SOLBERG BANDY ELITE

ÅRSBERETNING 2018 - 2019
GRUPPE: BANDY SENIOR

STYRETS SAMMENSETNING:

Leder
Kasserer
Sportslig leder

Liv Jenny Bø
Ola Austad
Dag Kåre Lunden

ARBEIDSGRUPPER:

Materialforvaltere/slipere

Olaf Langengen
Thomas R. Borge
Andrè Mølsted
Asle Tangen

Økonomi / sponsorgruppe

Ola Austad
Ole Grøtterud
Vidar Solberg
Ståle Børresen
Rolf Korneliussen
Tore Fjeldheim

LAG I SERIESPILL
A – LAG: ELITESERIEN
Trenere, Lagledere:

Petter Moen, Marius Austad, Erik Brekka, Dag Kåre Lunden, Helge Moen

Hjelpetrenere:

Odd Johnsen, Arne Wam,

Oppmann A – lag:

Øyvind Gamst

Ansvarlig barmarkstrening høst - 18:

Christopher Nålby.
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SOLBERG BANDY ELITE
SESONGEN 2018 - 2019

SPILLERSTALL OG TRENERE

Etter 2017 – 2018 sesongen var det flere av de rutinerte spillerne som la opp: Thomas Moen, Lars Fredrik
Olsen, Simon Stavis og Espen Wam. I tillegg valgte Aleksander Børresen og Kristian Haugvaldstad å ikke
fortsette elitesatsinga. Den resterende spillerstallen var intakt og spillere inn var Emil Horgen (Drammen) og
Erik Wam. Samlet gikk vi likevel inn i sesongen med en smalere spillerstall enn fjorårssesongen. Det må likevel
presiseres at vi har en tropp der spillerne holder høy kvalitet. Representasjon på ulike landslag for senior
bekrefter dette
Vi nådde ikke målsettingen om å finne ny ekstern trener, men Petter Moen, Marius Austad og Erik Brekka tok
på seg oppgaven. I tillegg tok Helge Moen og Dag Kåre Lunden på seg laglederansvaret.

SESONGOPPKJØRING

Vårsesongen hadde samme oppbygning som i fjor, med en blanding av egentrening og tester. På grunn av
usikkerhet rundt trenerspørsmålet ble ikke denne delen gjennomført med like høy kvalitet for alle spillerne
som i fjor.
Oppkjøring etter sommeren har fulgt samme mal som tidligere:
•
•
•
•
•

Felles barmarkstreninger
Istrening i Hønefoss og Kongsberg etter ferien med start 6.august.
Treningsleir i Lidköping i slutten av september med kam mot LAIK
Deltagelse i Rättvik cup i oktober. Resultatmessig svinger det litt i denne cupen, da det er de første
kampene på stor is.
Istrening på egen is ca. 20 oktober.

Også i år ble det avholdt kretsmesterskap mellom seniorlagene i Buskerud. Som i fjor ble finalen et oppgjør
mellom Solberg og Mjøndalen, men denne gangen tok Solberg en klar seier og kunne dermed ta med pokal
hjem til Solbergelva for andre gang
Superfinalen mellom Stabæk og Solberg ble som vanlig gjennomført på Stabækbanen, men i år gikk vi på et
klart tap.

SERIEN

Årets sesong ble veldig komprimert. På grunn av deltagelse i Universaden måtte finalen avvikles 23.februar,
seriespillet måtte dermed være ferdigspilt i januar. Dette gjorde at det ble et tett kampprogram og det lå an til
å bli stor slitasje på spillerne. Vi var dermed spente på hvordan årets sesong ville bli. Med utgangspunkt i en
smalere spillertropp ble vi ekstra sårbare når sykdom og skader dukket opp. Resultater og kvalitet i spillet
varierte også under årets seriespill. Vi leverte kamper med høy kvalitet og vi gikk på tap der vi spilte under pari.
Spillerne presterte samlet sett veldig bra og vi må være godt fornøyd med å ta sølv i seriespillet. Stabæk var
suverene i årets serie og tok seriegullet.
I sluttspillet spilles både kvart- og semifinaler best av fem. Solberg møtte Ullevål i kvartfinalen og Drammen i
semifinalen. I begge rundene gikk vi videre etter tre spilte kamper.
Finalen ble avviklet på Marienlyst stadion, og ble nok en gang et oppgjør mellom Solberg og Stabæk. Her sto
det 0-0 til pause, etter solid forsvarsspill av Solberg. Vi greide imidlertid ikke å score på opplagte sjanser.
Stabæk fikk to kjappe mål i andre omgang, og Solberg klarte ikke å løfte seg etter det. Finalen endte 6-0 til
Stabæk.
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SOLBERG BANDY ELITE
REKRUTTLAG – REKRUTTSERIEN
Ansvarlig rekruttlag

Krister Fjeld

Oppmann rekruttlag

Øyvind Gamst

/ Jarle Rosendal

Solbergs lag i rekruttserien har vært en fin blanding av spillere som ha lagt opp, unge juniorspiller spillere fra Alaget. Vi ser at det er en del yngre spillere som har kvaliteter dersom de ønsker å satse på a-laget. Dette er
positivt.
Solberg ble nr. 3 i rekruttserien.

Oppmann old boys:

Jarle Rosendal

A-LANDSLAGET:

OLD BOYS - INTERKRETS

LANDSLAG

Landslaget fikk nye trener i år med Thomas Moen som hovedtrener og Joans Petterson som assistenttrener.
Det har vært bedre struktur på landslagsaktiviteten i år enn på lenge, både med tanke på samlinger og
treningsopplegg.

Følgende spillere har representer Solberg på a-landslaget:

Petter Moen, Sondre B. Kristoffersen og Eirik Lunden, Ole Tobias Fevang, Emil Gulbrandsen og
Christopher Nålby.
Thomas Moen er ny landslagstrener.

UNIVERSADEN

I år var bandy på programmet i Universaden, som er et OL for studenter. Opplegget rundt arrangementet er av
tilsvarende dimensjoner som et vinter OL. For spillerne som fikk delta der var dette en opplevelse for livet.
Sportslig var det også et vellykket arrangement for Norge. Bronsemedalje etter seier mot Finland må en si seg
fornøyd med.

Følgende spillere representerte Solberg i Universaden:
Aleksander Johnsen, Øyvind Bø Johnsen, Eirik Lunden, Emil Horgen. I tillegg skulle Eirik Solberg deltatt, men
måtte dessverre melde forfall på grunn av skade.
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SOLBERG BANDY ELITE

HEDER OG ÆRE SESONGEN 2018 - 2019

Kretsmester senior Buskerud
Sølv i serien
Sølv i NM

Fair Play pokal
Årets spiller: Sondre B. Kristoffersen
25 landskamper: Emil Gulbrandsen

På årsmøtet 2018 ble Ola Austad Æresmedlem i Solberg sportsklubb
Thomas Moen ble tildelt hederstegn.

ANTALL SPILTE KAMPER

Følgende spillere ble denne sesongen markert for runde tall på antall spilte A – kamper:
Eirik Bø Johnsen

300 kamper

Eirik Solberg

200 kamper

Øyvind Bø Johnsen

100 kamper

STØTTESPILLERE

Solberg bandy er avhengig av at mange bidrar for at sesongen og kampene skal kunne gjennomføres.

TAKK TIL:
•
•
•
•
•
•
•

Eldres for billettørjobber.
Juniorbandy v/ «kioskdamene» for servering av sponsorer og sesongkortinnehavere.
Fredrik Frivoll som har vært speakere på alle hjemmekampene
Marius Tangen har sørget for livebandy ved alle hjemmekamper.
Arne Knutsen som har filmet alle hjemmekamper.
Banemannskapet i forhold til islegging, brøyting m.m. Vidar Hagen, Thomas Bakken, Bent Ole Bakken,
Tommy Veres, Finn Austad, Haakon Hellum, Krister Fjeld og Ola Austad.
«vantgutta» som har stilt opp på alle hjemmekampene.

ØKONOMI

Før sesongen 2018 – 2019 fikk vi på plass en hardtarbeidende sponsorgruppe. Dette har resultert i at
økonomien når er solid og at gruppa kan oppfylle sine forpliktelser mot hovedforeningen. Dette var en klar
målsetting foran årets sesong.
Det gir også et noe større handlingsrom med tanke på den sportslige aktiviteten.
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SOLBERG BANDY ELITE

GRUPPENS TANKER OM NESTE SESONG.

Årets sesong ble veldig komprimert og ga lite rom til annet enn å arrangere kamper og gjennomføre treninger.
Selv om vi er meget godt fornøyd med årets sesong, ser vi at en smal spillerstall gjør det krevende å
opprettholde det rykket og kvaliteten på treningene som er nødvendig for å opprettholde det sportslige nivået
og resultatene. Vi opplever likevel at det har vært positivitet og stor grad av fornøydhet blant spillerne. Vi har
en gjeng med spillere som er lojale mot klubben og legger ned mye tid på at vi skal være en toppklubb i
eliteserien. Denne positiviteten og lojaliteten er det viktig å opprettholde. Av ytre faktorer er nytt klubbhus og
garderobe med på å bidra positivt.
Samtidig er det meget viktig å etablere en bredere spillerstall. Solberg har som målsetting at vi skal rekruttere
flest mulig spillere fra egne rekker. Vi ser at det er flere spillere som har kvaliteter til å utvikle seg til ode
elitespillere for Solberg. Derfor er det viktig å ivareta de yngre spillerne slik at de ønsker å satse elitebandy og
får forståelse for hva det innebærer. Her har vi flere punkter vi kan bli bedre på.
Arbeid med trener- og spillerkabal er i gang, og også i år ser vi at vi nok må vurdere å kikke utenfor Solbergelva
etter kandidater. Dette er imidlertid ingen enkel prosess.
Vi ser også at det er nødvendig å gjøre grep med tanke på treningsopplegget både i forsesong og i sesong.
Dette omhandler både organisering, omfang og innhold. Dette vil vi ferdigstille etter samtaler og møter med
alle spillerne og i samråde med trenere.

VALG

Det sittende styret blir sittende frem til nytt styre er på plass i løpet av april.
Liv Jenny Bø
Ola Austad
Dag Kåre Lunden

For styret Solberg Bandy elite
Liv Jenny Bø
Leder.

5

