SOLBERG BANDY ELITE

ÅRSBERETNING 2019-2020
GRUPPE: BANDY SENIOR
STYRETS SAMMENSETNING:
Leder
Kasserer
Sportslig leder

Liv Jenny Bø
Ola Austad
Dag Kåre Lunden

Oppmann:

Øyvind Gamst

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

Oppmann rekrutt:
Oppmann old boys:
Oppman veteran:

Kjetil Gundersen
Andre Mølsted
Torbjørn Larsen

LAG I SERIESPILL
A – LAG: ELITESERIEN

Lagledere:

Magnus Ringblom, Ståle Børresen, Erik Brekka, Bjørn Nilsen

Oppmann A – lag:

Øyvind Gamst

Vi brukte tid for å få på plass hovedtrener, det var et ønske fra både styret og spillergruppa om å få inn «noe
nytt». I mai signerte Magnus Ringblom med klubben som hovedtrener. Magnus hadde erfaring fra svensk
elitebandy og hadde vært ansvarlig som spillerutvikler for yngre spillere i bl.a. Edsbyen. Magnus var på plass i
august og tok over ansvaret for laget da. Satsingen på ekstern, svensk trener var et samarbeid med
junioravdelingen der Magnus hadde oppgaver rettet mot trener og spillere. I tillegg ble trenerteamet styrket
ved at Bjørn Nilsen kom inn og bidro på barmarkstreningene. Erik Brekka og Ståle Børresen var også en del av
trenerteamet.
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Stallen var intakt fra forrige sesong. I tillegg kom Kristian Hagen tilbake etter flere år i svensk toppbandy. Det
var også flere lovende juniorspillere som fikk prøve seg på A-laget.

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.

Sesongen startet positivt med seier over Stabæk i superfinalen. I kretsmesterskapet hadde klubben mulighet til
å ta sin tredje strake seier, men gikk på tap mot Mjøndalen i finalen.

SERIEN
Sesongen utviklet seg ikke slik vi hadde håpet. Det startet bra, men utover i sesongen var det store svingninger
i prestasjonene. Mange langvarige skadeavbrekk på flere av de sentrale spillerne var en del årsaken til dette. Vi
gikk på tap mot lag vi tidligere hadde hatt god kontroll på.
For første gang på mange år tok ikke Solberg medalje i serien, og endte på fjerde plass. Seriemester ble Ready,
men Ullern og Stabæk på den neste plassene.
Heller ikke i sluttspillet gikk det veien. Spillemessig løftet laget seg, men det ble tap for Ready i semifinalen.
For første gang på mange år ble NM finalen avlyst som følge av Korona – viruset og nedstenging av all idrett.

REKRUTTLAG – REKRUTTSERIEN

Ansvarlig rekruttlag

Kjetil Gundersen

Oppmann rekruttlag

Øyvind Gamst

Seks elitelag stilte lag i rekruttserien. Solbergs lag i rekruttserien hadde ikke samme flyt i år som i fjor. På grunn
av mange skader på elitelaget var det få av spillerne som kunne delta på rekruttlaget, og flere av juniorspillerne
som ville vært aktive på rekruttlaget måtte trå til på elitelaget.
Solberg ble nr. 5 i rekruttserien.
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OLD BOYS - INTERKRETS
Oppmann old boys:
Andre Møsted
Old boys laget hadde ikke en god sesong, og endte på siste plass i serien.

VETERAN
Ansvarlig oppmann veteran: Torbjørn Larsen
Det stilte 10 lag i veteranserien og Solberg endte på en hederlig femte plass.

LANDSLAG
A-LANDSLAGET:
Følgende spillere har representer Solberg på a-landslaget:
Petter Moen, Sondre B. Kristoffersen Kristian Hagen og Christopher Nålby.

HEDER OG ÆRE
Sondre B Kristoffersen ble toppscorer i eliteserien.

ANTALL SPILTE KAMPER
Følgende spillere ble denne sesongen markert for runde tall på antall spilte A – kamper:
Petter Moen

500 kamper

Ole Tobias Fevang

300 kamper

Marius Austad

500 kamper

Lars Erik Grøtterud

300 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 og Ola Austad.
«Vantgutta» som har stilt opp på alle hjemmekampene. Per Åge Ask, Pål Korneliussen, Øyvind Gamst
m.fl.
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ØKONOMI
Økonomien er god. Årsakene til dette er mange:
-

-

God prioritering og økonomistyring.
Sponsorgruppa arbeider systematisk og godt.
Vi har fått til flere dugnader der spillerne trår til.
Fredagskroa som ble gjennomført vår 19

GRUPPENS TANKER OM N ESTE SESONG.
Vi kan ikke si oss fornøyd med årets sesong, og både spillere, støtteapparat og styret har som målsetting å gjøre
et løft inn mot neste sesong. Vi trenger å jobbe på flere plan. Det er en målsetting å få på plass et trenerteam
så tidlig som mulig slik at det allerede fra oppstart barmark legges et helhetlig løp for trening, Vi ser at vi i flere
år ikke har fått på plass trenerteam før etter ferien. dette har medført at helheten har blitt litt borte, og det er
noe vi drar med oss inn i sesongen.
Vi har også behov for å få systematikk i samarbeidet med junioravdelingen rundt spillerutvikling rettet mot
juniorspillere som er aktuelle på elitelaget. Her har vi litt å gå på når det gjelder koordinering av aktiviteten for
disse spillerne. Vi har mange juniorspillere som viser god treningsinnsats og som ønsker å satse på bandy. Da er
det viktig at vi har godt samarbeid og at forutsigbarhet for disse spillerne slik at belastningen ikke blir for stor.
Arbeid med trener- og spillerkabal er i gang, og vi har som mål å ha dette på plass for barmarkstreninga starter i
april/mai. Som alltid er det et mål å styrke spillerstallen.

VALG
Leder: Liv Jenny Bø
Kasserer og styremedlem: Ola Austad
Sportslig leder : Dag Kåre Lunden
Styremedlem: Vidar Solberg
Styremedlem: Ståle Børresen.

For styret Solberg Bandy elite
Liv Jenny Bø
Leder.
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