SOLBERG BANDY ELITE

ÅRSBERETNING 2020-2021
GRUPPE: BANDY SENIOR
STYRETS SAMMENSETNING:
Leder
Kasserer
Sportslig leder
Styremedlem
Styremedlem
Oppmann:

Liv Jenny Bø
Ola Austad
Dag Kåre Lunden
Vidar Solberg
Ronny Hansen
Øyvind Gamst

ARBEIDSGRUPPER:
Materialforvaltere/slipere

Olaf Langengen
Thomas R. Borge
Andrè Mølsted
Asle Tangen

Økonomi / sponsorgruppe

Ola Austad
Ole Grøtterud
Vidar Solberg
Rolf Korneliussen
Tore Fjeldheim

Oppmann rekrutt:

Ronny Hansen

Oppmann veteran:

Torbjørn Larsen

Ansvarlig speakerbua:

Fredrik Frivoll
Marius Tangen

Ansvarlig Streaming

Arne Knutsen
Marius Austad

LAG I SERIESPILL
A – LAG: ELITESERIEN

Trenere / Lagledere:

Hovedtrener: Thomas Moen, Ass.trener: Mathias Stavis,
Barmarkstrener: Bjørn Myhre Nielsen, Keepertrener: Erik Brekka.

Oppmann A – lag:

Rune Wilthil, Øyvind Gamst
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Thomas Moen takket ja til en langsiktig treneravtale, 2 + 1 år, denne sesongen. Dette var positivt, da det gir
klubben mulighet til å tenke litt mer langsiktig. Både med tanke på treninger, spillestil, lagbygging og bruk av
juniorspillere.
Bjørn Myhre Nilsen tok ansvar fra barmarkstreningen, og fikk startet med et litt lengre perspektiv også knyttet
til den fysiske treningen.
Spillerstallen denne sesongen har vært en blanding av «gammelt og nytt». Det var ingen spillere som ga seg, og
inn etter noen års hvile kom Simon Stavis og Lars Fredrik Olsen. I tillegg kom Mathias Stavis tilbake til
moderklubben som spillende assistenttrener.
Det var et uttrykt ønske fra styret og trenerteamet at vi skulle arbeide systematisk med å løfte juniorspillere inn
i elitestallen. Et klart forbedringspunkt fra forrige sesong var å få til bedre kommunikasjon mellom
trenere/lagledere og spillerne, slik at det ble forutsigbarhet for alle parter. Det ble gjennomført
samarbeidsmøter mellom senior og junior for å legge til rette for en rulleringsordning som skulle ivareta dette.

KORONA OG KONSEKVENSER SESONGOPPKJØRING.
Elitelaget fikk lov til å ha fellestreninger, men sesongen startet med en periode der det ikke var lov til å trene
med kontakt. Det lå også en maksbegrensning på antall spillere som kunne delta på hver trening. Det ble derfor
mye fokus på smittevern, håndsprit og 1 meteres avstand.
Juniorlaget hadde ikke fellestreninger i denne perioden. Disse spillerne ble invitert inn på elitetreningene og
det ble en (gledelig) utfordring med å håndtere antall spillere på treningene.
Istreninger startet i august, og for å kunne ivareta smittevern i perioden med rink‐bandy ble treningsgruppen
delt i to.
Det var flere aktiviteter som måtte utgå som følge av Koronapandemien:





Treningssamling i Lidkøping m/kamp.
Treningssamling 2 i Sverige m/kamp
Treningskamper i Sverige.
Kretsturneringen som har vært avviklet de tre siste årene måtte utgå.

Bandy elite damer og herrer fikk på høsten godkjenning for å trene med kontakt etter å ha gjennomført tiltak
som kom frem i smittevernprotokollen. Thomas R. Borge påtok seg ansvaret med å være smittevernfaglig
ansvarlig for herrelaget.

SESONGOPPKJØRING
Bjørn Myhre Nilsen hadde hovedansvar for barmarkstreningene. Vårsesongen ble strukturert med en felles
trening, egentrening og tester. Her har det vært holdt høy intensitet hos alle spillere, god oppfølging av
egentreningene og jevn og god fremgang på testene som ble gjennomført. Det var en godt trent gjeng som
gikk sommeren i møte.
Oppkjøring etter sommeren fikk som sagt et litt annet innhold enn det som var planlagt. Følgende aktiviteter
ble gjennomført:


Felles barmarkstreninger
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Samling for seniorspillerne vår 20.
Istrening i Hønefoss og Kongsberg etter ferien.
Cup i Vikingskipet
Treninger i Vikingskipet
Istrening på egen is ca. 20 oktober.

På grunn av pandemien ble alle turer og aktiviteter i Sverige avlyst. Elitelagene gikk derfor sammen for å få til
aktiviteter i Vikingskipet og Solberg var en av klubbene som gjennomførte treninger i Vikingskipet. I tillegg ble
det i perioden 16.‐18. oktober gjennomført turnering med elitelagene, damer og herrer. Et arrangement som
ble meget vellykket til tross for Koronarestriksjoner. Sportslig var Solberg i en periode der de prøvde ut nye
spillemønster og plasser, slik at det var ikke alt som fløt som det skulle. Likevel en flott turnering i forkant av
seriestarten.

SERIEN
Serien åpnet ikke helt som vi hadde tenkt, men etter hvert falt nye spillemønster på plass og dermed også
resultatene. Etter 14 serieomganger ledet Solberg serien og sto foran avgjørende kamp om seriemesterskapet
mot Ready. Da ble dessverre serien satt på Korona pause og det ble tre uker med bare treninger. Dette gikk
imidlertid ikke ut over innsats og trøkk på treningene. Dette skyldes treningsmoral blant alle seniorene og ivrige
juniorspillere deltok på treningene og mange på trening, betyr gode treninger. Skuffelsen var stor da beskjed
kom om at sesongen ble avlyst. Dette betydde at for andre år på rad ble det ikke avviket NM finale.
Seriemesterskapet ble delt ut på bakgrunn av plasseringer etter halvspilt serie, og da lå Solberg på tredjeplass.
Seriekampene ble avviklet med restriksjoner på antall tilskuere, og særlig fikk dette konsekvenser for
2.juledagskampen som gikk på Solbergbanen. Maks totalt tillatte antall på arenaen var 200 personer inklusive
spillene. Dette gjorde at det ble en litt annen stemning under kampen enn det det vanligvis bruker å være.
REKRUTTLAG – REKRUTTSERIEN

Ansvarlig rekruttlag

Kjetil Johansen

Oppmann rekruttlag

Ronny Hansen – Øyvind Gamst.

Det var planlagt at Solberg skulle hatt rekruttlag denne sesongen. Kjetil Johansen og Ronny Hansen
skulle holdt i dette og ivaretatt bruk av spillere i samarbeid med Elitelaget og junioravdelingen.
På grunn av Korona ble imidlertid rekruttserien avlyst.

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

ØKONOMI
Økonomien er god. Årsakene til dette er mange:
‐
‐
‐

God prioritering og økonomistyring.
Sponsorgruppa arbeider systematisk og godt.
Nøysomhet på utgiftssida – prioritering av aktiviteter for spillerne.

Konsekvenser Korona:
Vi har mistet en del inntekter denne sesongen på grunn av Koronarestriksjoner som gjaldt arrangement. Dette
omfatter både dugnader, arrangement og billettinntekter, salg av tipp og vinn osv. . Vi har fått refundert ca 70
% av tapet for noen av områdene gjennom tilskuddsordninger, men det har gjort at vi ikke kom helt i havn med
forventede inntekter.

GRUPPENS TANKER OM NESTE SESONG.
Vi opplever at vi har fått til flere av målsettingene fra forrige sesong. Trenerteam, treningsinnsats og bruk av
juniorspillere på elitelaget.
For kommende sesong har vi på plass et godt trenerteam og er det en klar målsetting å videreføre det gode
arbeidet som ble lagt ned både på barmarkstreningene og treninger i sesongen. Spillerstallen er på plass, og
med så mange juniorer i egne rekker ser vi oss ikke nødt til å hente inn andre spillere.
Når det gjelder aktiviteter utover er det fremdeles knyttet usikkerhet til om og eventuelt når vi kan ta i bruk
turer til Sverige som en del av sesongoppkjøringen, men vi er i gang med planleggingen og håper det lar seg
gjennomføre.
Vi ønsker å hente opp igjen og koordinere samarbeidet med junioravdelingen. Juniorspillerne er viktige for
Solberg bandy og de har vist en treningsiver denne sesongen som lover godt for framtida. Da er det viktig at vi
har godt samarbeid og at forutsigbarhet for disse spillerne slik at belastningen ikke blir for stor.
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VALG
Leder: Liv Jenny Bø
Kasserer og styremedlem: Ola Austad
Sportslig leder: Dag Kåre Lunden
Styremedlem: Vidar Solberg
Styremedlem: Ronny Hansen.
Oppmann: Øyvind Gamst

For styret Solberg Bandy elite
Liv Jenny Bø
Leder.
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ANTALL SPILTE KAMPER:
Spillere med flest kamper for Solberg gjennom tidene:
1. Finn Austad

838 kamper

2. Erik Brekka

674 kamper

3. Helge Moen

606 kamper

4. Arne Wam

569 kamper

5. Stian Rånes

539 kamper

6. Odd Støen

531 kamper

7. Petter Moen

538 kamper

8. Ole Blom

530 kamper

9 Marius Austad

517 kamper

10. Ola Austad

516 kamper

11. Thomas Moen

511 kamper

12 Dag Kåre Lunden

501 kamper

12. Stian Østvold

501 kamper

14. Per Olaf Kristoffersen

474 kamper

15. Roger Jarnes

473 kamper

16. Simon Stavis

438 kamper

17 Reiulf Johansen

421 kamper

18. Kjetil Johansen

418 kamper

19. Kjetil Gundersen

407 kamper

20. Vidar Solberg

382 kamper

21. Lars Fredrik Olsen

378 kamper

22. Eirik Bø Johnsen

377 kamper

23. Per Willy Holstad

363 kamper

24. Tom Jarnes

334 kamper

25. Ståle Børresen

332 kamper

26. Ole Tobias Fevang

328 kamper

27. Jon Terje Lunden

326 kamper

28. Lars Erik Grøtterud

324 kamper

29. Tore Steingrimsen

318 kamper

29. Emil Gulbrandsen

318 kamper

31. Raymond Thorsen

317 kamper

32. Jarle Rosendal

310 kamper

33. Sondre B Kristoffersen

298 kamper

34. Tom Ivar Neggen

296 kamper

35. Simen Austad

290 kamper

36. Eirik Lunden

284 kamper

37. Christopher Nålby

296 kamper
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