttet og alle som 
har klart å sette egne interesser til side for hva som er det beste for klubb og nærmiljø. Nå har årsmøte gitt hovedstyret 
en klar beskjed om at det viktigste for ØHIL er å drive klubb i tråd med misjon, visjon, verdier og mål.  
 
ØHIL Bandy gleder seg til å gi full innsats for å stå samlet som klubb, side om side med ØHIL Fotball for et fullverdig 
kunstis og kunstgressanlegg på Hoslebanen. I mellomtiden håper jeg fotball kan utnytte våre andre tilgjengelig flater for 
et godt tilbud til breddeidretten. Bandy er vinterens fotball, og idrettene går hånd i hånd som de har gjort siden Hosle og 
Øvrevoll ble stiftet for over 60 år siden! 
  
I etterkant av årsmøte har ØHIL Bandy jobbet videre med anleggsplanen på Hoslebanen. I hovedstyremøte 21.01.16 ble 
følgende vedtatt: På bakgrunn av notatet «Beslutningsunderlag for igangsetting av utredningsarbeid for 
anleggsutviklingsprosjektet - Etablering av kunstis på Hoslebanen for idretten Bandy» gir hovedstyret ØHIL 
bandy grønt lys for å iverksette utredningsarbeidet. 
 
 
Årsmøte i bandy blir avholdt i mars. 
 
 
Eivind Thorne     
ØHIL Bandy     
Leder      


