Årsmelding ØHIL Bandy 2018
(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2018/2019, samt kalenderåret 2018)

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
I tillegg har Petter Breistøl hatt et engasjement som representant i Anleggsutvalget.
Bandystyret har hatt 7 protokollerte møter i 2018 og behandlet 34 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 2018
Faste arrangementer og dugnader har blitt gjennomført i 2018. Salvadugnad, ØHIL Bandy Cup andre året på rad,
Skøytedisco arrangert for andre året på rad med stor suksess. Vi har også arrangert vinterferiebandy, og bandyakademi.
Bandyskole med over 50 deltakere.
Økonomi
Først av alt takk til våre gode sponsorer. Dette er viktige bidrag til gruppen. Takk til Aspelin Ramm, Hertz, Jar Bygg,
Sysplan og Affinion International. ØHIL Bandy hadde i 2018 et overskudd på ca. 45.000kr. Budsjettet var på +24.000kr så
2018 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.
Vi har i år fått tilslag fra Sparebankstiftelsen DNB på 300.000kr til å kjøpe traktor. Dette har vært utrolig bra for
bandygruppen og sårt tiltrengte midler.
Sportslig sesongen 2018/2019
Bandyskolen
Bandyskolen har vært arrangert med stor suksess, og spesielt stor takk til Jon Erlend Dahlen for sitt enorme engasjement
her. Det har vært mer enn 50 påmeldte barn som har prøvd seg, men dessverre svært fortsatt få jenter. Vi håper alle blir
med videre neste år. På grunn av en god vinter for naturis på Hoslebanen har bandyskolen hatt mange treninger og mye
glede på hjemmebanen. 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 en veldig bra bandyskole, stor takk til dere!
7er lagene
2011 årgangen. Dette var den andre sesongen for denne gjengen, og det har vært en bra sesong. Vi hadde omtrent
samme antall spiller som i fjor da noen nye kom til og noen falt fra. Oppmøte på treningene har vært bra med et

gjennomsnitt på ca 14. Siden det ikke var seriespill
har vi deltatt på mange cuper, seks i tallet. Noen
ganger med to lag, men i de fleste har vi kun vært
ett. Det har vært litt utfordrende da vi ofte har endt opp med ti spillere og litt for mange innbyttere. ØHIL-cup var 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 er en stor gruppe (nesten 40 stk) som heldigvis har hatt veldig lite frafall siden forrige sesong. Vi merker
resultatene av et par gode år med is på Hoslebanen. Vi har 3 serielag (kunne kanskje klart 4?) og har deltatt med minst
ett lag på de aller fleste cupene som er arrangert.
2009 har hatt en veldig god sesong. Vi har hatt gode treninger gjennom hele sesongen, to lag i seriespill og deltatt på
mange cuper gjennom sesongen. Målet for sesongen har vært å sentre mer, tilbakespill og ha det gøy, noe vi har
gjennomført med glans. Samarbeid med 2008 har fungert bra, hvor noen av gutta har spilt kamper og cuper med 2008.
2008 har 14 spillere. Vi er to jenter og 12 gutter. Vi er en inkluderende gjeng og har med oss Leonardo som er en ikke
norsktalende portugiser som for to år siden ikke kunne gå på skøyter, men som i år har fått skikkelig dreisen på skøytene
og kølla og har putta 4 mål. ØHIL har «Probably the best Portuguese bandy player ever»! Spillergruppen består ellers av
elever fra Eikeli, Hosle og den internasjonale skolen på Bekkestua. Det er god stemning i spillergruppen og
foreldregruppen er hjelpsom og med på kamper og treninger. Resultatmessig har vi gått på noen smeller, men også
vunnet en del kamper. I enkelte cuper har vi lånt 2009 spillere som har hevdet seg veldig fint. 08 gjengen har også
bidratt opp i 07 årgangen med gode resultater og topp stemning. I tillegg til serien har vi valgt å delta i en cup i
måneden.
2007 gjengen mistet dessverre jentene våre før denne sesongen, og startet med kun 6 spillere, en av spillerne våre er
dessverre langtidssyk, og har kun deltatt på 1 kamp i år. Vi har rekruttert 1 ny spiller og resten av gjengen er motiverte
og står på. Vi har hatt et godt samarbeid med 08 gjengen både på treninger og kamper, samt at 2 jenter fra 06 også har
hjulpet til. Vi startet sesongen med Sarpsborg cup, som har blitt tradisjon, har også deltatt på Kosa cup, Frigg cup, Hosle
cup samt Ullern cup. Sosialt hadde vi kick off med pizza etter Kosa cup, og avslutter også sesongen med pizza for en liten
evaluering. Satser på fortsatt godt samarbeid med 08 samt 06 jentene neste sesong som er siste sesong med 7’er bandy.
Foreldrebandyen
Pappabandyen har denne sesongen blitt døpt om til pappa og mamma bandy. Det er et åpent tilbud til alle foreldre i
klubben som ønsker å gå litt på skøyter og spille litt selv. Vi har denne sesongen trent på Hoslebanen. Det nå ca. 20 pers
som er med og for mange er det ukas høydepunkt. Godt og se at vi har tilvekst av foreldre fra bandyskolen, og ikke minst
et par mammaer! 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.
Smågutt 2004/2005
De 6 gjenværende spillerne fra 2005 årgangen har dannet stammen i småguttlaget denne sesongen. Sammen med 2006
har vi stilt lag i kretsserien, Resultatet ble 3 seiere og 5 tap, og en fin 7de plass på tabellen til slutt. Det er vi godt fornøyd
med. Laget har deltatt på Kosa Cup, Frigg Cup, Snarøya Cup og Vassenga Cup. Mye tøff motstand, men god stemning i
laget. Vi valgte å ikke melde oss på i NM serien. Planen er å kommer sterkere tilbake her neste år! Alle spillerne i 2005
årgangen har i løpet av sesongen fått spille kamper med Guttelaget, og fått kjenne på nivået her. Treningsopplegget for
sesongen har fungert bra. Vi har for det meste trent sammen med guttelaget, men også hatt treninger sammen med
2006 på Hoslebanen.

Gutt 2002/2003
2003 har deltatt i interkrets og NM serie. Det er alltid
tøft og være yngst, noe vi har følt litt på i år.
Målsetningen for gutt var midt på tabellene, alle på trening og ha det gøy, vi har klart to av tre mål. Vi har hatt fire på
kretslaget denne sesongen (Thomas Wiken, Simen Høyer, Albert Bruu Sollien og Lucas Dahlen) laget vant turneringen og
ble kretsmestere. Flere av spillerne har også vært faste spillere på juniorlaget.
Junior 1999/2000/2001
Juniorgruppen var ikke stor i år. De fleste 99’er er i militæret, og kun 2 av disse har spilt et par kamper. Heldigvis fikk
også et comeback fra en som tidligere har sluttet. Totalt var vi kun 13 spillere, og med mange ulike prioriteringer hos
ungdommen og minimum 1 spiller skadet hele sesongen har det vært en tøff sesong. Heldigvis har fire ivrige
guttespillere stilt til hver kamp. Dette laget trener ikke for å bli best i Norge, men de spiller bandy, i tillegg til masse
annen aktivitet, fordi det er gøy! Vi har hatt 1 trening og 1 kamp i uken, men resultatmessig en skuffende sesong som
var ferdig midt i januar. Endre Tveiten og Erlend Skredsvig har vært med i a-lagstroppen gjennom hele sesongen. Endre
Tveiten har fikk også plass på U19 landslaget som spilte VM i Krasnoyarsk, Russland.
B-laget Senior Herrer
For tredje år på rad har ØHIL bandy 2 seniorlag. Det er den svært gode og ivrige 1990 årgangen fortsetter å ha det moro
med bandy. Det er viktig at vi nå klarer å ta vare på de juniorspillerne som går over til senior og at de fortsetter å spille
på senior 2. Det som kanskje er helt unikt er at denne gjengen vokser. Første sesongen var de 14 spillere, i forrige sesong
var de 16 spillere og i år er de 18 spillere +/- noen småskader som følger med. Sportslig vekst har de også. Første sesong
ble det 3 seiere (av 12 kamper). Forrige sesong ble det 3 seiere (av 10) og nest sisteplass. Denne sesongen har de herjet i
toppen av 2.divisjon og står nå med 7 seiere av 12 kamper.
A-laget Senior Herrer
Målet for sesongen
 Topp 2 plassering i 1 divisjon
 Beholde den gode gjengen og humøret i laget
 Fortsette å trene hardt og utvikle spillet videre
 Spille minimum 1 hjemmekamp på Hoslebanen
 Inkludere yngre spiller både på treninger og i kamper
4 av 5 mål ble oppnådd, dessverre var det avviklingen av en kamp på Hoslebanen som ikke lot seg gjøre i år.
Før sesongen mistet vi tre spillere fra a-laget, men fikk også inn to nye Max Marcussen tilbake fra militæret og fra
Haslum, Øyvind Gulbrandsen. Vi har denne sesongen hatt 2 juniorspillere i troppen. Flere har vært invitert inn, men ikke
ønsket å legge ned treningen som kreves for å være med. I slutten av sesongen inviterte vi noen guttespillere med på
trening, som en forberedelse mot neste sesong.
En stor takk rettes også til teamet rundt laget. Kampsekretær Trond Eirheim og BandyLive fører Sindre R. Thorne som
begge har stilt opp på alle hjemmekamper – stor takk!
Troppen 2018/2019 sesongen:
Keepere: Simen Clausen, Christoffer Seljeseth
Forsvar: Henrik Vangdal, Martin Johannesen, Erlend Skredsvig (jr)
Half: Johan Akselsen, James Coward, Eivind R. Thorne
Def. Midtbane: Peter Groth, Pål Magnus Flatseth, Fabian Jacobsen (K),
Off. Midtbane: Mads Helmich Pedersen, Torstein Nævestad, Max Marcussen, Endre Tveiten (jr), Mikkel Kayser Jacobsen
Spiss: Jonas Hvitmyhr, Øyvind Gulbrandsen, Tomas Øvreby Moe (jr)

ØHIL vant 1.divisjon og rykker direkte opp i
eliteserien.
Endelig vinner vi 1.divisjon og får utdelt pokal av Norges Bandyforbund etter kampen. Siste serierunde mot Snarøya ble
en thriller. Laget som vinner kampen vinner serien, og begge lag gikk for gull. Etter en stillingskrig som ente 1-1 til pause
finner ØHIL virkelig formen og vinner 9-0 i annen omgang. Pokalen er sikret og vi er vinnere av 1.divisjon.
Vi har gjennom hele sesongen valgt å sette fokuset på å fullføre sesongen, vinne serien uten å tenkte på neste sesong.
Fordi spillergruppen er delt med tanke på elitesatsing. Det har ikke vært vår sportslige ambisjon å spille i eliteserien,
men å være best i 1.divisjon. Beholde den gode gjengen og humøret i laget, samt utvikle yngre spillere (Endre Tveiten
1xU17 og 2xU19, Erlend Skredsvig 1xU17 landslag som eksempel).
Hva med en mulig eliteserie satsing?









Spillergruppen: Denne sesongen har vi hatt 2 dager i uken med bandy, i eliteserien vil dette bli minimum 4
dager, hvorav søndag er en fast kampdag. I vår spillertropp har vi nå 6 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 utfordringer.
Hjemmebane: Det kanskje viktigste og vanskeligste å løse er bane. Det er kjent sak at det ikke finnes ledig tid på
Bærum Idrettspark, skal vi ha 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). Vi har ikke en bane å trene og spille
kamper på. Egentlig kan vi ikke rykke opp før det er kunstis på Hoslebanen.
Økonomi: En stor utfordring er økonomi. Det er mer enn dobbelt så dyrt å spille i eliteserien. I dag betaler vi
3900kr pluss lisens på 830kroner. I tillegg har a-laget skaffet lokale sponsorer til ca 25.000kr. Estimert vil det
koste hver enkelt spiller ca 12.000kr å spille i eliteserien og sponsormarkedet er tøft for bandy i Bærum.
Arrangement: Det kreves et annet apparat rundt et elitelag, slipere, oppmenn, trenere, ballhentere, sekretariat
mm. Nå gjør vi alt dette selv, men vi har god hjelp i sekretariatet!
Senior 2: Vi har et senior 2 lag som i dag spiller i 2.divisjon. Hvis vi hadde rykket opp i eliten, hadde dette laget
blitt flyttet til rekruttserien for elitelag. Der kan de sportslige vilkårene være ganske mye tøffere, motstanden er
vesentlig bedre og det er usikker om det er attraktivt for dagens senior 2 gruppe.

Alle disse tingene er naturligvis løsbart, men krever en felles innsats fra både spillergruppen og ØHIL som klubb. men det
viktigste er at vi må få opp nye spillere som er sultne og har lyst til å spille i eliteserien. Vi har en del tidligere ØHIL
spillere rundt omkring på ulike eliteserie lag, og det hadde for eksempel vært spennende om de ville returnere til
moderklubben.
Alternativet vårt er å trekke laget fra eliteserieplass og da bli plassert i 2.divisjon (laveste divisjon) kommende sesong.
Representasjon
Kretslag Gutt f.2003: Lucas Dahlen, Thomas Wiken, Simen Høyer og Albert Sollien
U19 Landslag: Endre Tveiten
U17 Landslag: Dommer Sebastian Solberg, assisterende trener Eivind Thorne

2018-2019 sesongen
Årgang
Antall
Bandy 2002
2
Bandy 2003
11
Bandy 2004
1
Bandy 2005
6
Bandy 2006
19
Bandy 2007
7
Bandy 2008
14
Bandy 2009
15
Bandy 2010
28
Bandy Junior
15
Bandy Senior A
15
Bandy Senior B
17
Bandyskolen 2011/2012
52
Dommere
5
Lagledere/trenere
18
Lagledere/trenere|PAPPABANDY
8
PAPPABANDY
12
Aktive medlemmer bandy
245
Vi har i år stilt lag i alle årsklasser. Vi har økt vår medlemsmasse og det er svært gledelig. Det er viktig å beholde mange
aktive i alle årganger.
Anlegg:
Hoslebanen: Enda et år med helt fantastisk vinter for bandy. Denne sesongen var isen klar 15.desember holdt god stand
frem til uke 8 (vinterferien). Da smeltet det hull i isen. Vi har vært utrolig heldig med været for tredje året på rad.
Ismaskinen, traktor og snøfres styrt av driftsgruppen har jobbet ekstremt mye for å ha best mulig kvalitet på isen og det
er liten tvil om at vi har norges beste naturisbane. Det har blir spilt over 25 7’er kamper på Hoslebanen og gjennomført
treninger hver dag i hele desember, januar og til midten av februar. Det har også vært yrende liv på dagtid fra skolene og
barnehagene i nærområdet.
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. Driftsgruppen har også flere ganger måkt og frest snø på denne banen.
Grav skole: Det har vært is på grav skole gjennom vinteren.
Anleggsendring Hoslebanen – ØHIL Idrettspark 2020, Hoslebanen kunstis, kunstgress og kunstsnø
Prosjektgruppen som har jobbet med dette har lagt ned mange frivillige arbeidstimer. Arbeidet har fortsatt med stor
entusiasme og målrettet håp om at klubben skal lykkes med å få på plass en ny Hoslebane med kunstgress og kunstis.
Etter at klubben hadde samlet inn ca 3 millioner ble det ble vedtatt at klubben skulle levere en søknad om kunstis og
kunstgress prosjektet til fristen 1.november 2017. I 2018 fortsatt arbeidet med å følge søknaden og sørge for at
prosjektet havnet på prioritert liste i anleggsplanen for perioden 2019-2022. Dette ble et krevende arbeid men det gikk.
Dette har vi greid etter meget godt arbeid fra sentrale personer i klubben vår, god hjelp fra Bærum Idrettsråd og
lokalpolitikere som støtter prosjektet. Den 10 september vedtok møte i hovedutvalget for Miljø, Idrett og Kultur (MIK) at
ØHIL Idrettspark kunstis og kunstgress flyttes inn på prioritert plass på anleggsplanen i 2021.
Det gjenstår fortsatt mye arbeid med prosjektet, men vi driver stadig videre fremover mot målet!
Eivind Thorne, Leder ØHIL Bandy
09.03.19

