Årsberetning for bandylag sesongen 2020/2021 i Solberg Bandy JR avdeling
Visjon:
“FLEST MULIG LENGST MULIG”
Styret

Leder: Tonje E. Formo
Nestleder: Stein Inge Eriksen
Kasserer: Odd Arild Iversen
Sportslig ansv.: Petter R. Moen
Styremedl. og jenteansv.: Marianne Eystø
Styremedl.: Ann Kristin Ullern
Styremedl. og materialforv:: Pål Korneliussen

Nytt styre for sesongen 21/22 trer i kraft etter årsmøtet er:
Leder: Tonje E. Formo
Nestleder: Stein Inge Eriksen
Kasserer: Odd Arild Iversen
Sportslig ansv.: Petter R. Moen
Styremedl. og jenteansv.: Marianne Eystø
Styremedl.: Ann Kristin Ullern
Prioriterte områder
● Motiverte trenere, lagledere og slipere på alle lag
● Økonomiske midler ut til nåværende medlemmer, det skal merkes
av inntekter går tilbake til medlemmene fortløpende.
● Tettere oppfølging av trenere og lag via fellesmøter, faglig påfyll,
møte med det enkelte lag.
● Revidere sportsplan og håndbok med etiske retningslinjer.
● Økt åpnehet i organisasjonen og økt synlighet på sosiale medier.
Lag/kull:
Jr.avd. har denne sesongen har bestått av 7 lag. Hvorav to av dem har vært
jentelag (lillejenter og dame). Det har vært utfordrende en svært
utfordrende sesong grunnet pandemi og restriksjoner i forhold til
smittevern og gjennomføring av bandy som aktivitet. Det er jobbet godt
og vi har ikke mistet spillere på grunn av pandemi. Lagene har hatt meget
godt treningsoppmøte til tross for store begrensninger rundt bandy som
idrett. Noen lag er få spillere og de har lidd ekstra da treningsgruppene
har vært små i tillegg til at det ikke har vært ønskelig smittevern messig
med samarbeid på tvers av kull i lange perioder av sesongen.
Spillere, totalt antall Kull 10 Minigutt: 9 spillere
og navn:
Kull 09-08 Lillegutt: 14 spillere (10 spillere 09, 4 spillere 08)
(Hvis laget
Kull 07-06 smågutt: 15 spillere (3 spillere 06, 12 spillerne 07)
inneholder flere
Kull 07-09 Lillejente/småjente: jente 10 spillere(2 spillere 09, 2 spillere 08,
årskull, fordel på
6 spillere 07)
disse.)
Kull 05-04 Gutt: 15 spillere
Kull 03-02-01 Junior: 17 Spillere
Kull Damer: 13 spillere fra 06-99 og eldre.
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I Inneværende sesong hatt bra dekning av trenere, lagledere og slipere.
Det har vært rekruttert unge trenere som tilskudd til trofaste meget
dyktige voksne ofte foreldre som har hatt rollen i mange år. Det har vært
et stort engasjement og utvikling i alle lag til tross for meget vanskelige
treningsforhold grunnet pandemi. Jobben som er gjort fra hvert enkelt
trenerteam er imponerende. De har motivert, vært kreative, holdt
aktiviteten oppe og holdt lagene samlet i tråd med smittevernsregeler.
Det er avholdt trener/lagledermøte ved oppstart og sesongslutt.
Hovedfokus i disse møtene/samtalen har vært:
● Håndbok
● sportsplan med sportslig fokus
● spond
● Smittevern
● faglig påfyll
● Sesongen sett under ett, hva har vært bra og hva kunne vært
bedre?
● Spiller Situasjonen neste år?
● Trenersituasjonen neste år?
● Tilbakemeldinger til styret?
● Trenerkurs i barmarkstrening med ekstern ressurs.
● Trener/lagleder møte med faglig påfyll fra A-lagstrener
● Høstbandyskole, godt gjennomføre av Gyrid Lie og Camilla Moen
med hjelpere
Aktivitetskalender ble utarbeidet til sesongstart, men grunnet pandemi og
smittevern er kun arrangementene over gjennomført.
Damelaget har spilt seriekamper under toppidretts fanen etter vedtak om
flytting over til Sr.avdelingen for å kunne få denne muligheten.
For resterende lag kun noen kamper i krets regi på slutten av sesongen.
Alle trener rapporterer om fremgang i alle lag. Tilpassede treninger med
med høyt engasjement og deltakelse til tross for stor smittevern messige
begrensninger. Våre barn og unge har på imponerende vis taklet en svært
unormal sesong. De har skapt bandy glede i en ellers rar tid med lite
sosiale settinger. Aktiviteten har vært samlende, og et positivt innslag i
manges hverdag. Dette viser også hvilken viktig rolle et lag, en
vennegjeng, en trener og et støtteapparat har for den enkelte og
lokalsamfunnet. Vi har som avdeling med alle våre frivillige skapt et fristed
i en ellers vanskelig tid med bandy som aktivitet.
ikke aktuelt i år grunnet svært liten kampavvikling.
Det har kun vært fattet et vedtak om hospitering opp til kull over for to av
avdelingens spillere.
Junioravdelingens økonomi samlet sett er god. Inntekter er fra sponsorer,
aktiviteter, minimal kioskdrift, stiftelse og kompensasjon for tapte
inntekter fra staten i pandemi perioden. Lagene er flinke til å skaffe
sponsorer og gjennomføre dugnader. Lagene bærer slik sett
hovedtyngden av sine kostnader selv. Dette setter vi som avdeling stor pris
på, og er helt avhengige av da utgifter til baneleie både eksternt og
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interne er høye. Særavgifter er betalt av nesten alle. Purring er sendt og
resterende forventes innbetalt.
Det er et stort personlig engasjement og det arbeides selvstendig og
ansvarsbevisst i alle deler av avdelingen. Dette gir seg utslag i godt
gjennomførte aktiviteter og arrangement, god drift, god økonomi og
forvaltning av våre eiendeler.
Jr.avdelingen har i sesongen 20/21 valgt å sette opp en skudd range. Dette
er finansiert i et spleiselag med Sr bandy, gave fra eldres og sponsorer,
samt dugnad. Det er også investert i beskyttelsesmatter på vegg
garderobebygg sammen med hovedklubben og sr.bandy. I tillegg kommer
vedlikehold av slipemaskiner som benyttes av flere enn junior avdelingen.
Pingviner er pusset opp på dugnad, nye sponsorer er hentet inn.
Junioravdelingen har vært hovedansvarlig for opppussing av
garderobebygget og slipeboden. Her tok Eldres, senior og junior seg av
malejobben.
Rammen rundt banen på vinterstid er meget god. Det er stor
voksentetthet. Denne voksentettheten fører til at evt.
uenigheter/mobbing raskt snappes opp og tas tak i eller videreformidles
til de som er rundt et lag. Klima i de ulike gruppene beskrives stort sette
som meget godt.
Jr.avdelingen er en aktiv avdeling med meget gode foreldreressurser som
stiller opp i ulike verv og oppgaver. Det er mange lag (ønsker oss flere)
som medfører en enorm logistikk med tanke på bane og garderobe
kapasitet. Nasjonens pandemi har i år gitt oss ekstra utfordringer i forhold
til avvikling av bandy som aktivitet, stengte garderober, ingen
kampavvikling og svært strenge restriksjoner for trenings aktivitet. Til tross
for smittevern messinge utfordringer har det vært aktivitet 7 dager i uken
fra okt-mars. Her har Øyvind Gamst gjort en meget god jobb som
isplalegger, og ikke minst våre uvurderlige iskjørere. Det legges ned
uvurderlig mange dugnadstimer i alle kull i tillegg til at det er gjort en
formidabel dugnadsinnsats med smitteverns utdefineres,
rutinebeskrivelser og besvarelse av et utall spørsmål i en ukjent ny
situasjon. Uten denne egeninnsatsen hadde bandyen som ligger våre
hjerter nærmest ikke vært mulig å gjennomføre, selv med gode sponsorer
i ryggen.
Fremover har vi alle en viktig oppgave å øke rekruttering, gjennomføre
kontinuerlig aktivitet for de som ikke spiller fotball, og forbedre vår
treningskultur, samt drifte etter vedtatte retningslinjer for å oppnå en
«rød tråd» med jevn og god kvalitet. Arbeidet med et tettere samarbeidet
med senior er videreført noe som har ført til et økt antall junior og en
guttespiller med i A-lagets treningsgruppe. Videre skal det jobbes for en
sportslig profil i tillegg til at vi ser for oss driftsfordeler ved å øke
samarbeidet på generelt basis. Bandyen i Solberg hadde vært tjent med
en felles kultur, retning og sportslig profil som er med på å øke
rekrutteringen og beholde “flest mulig lengst mulig”.
Motiverte trenere, lagledere og slipere på alle lag.
● Alle lag har hatt fra tre til 5 ressurspersoner rundt laget. Vi har som
avdeling ikke mistet spillere på grunn av pandemien.

Økonomiske midler ut til nåværende medlemmer, det skal merkes av
inntekter går tilbake til medlemmene fortløpende.
● Synlige investeringer er gjort i klubb/avdeling, og i det enkelte lag
av ulik karakter.
Tettere oppfølging av trenere og lag via fellesmøter, faglig påfyll, møte
med det enkelte lag.
● Trenermøter før og etter sesong, tilbud om faglig påfyll,
barmarkstrening. Tilbud om trenerkurs via krets.
Revidere sportsplan og håndbok
● Er revidert og sendt ut til alle i tillegg til at den ligger ute på
klubbens nettside.
Økt åpenhet i organisasjonen og økt synlighet på sosiale medier.
● Meget stor interesse for vår facebook side. Nye medlemmer
kommer til og enkeltinnlegg har nådd fra noen 100 til over 3000
personer. Endringer i styret og fortløpende arbeid som er gjort i
form av årshjul, aktivitetskalender, pandemi og annet er også delt
her.
Vedlegg

