
Årsmelding ØHIL Bandy 2021

(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2021/2022, samt kalenderåret 2021)

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 2006/2007/2011/2015) Inntektsansvarlig, styret siden 2018
Erik Legernes (forelder 2006/2008/2012) Anleggsansvarlig, styret siden 2016
Hildegunn Grønseth (forelder 2008) Dugnadsansvarlig, styret siden 2019
Andreas Weidemann Hertzenberg (forelder 2010/2012/2016)

I etterkant av fjorårets årsmøte ble det gjort noen justeringer i bandystyret. Andreas Weidemann Hertzenberg
ble innstilt som ny leder av ØHIL Bandy i styremøte 08.06.21, og ble formelt valgt på ekstraordinært årsmøte i
ØHIL 21.06.21. Eivind Thorne fortsetter i styret som leder for sportslig utvalg.

Bandystyremøte 08.06.21 var Hildegunn sitt siste. Bandystyret ønsker å benytte anledningen til å takke
Hildegunn for sitt bidrag for ØHIL Bandy!

På styremøte 15.09.21 ble Kaja Smedal invitert til å være med og hun har vært med gjennom hele sesongen og
stiller formelt til valg på årsmøte som kommer.

Petter Breistøl vært med i prosjektgruppen for kunstgress/kunstis på Hoslebanen.

Bandystyret har hatt 10 protokollerte møter i 2021 og behandlet 50 saker. Viktigste punkter som har vært
jobbet med:

- Planlegging og gjennomføring av sesong med alle tilhørende arrangementer
- Arbeid med rekruttering av frivillige i bandygruppen, og rekruttering av medlemmer
- 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 2021

2021 har vært preget av COVID19 pandemien, men vi har heldigvis hatt mer aktivitet enn forrige sesong. Vi fått
gjennomført noen inntektsbringende dugnader Salvadugnad og søppelrydding. Dessverre ble måtte både ØHIL
Bandy Cup og Skøytedisco avlyses som følge av smittevernrestriksjoner for arrangementer. Vi fikk heller ikke
arrangert bandyakademi eller vinterferiebandy. Heldigvis har det vært mulig å gjennomføre bandyskole og vi har
hatt over 50 deltakere. Dette er svært viktig for videre rekruttering.

Økonomi
Først av alt takk til våre gode sponsorer. Dette er viktige bidrag til gruppen. Takk til Hertz, Jar Bygg, Sysplan,
Baker Tilly som har vært med i mange år. ØHIL Bandy hadde i 2021 et overskudd på ca. 141.000kr. Budsjettet var
på 30.000kr så 2021 ble et år med god og solid drift. Salvadugnaden gir svært viktige inntekter. Samtidig har
medlemsmassen økt med en fin og stor gruppe med nye bandyspillere på bandyskolen og økt senioravdeling.



Rekrutteringen er svært viktig. ØHIL Bandy har nå en trygg og god økonomi med egenkapital på 480.000 kr, det
er viktig når vi nå går inn i en ny epoke med kunstisbane.

Sportslig sesongen 2021/2022

Idrettskolen/Ball-lek
Vi hadde i januar og februar ansvar for Idrettsskolen og ball-lek. Her var det masse skøytelek og mange som fikk
opp øynene for skøyter. Aktiviteten ble gjennomført på Hosletoppen på naturisbanen der. Svært viktig at dette
kunne gjennomføres i nærmiljøet. Vi håper å se mange av de på bandyskolen neste år. Her har vi også fått trent
opp yngre trenere sammen med erfarne trenere som er viktig for fremtiden.

Bandyskolen 2014/2015
Bandyskolen 2014 og 2015 har hatt en god sesong med treninger på både BIP og Hosletoppen. Vi har ca 64
spillere (28/36 utøvere) som har vært med hele veien, og enda flere har vært innom og fått en introduksjon i
skøyter og bandy. De har spilt sine første cupkamper i vinter med stor glede og stolthet. Bare det å få på seg en
drakt og motta pokal var nok til å begeistre og bli med på 3 cuper i år. Vi vinner og taper med godt humør, og
har lært oss ØHIL heiaropet! Populært med Trener Ludvig og Leo som har drillet barna i både hauk og due, ulike
øvelser, og kamptrening. Vi har fortsatt mye å lære og gleder oss til mer bandy på Hoslebanen neste sesong. En
stor takk rettes også til fedrene Ole og Henrik som har stilt opp gjennom hele sesongen.

7er lagene
2013-årgangen har hatt en morsom bandysesong der vi startet med noen treningsøkter i Jar ishall på høsten.

Utover i sesongen har vi trent en gang i uken på Bærum idrettspark og en gang i uken på Hosletoppen.Det har

vært akkurat passe treningsmengde. I høst var det en åpen Korona-luke med mindre restriksjoner. Da stilte vi

med to lag i Skiold-cup på Marienlyst Stadion og begge lag hadde en strålende bandyhelg.

Solberg Cup og Røa-cup ble Korona-avlyst, men vi fikk med oss Ullern cup på tampen av sesongen. Seriekamper

har det blitt få av, men vi satser på flere kamper neste år.

Gruppen består av 26 spillere, hvorav 4 er jenter. Det var noe frafall på starten av sesongen, men på nyåret har
det begynt to nye spillere som vi gleder oss stort over. 8. mars avsluttet vi sesongen med pizza og brus på Egon
Bekkestua. 100% oppmøte så det blir livlig! 2013 er en topp gjeng med spillere som det er gøy å være
årgangsansvarlig for. Vil også takke ungdomstrenerne Thoms Wiken, Georg Sollien og Oscar Thue for strålende
innsats!

2012-årgangen er en stor og morsom gjeng (33 spillere) som har gjennomført sesongen på en glimrende måte.

Årgangen er den nest største i ØHIL Bandy. Vi har gjennomført treninger både på BIP og på Hosletoppen, og

foreldre har vært flinke til å stille opp som medhjelpere på trening og cuper. Årgangen har deltatt på de fleste av

mulige cuper, og har også vist noen veldig gode prestasjoner på banen. Sesongen startet med en super tur til

Hamar-cup, med overnatting på hotell for de fleste og veldig fint sosialt arrangement på kvelden før cup.

Gjengen gleder seg veldig til neste sesong, og ser frem til å spille på egen bane igjen med kunstis og flotte

fasiliteter.

2011-årgangen har hatt sin femte sesong, stemningen og iveren er fortsatt god. Selv om pandemien fortsatt satt
relativt store begrensninger på aktiviteten, slik at vi har fått spille ganske få kamper, har gjengen holdt
motivasjonen oppe og stilt opp på treninger i all slags vær fra november til nå. Vi har ikke hatt noe frafall av



spillere, derimot har det kommet en spiller fra Haslum. Treningsiveren gir resultater og vi ser stor fremgang på
både skøyte- og kølleteknikk.
Sebastian og Laurits 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 har hatt en fantastisk sesong, til tross for pandemi og uforutsette endringer. Det er en fin gjeng
som holder sammen og vi har gjennomført treninger på BIP og deltatt på cuper som normalt. Vi ser en
kjempefin utvikling av spillerne i årgangen. Rent sportslig har sesongen vært god, lag fra årgangen har vunnet
Hamar-cup og Snarøya-cup. Vi har kommet på andreplass i Ullern-cup og førsteplass i B-sluttspill i
Vänersborg-cup i Sverige. Noen spillere har fått mulighet til å spille i eldre årganger og relasjoner er etablert på
tvers av årgangene. Vi har også fått bistand fra 2011-gjengen ved noen anledninger.

2009-årgangen har hatt en super sesong. Vi har hatt godt oppmøte på trening, deltatt på mange cuper og
seriespill. Vi har plukket pokaler i mange av cupene, men også kjent på tap/skuffelse når det butter. Som alle
andre lag hadde vi det tøft i januar og begynnelsen av februar med mye sykdom. Det har gjort at vi har kunnet
ta med oss mange 2010 spillere, og selv fått spille opp på smågutt. Dette er bra for de neste årene, hvor vi skal
spille sammen.

Smågutt 2007/2008
Vi sparket sesongen i gang med en teoriøkt ledet av Eivind Thorne med bistand av blant annet Lucas Dahlen,

Alexander Skavhaug og Peter Blume. Det var et godt oppmøte, som ble avsluttet av en økt på isen hvor de

viktigste punktene ble prøvd ut i praksis.

Smågutt har i år vært i en sårbar situasjon hvor vi har mistet flere spillere, ett par har vært ute på grunn av

sykdom og det har vært mye covid-19 smitte i laget. Vi har vært nødt til å få hjelp fra både 06-årgangen (to på

disp.), 09-årgangen og 10-årgangen for i det hele tatt å kunne gjennomføre seriekampene og NM kampene våre.

Både 06, 09 og 10 har gledelig hjulpet til, og uten dem hadde ikke vi klart denne sesongen!

Vi har i år hatt Lucas Dahlen som «ungdomstrener» bistått av Peter og Alexander. Treningene, som har vært noe

amputerte siden det ikke ble noe is på Hoslebanen, har vært effektive, intense og lærerike! Vi avsluttet heldigvis

sesongens siste kamp i Sarpsborg med en fin 7-2 seier! Dette ga en stor vitamin-innsprøytning til både

ungdommene og de voksne. Så nå er alle klare for neste sesong på egen kunstis.

Sesongen til Smågutt avsluttes med Ullevål Småguttcup på Bergbanen og samling av laget på kvelden med

restaurantbesøk og NM finalen for herrer.

Gutt 2005/2006
Dessverre har det vært stort frafall i denne gruppen. Det er andre sesong vi ikke har nok spillere til å stille lag.
Forrige sesong gikk 2005 spillerne til Hauger/Haslum, de ble der også denne sesongen. 2006 årgangen måtte
derfor finne andre løsningen og har i år samarbeidet med Høvik.



Junior 2004/2003/2002
Vi har samarbeidet med Hauger( Haslum) om junior. Dette er andre sesongen med samarbeid. Det fungerer

svært godt, hvor vi er en stor gjeng som vil mye. Vi har 4 spillere fra 2003 med på laget. De startet opp i april

med barmark og isøkter. Vi har hatt en god sesong. Våre juniorer har også spilt på a/b-lag gjennom sesongen.

B-laget Senior Herrer
B-laget var tilbake til sine sjette sesongen, etter at COVID19 satte en stopper forrige sesong. Laget har rekruttert

noen nye spillere og samtidig holdt på de som har vært med siden oppstarten. Denne sesongen bestod gruppen

av 17 spillere i tillegg til at både juniorspillere og a-lagspillere har bidratt. Veldig bra at gruppen overlevde C19

og kom tilbake både større og sterkere. Lagleder har vært Christoffer Berntzen. Det har vært god stemning og

flere jevne kamper.

A-laget Senior Herrer
A-laget ble også stoppet fra aktivitet forrige sesong på COVID19, så fra eliteserien 19/20, var det full stopp i

20/21 men denne sesongen var endelig 1.divisjon tilbake. Målsetningen var å vinne serien. Laget trente

innenfor smittevernreglene barmark fra sommeren frem til sesongstart. Pandemien preget fortsatt sesongen,

og det har vært stor usikkerhet og blant annet 4 ukers spillestopp rundt nyttår. Det har vært noe utskiftning på

laget, noen yngre som flyttet for å studere, men vi har også fått med flere nye spillere, blant disse gledelig

comeback i klubben for Knut og Simen Holmen-Jensen. Knut og Simen har flust med NM gull herrer elite, etter

en lang karriere i Stabæk. Gutta fant seg raskt til rette i laget og har bidratt mye denne sesongen. Totalt har 27

ulike spillere fått tellende kamper i år. Det ble en svært jevn avslutning på sesongen der både Røa, NTNUI og

ØHIL kjempet om de tre øverste plassene. De to siste kampene i årets serie var mellom ØHIL-NTNUI (5-5), og

Røa-NTNUI (5-4). Dermed vant Røa serien og NTNUI fikk 2.plass. Vi har 1 mål og 1 poeng fra å vinneserien og

sikre plass i eliteserien. Samtidig er spillergruppen innstilt på at en ny sesong i 1.divisjon, for første gang på egen

hjemmebane, med kunstis på Hosle blir veldig gøy. Vi gleder oss til neste sesong!

Old Boys
Vi har denne sesongen etablert et Old Boys lag! Det er 23 år siden forrige gang. Sesongen 1998/1999 stilte

Øvrevoll Hosle i Old Boys avdeling A. ØHIL har igjen har fått etablert et Old Boys lag, det kan bety at snittalderen

på A-laget er i ferd med å bli litt for høy. Uansett så er det et steg nærmere ØHIL Bandy sitt mål om å ha lag i alle

årsklasser. Ekstra gøy er det at Old Boys laget fikk en 2.plass i seriespillet og dermed er kvalifisert til NM

sluttspill. ØHIL møtte Ullevål til NM semifinale, dessverre på lørdag en, som er dårlig kampdag for oldboysere. Vi

stilt med redusert tropp, og tapte dessverre 4-1. I kombinasjon med 1.divisjon er det lov og også spille Old Boys.

Vi fikk med en stor gruppe på trening, selv om ikke alle fikk debutert i seriespill. 11 spillere fra a-laget og 7 rene

Old boysere fikk kamper i året sesong.

Foreldrebandyen
Pga at Hoslebanen har vært byggeplass har det vært lite aktivitet i foreldrebandygruppen. Det ble noen
treninger på Bærum Idrettspark, men vi håper og ønsker økt aktivitet neste sesong.



Representasjon
Kretslag 2005:

Kretslag 2006: Mikkel Smedal og Henrik Legernes (reserve)

Kretslag 2007: Emil Rostrup. Jonas Blume (syk)

Landslag U17: Eivind Thorne (lagleder/trener) for 4 sesongen, men dessverre ble det ikke noe mesterskap pga

Covid19 og Russland sin krig i Ukraina

Landslag U19: Simen Høyer (keeper) var med i bruttotropp som en av tre keepere. Laget fikk dessverre ikke

deltatt i noe mesterskap pga Covid19.

I ØHIL har vi to ivrige medlemmer som har hatt styreverv utenfor klubben.

Oslo & Akershus bandyregion: Eivind Thorne (leder)

Norges Bandyforbund, Seksjonsstyret Bandy: Elisabeth Lycke Kjøllmoen (styremedlem)

Dommer NM-finale: Sebastian Solberg, meddommer i NM-finale Herrer Elite

2021-2022 sesongen

Vi har ikke klart å stille lag i alle klasser, blant annet har vi manglet eget juniorlag og guttelag. Vi fikk etablert et

Old Boys lag som er svært gledelig. Det god rekruttering på 7’er lagene, så medlemstallet vokser!

Anlegg:
Etter en kuldeperiode tidlig i oktober/november kom mildværet tilbake. Det var hvit jul, men ikke mye snø. Det

har også vært svært lite snø etter nyttår, men en stabil periode i januar med kulde. Februar ble nok mildere enn

vanlig.

Hoslebanen: Det har ikke vært is på Hoslebanen denne sesongen. Det er selvfølgelig trist, men årsaken er svært
positiv. Hoslebanen har vært byggeplass for kunstgress og kunstisanlegget. Selv om de mest optimistiske sjelene
håpet at banen skulle kunne bli klar rundt nyttår, har vi alltid visst at dette er et stort og krevende prosjekt og
det er mye viktigere at det blir bygget skikkelig og står godt de neste 30 årene. Gjennom hele byggeperioden
har det vært lagt ut ukentlige oppdateringer på nettsidene ØHIL Idrettspark - Hoslebanen kunstis og kunstgress -
Øvrevoll Hosle IL (ohil.no) . Vi gleder oss til å ta i bruk egen hjemmebane med kunstis neste sesong!

https://ohil.no/ohil-idrettspark-2020-hoslebanen-kunstis-og-kunstgress/
https://ohil.no/ohil-idrettspark-2020-hoslebanen-kunstis-og-kunstgress/


Driftsgruppen: Siden det ikke har vært is på Hoslebanen har det heller ikke vært mye aktivitet i driftsgruppen. Vi
har gjort noen omorganiseringer og Morten Søsveen har tatt på seg et lederansvar for gruppen. Morten har
gjennom sesongen jobbet med planlegging av drift og behov for driftsmaskiner.

Eikelibanen: Det har ikke vært is på denne banen i vinter pga utbyggingen av Eikeli VGS flerbrukshall.

Hosletoppen: For andre sesong på rad fikk vi naturis på Hosletoppen igjen. Det ble en stor suksess og banen har
vært meget populær. Vi skal jobbe med kommunen for å sørge for at dette fortsetter. ØHIL Bandy har avholdt
treninger for 7’er lagene på banen i januar.

Grav skole: Det har i løpet av vinteren vært is på den lille banen ved Grav skole, vedlikeholdt av kommunen.

Eiksmarka skole: Det har i løpet av vinteren vært is på grusbanen ved Eiksmarka skole, vedlikeholdt av
kommunen.

Hagabråten: Det har i løpet av vinteren vært is på den lille banen ved Hagabråten naturområde, vedlikeholdt av
kommunen.

Andreas Weidemann Hertzenberg
Styreleder ØHIL Bandy
28.02.22


