Årsberetning for Solberg Sportsklubb - JR bandyen - sesongen 2021/2022
Visjon:
“FLEST MULIG LENGST MULIG”
Styret

Leder: Tonje E. Formo
Nestleder: Stein Inge Eriksen
Kasserer: Odd Arild Iversen
Sportslig ansvarlig: Petter R. Moen
Styremedlem og jenteansvarlig: Marianne Eystø
Styremedlem: Ann Kristin Ullern
Samtlige i sittende styre stiller ikke til gjenvalg
Styret for sesongen 22/23 som vil tre i kraft etter årsmøtet:
Leder: Lene Mølsted
Nestleder: Camilla L Moen
Kasserer: ?
Sportslig ansvarlig: Odd Remy Borgersen
Styremedlem: Simen Austad
Styremedlem og jenteansvarlig: Linda Kristensen
Styremedlem: Glen Iversen
Styremedlem: Kjetil Bjerke Johansen

Prioriterte områder

Lag/kull:

● Motiverte trenere, lagledere og slipere på alle lag. Ønskelig med
hovedtrener uten eget barn på kullet fra smågutt/jente hvis mulig.
● Tettere oppfølging av trenere og lag via fellesmøter, faglig påfyll,
møte med det enkelte lag.
● Forsvarlig bruk av avdelingens økonomiske midler med inntjening
på arrangementer for å klare å drifte avdelingen med et overskudd
som bidrar til mulig drift i flere år til tross for svært få aktive
medlemmer og høye utgifter pr. kull
● Revidere sportsplan og håndbok med etiske retningslinjer.
● Signering av taushetserklæringer for samtlige med verv i
avdelingen.
● Treneravtaler for alle kull, minimum fra smågutt/jente og oppover.
● Økt åpenhet i organisasjonen og økt synlighet på sosiale medier og
ny nettside for klubben.
● Tettere samarbeid og dialog med senior bandyen (tydelighet –
forutsigbarhet for spillere og lagene).
JR bandyen bestod denne sesongen av 10 lag. Hvorav tre har vært
jentelag (småjenter, lille jenter og damelag). Det har vært en 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 begrensninger, smitte. Det ble også en
nedstengning i en kort periode før jul og frem til medio januar.
Spillere, totalt antall Kull 12 minigutt: 15 spillere
og navn:
kull 11/12 jente minijente: 16 spillere
(Hvis laget
Kull 11 minigutt: 11 spillere
inneholder flere
årskull, fordel på
Kull 10 lillegutt: 13 spillere
disse.)
Kull 09 lillegutt: 9 spillere
Kull 07-08 smågutt: 12 spillere
Kull 07-09 lillejenter/småjente: jente 8 spillere (2 spillere 09, 1 spillere 08,
5 spillere 07)
Kull 06-05 gutt: 6 spillere
Kull 04-03-02 Junior: 17 Spillere
Kull Damer: 13 spillere fra 06-99 og eldre.
Ledere/trenere/slip
ere:

I sesongen har vi hatt bra dekning av trenere, lagledere og slipere.
Avdelingen har meget dyktige voksne rundt lagene, som oftest foreldre
som har hatt rollen i mange år. Avdelingen har jobbet systematisk de 4
siste årene med å ha hovedtrener uten barn på eget lag som målsetting
fra smågutt/jente og oppover. Dette har slik nåværende styre ser det
vært med på å øke tilfredshet i spiller og foreldregrupper i flere lag. Det
har vært et stort engasjement og utvikling i alle lag. Jobben som er lagt
ned fra hvert enkelt trenerteam er imponerende. De har motivert, holdt
aktiviteten oppe og holdt lagene samlet i tråd med til enhver tid
gjeldende smittevernregler.
Ut over dette er det gjort en ryddejobb i forhold til antall slipere. Det
legges opp til faste slipere pr.lag noe som vil redusere bruk og vedlikehold
av slipeutstyr og redusere vedlikeholdsutgifter.
Det er avholdt trener/lagledermøte ved oppstart og sesongslutt.
Hovedfokus i disse møtene/samtalen har vært:
1. Oppstartsmøte
● Håndbok
● Sportsplan med sportslig fokus
● Klubbens etiske veileder
● Taushetserklæringer
● Treneravtaler
● Spond
● Smittevern
● Faglig påfyll -barmark, dommerkurs, SR bandy filosofi sportslig.
2. Avslutningsmøte ved endt sesong
● Sesongen sett under ett
○ hva har vært bra
○ hva kunne vært bedre?
○ oppfølging av etisk veileder og utvalgt område?
● Spiller Situasjonen neste år?
● Trenersituasjonen neste år?
● Tilbakemeldinger til styret?

Arrangementer

Følgende er gjennomført:
●
●
●
●

Deltatt i følgende
seriespill og cuper:

Resultater

Utlån/innlån av
spillere til/fra andre
lag, antall og navn

Trener/lagleder møte med faglig påfyll
Høstbandyskole
Ferdigstilling av driving range på dugnad
Lagercontainer for oppbevaring av vant og annet som hører
bandyen til
● Bandyakademi
● Knøtte akademi med leksehjelp rett etter skolen
● Jenter på isen hver søndag
● Åpen kiosk 6-7 dager i uken.
● Kaare Mortensen guttecup
● Kiwi Cup ble planlagt og rigget - avlyst få dager før gjennomføring
grunnet nedstengning grunnet pandemi.
Damelaget har spilt seriekamper under toppidretts fanen etter
hastevedtak om flytting til senioravdelingen i sesongen 20/21. Flytting var
nødvendig for at Damelaget skulle få kamper når pandemien startet. Det
er ikke gjort endringer etter fattet vedtak.
Det har vært lag i både krets og interkrets fra avdelingen, samt påmelding
til mange cuper og deltakelse i noen av dem da mange ble avlyst grunnet
pandemi begrensninger.
Alle trenere meddeler fremgang i sine lag og tilpassede treninger med
høyt engasjement og deltakelse. Våre barn og unge har sammen med
trenerteamene på en imponerende måte holdt bandygleden og
aktiviteten i gang på normal måte til tross for pandemi også denne
sesongen. 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 spesiell tid
med bandy som aktivitet.
Vi kan som avdeling denne sesongen vise til følgende resultater:
kretsmester for 2010 lillegutt i 09 serien.
Kretsmester for småguttelaget
Interkretsmester for småjentelaget.
3.plass for juniorlaget i serien
NM sølv for juniorlaget.
3.plass for guttelaget i KM cup på hjemmebane.
Mange lag har vært i behov av å låne spillere av hverandre. Dette har
stort sett fungert fint i forhold til retningslinjer i sportsplan. Det har slik vi
ser det ført til positive opplevelser og utvikling for de som lånes ut.
De største utfordringene denne sesongen har vært i samarbeidet mellom
junior og SR. Her har ikke alle avtaler vært fulgt opp fra SR i forhold til hva
som er avtalt i møter mellom avdelingene. Dette gjør hverdagen for våre
juniorspillere og vårt trenerteam svært uforutsigbare og krevende. Det
skal imidlertid roses at svært mange har fått et godt treningstilbud via SR
både i oppkjøring og i sesong, selv om dette har gått ut over kontinuiteten

Økonomi. Inntekter
sponsor, dugnad
osv. .

Klima i avdelingen,
gruppene,
eventuelle
konflikter, mobbing
ol.

Annet

for juniorlaget og de spillere trenerteamet til en hver tid har på trening.
Det har medført avlysninger da det ikke har vært nok spillere.
I sesongen har det vært fattet et vedtak i forhold til utvikling av
enkeltspillere som er i behov av utfordringer.
Junioravdelingens økonomi samlet sett er god. Inntekter er fra sponsorer,
aktiviteter, 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 (etter vårt syn er det den beste måten, alternativt ville
kontingenter og avgifter økt betraktelig for å dekke alle utgifter). Dette
setter vi som avdeling stor pris på, og er helt avhengige av da utgifter til
baneleie både eksternt og i egen klubb er høye. Særavgifter er betalt av
nesten alle. Purring er sendt.
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, forsvarlig økonomi og
forvaltning av våre eiendeler. Utgiften pr. lag hva gjelder påmelding til
seriespill, dommerutgifter, dekning av noe cup utgifter, utgifter til utstyr
som keeper utstyr, drakter, baller osv. er høyere enn inntekt via
særavgifter pr.lag. Dette gjør at avdelingen til enhver tid må drive inn
inntekter via sponsorer, arrangementer og kiosksalg. Hovedinntekten er
kiosksalg og dugnaden som gjennomføres der av noen faste er helt
uunnværlig for fellesskapet og junior bandy.
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 sett
som meget godt. Det har ikke vært saker hva angår mobbing eller
konflikter denne sesongen.
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. Denne logistikk jobben med isplan og garderobe tildeling gjøres
i all hovedsak av Øivind Gamst på en strålende måte. Til tross for
smittevern og de utfordringer dette har gitt oss, har det vært aktivitet 7
dager i uken fra oktober til medio mars. Alltid på svært godt preparert is
av våre uvurderlige iskjørere. Det legges ned ekstremt mange
dugnadstimer i alle kull. 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. Et tettere samarbeid med senior er
også i år utviklet, noe som har ført til et økt antall spillere fra JR er 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 generell
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”.
Lagsberetninger

Årsberetning for bandylag sesongen 2021/2022 i Solberg Bandy JR
avdeling

Lag/kull:

Damelaget

Spillere, totalt antall og navn:
(Hvis laget inneholder flere
årskull, fordel på disse.)

Totalt 14 spillere som har spilt kamper:
2006: Andrea H. Riegels
2004: Mia K. Aasand
2003: Johanne Eystø
2003: Matilde Gommerud
2003: Thea Trulsen (MV)
2002: Hedda F. Lein (folkehøyskole kun 2 kamper)
2002: Susanne S. Agdestein
2000: Matilde Eystø
1999: Ronja Thorvaldsen
2004: Stine Amundsen
Eldre spillere: Ragnhild Heintz, Anita Graverholt, Linda Kristensen, Kristin Avdal

Ledere/trenere/slipere:

Trener (e): Pål Borge Korneliussen, Tom Eystø
Lagleder/oppmann: Helge Martens, Jan Riegels
Sliper: Tom Eystø, Jan Riegels, Pål Borge Korneliussen
Andre bidrag:

Lagbilde:

Deltatt i følgende seriespill og
cuper:

Dameserien

Resultater for
sesongen (Gjelder ikke lag
under 12 år) (Lim gjerne inn
bilde av tabell))

Ingen seiere

Utlån/innlån av spillere til/fra
andre lag, antall og navn

Tre av jentene har bidratt på Guttelaget.

Litt om lagets utvikling,
ambisjoner, treningsoppmøte,
sosiale arrangementer etc:

Utvikling: Noen tar store sportslige steg, men trenings gruppa er for liten og det er for
stor forskjell på ferdighetsnivået, for at alle utvikler seg.
Ambisjoner: Å utvikle laget og enkeltspillere så de blir aktuelle for U-17 og
damelandslag. To ble tatt ut til senior samling, og tre spillere på U17 samling. Mia Aasand
kom med i VM troppen til U17, og Andrea Rigel er hjemmeværende reserve.
Treningsoppmøte: For svakt for å kunne spille i elite serie. Oppmøte på kun 53%
gir ikke god nok treningsgruppe. Pandemi og jobb er nok største årsak.
Sosiale arrangementer: Nada grunnet pandemien

Økonomi. Inntekter sponsor,
dugnad osv. Beholdning
lagskasse.

Beholdning ca .111 400,- (+ mulig refusjon for Trondheims tur som ikke ble noe av pga
pandemi)
Hadde vare opptelling på Ekstra som dugnad forutenpapir.

Klima i gruppen, eventuelle
konflikter ol. (foreldre)

God stemning i gruppa. Ingen kjente konflikter i foreldregruppa.

Klima i gruppen, eventuelle
konflikter, mobbing ol.
(spillere)

God stemning i gruppa.

Eventuelt

Damelaget må ha større stall neste sesong, eventuelt vurdere alternative
løsninger. (Samarbeid)
Det kommer flere lovende yngre spillere under, som kan bidra.
Antageligvis tre spillere på vei bort for høyere utdanning.

Lag/kull:
Spillere, totalt antall og
navn:
(Hvis laget inneholder flere
årskull, fordel på disse.)

JR laget (2002 til 2004)
#1 – Mads Andre Fridlund (03) - MV
#2 – Hermann Eriksen (02) - K
#3 – Erik Martens (04)
#4 – Sebastian Von Zernicow (03)
#5 – Marius Jansson (03)
#6 – Elias Henriksen (03)
#7 – Marius Bostrøm (03)
#8 – Tomas Formo (02)
#9 – Magnus Riegels Hansen (04)
#10 – Daniel Rosendal (04)
#11 – Erik Fjeldheim (03)
#12 – Sondre Steiner (03)
#13 – Stian Støckert (04)

Ledere/trenere/slipere:

#14 – Kristoffer Røren Hellum (04)
#15 – Marius Bostrøm (03)
#16 – Martin Bjerkeset (03)
#17 – Daniel Borgli (04)
#18 – Jørgen Endegal (04)
#19 – Ikke i bruk
#20 – Ikke i bruk
#99 – Kristian Jensvold Sandaker (05) MV – lån fra gutt
Merket rødt sluttet i løpet av sesongen
Trener: Dag Erik Amundsen
Lagleder/oppmann: Stein Inge Eriksen
Slipere: Tom Kenneth Jansson/Lars Petter Henriksen
Bidratt med «Min Bandy» ved kamp og speaker: Helge
Martens
Bidratt med dommere etc: Ann Kristin Ullern

Lagbilde:

Deltatt i følgende seriespill
og cuper:

NM Elite JR og Kosa Cup (ikke ferdig spilt per dd)

Resultater for sesongen
(Gjelder ikke lag under 12
år) (Lim gjerne inn bilde av
tabell))

Utfall av Kosa cup er usikkert i og med «rapportering» skjer før
sesongen er ferdig. Ligger på 2 plass etter 1 kamp spilt

Utlån/innlån av spillere til/fra
andre lag, antall og navn

Gjennom sesongen har vi benyttet guttespillere i kamper. To
kvalifiserte til medalje i finale (Mathias Fridlund og Arne
Martin Sørlie) med mer enn 1/3 deltakelse i serie. Til slutt kun
9 tellende kamper da 2 lag ble strøket.

Litt om lagets utvikling,
ambisjoner,
treningsoppmøte, sosiale
arrangementer etc:

Utvikling:
Det ble ei heller i denne sesongen satt noe stort fokus på
utvikling i egen gruppe. Vi har gjennomgående hatt ca. 2/3 lag
på trening (7 spillere har deltatt på A lags treninger). Dette i
tillegg til mye Corona så har vi hatt nok med å samles til
treninger. Har tatt inn B lags gutter for å fylle opp. Gutta fikk
en fin barmark oppkjøring sammen med A laget, og det er en
meget god løsning for JR spillere fremover om det fortsetter.
Ambisjoner:
Vi satte oss som mål å bli topp 2 i serien og komme til
semifinale. Begge mål ble oppnådd. Kom til finale, og dette er
jo en «historisk» situasjon, 9 år siden sist.
Treningsoppmøte:
Treningsoppmøte blir ikke det beste når om lag 40% av
spillerne trener med A-laget. De som er med A laget får
naturligvis godt utbytte og får mye bandy i kroppen, men laget
som en samlet enhet lider når det er få på trening. Dette er en
vanskelig balanse når et A lag trenger og ikke minst vil bruke
JR spillere.
Sosiale arrangementer:
Kick Off i Hamar en helg på høsten, noen middager før kamp
på klubbhuset samt noe pizzaspising etter kamp.

Økonomi. Inntekter
sponsor, dugnad osv.
Beholdning lagskasse.

Klima i gruppen, eventuelle
konflikter ol. (foreldre)

Klima i gruppen, eventuelle
konflikter, mobbing ol.
(spillere)

Eventuelt

Endelig regnskap er ikke klart (har igjen noen utgifter inn mot
siste kamper i Kosa Cup).
Etter endt sesong, og før eventuell avslutning er beholdning
på konto ca. 55 000,- (resterende overføres til ny
lagleder/oppmann/kasserer).
Det er ikke innkommet noen henvendelser rundt laget, ei
heller er det registrert fra undertegnede noen
konflikter/klager. Det vil alltid kunne være noen synspunkter
rundt bruk av spillere i kamper. De fleste er nå myndige og
aksepterer treners valg, og har full forståelse.
Det er en super gjeng med god humørfylt tone. Det har vært
noen situasjoner rundt enkeltspillere som klager på andres
valg/innsats i kamper. Dette tas fortløpende og avlives raskt.
Ingen er feilfrie og det er lagspill med ulike synspunkt for
enkeltavgjørelser i spill!!
Det har blitt en del B lags spill på flere av gutta, og det er bra.
Virker som det har vært noe bedre opplegg og rammer rundt
dette denne sesongen.
For nye trener(e) og lagleder(e); Samarbeid mellom A laget og
JR laget må formaliseres og bli tettere. Vi har gjennom to
sesonger gjort forsøk på å forplikte dette samarbeidet, da via
kontrakter/avtaler, som gir en forventning (begge veier). Disse
har vi fra JR purret ved gjentatte anledninger, men disse
uteblir. Usikker på årsak. Skal vi (SSK) gjøre dette
(samarbeidet) mer attraktivt bør dette på plass neste sesong.
Vi kan ikke se noe negativt ved en slik formalisering.
Etter denne sesongen vil hverken Dag Erik Amundsen eller
Stein Inge Eriksen være med videre.
For undertegnede sin del har det siden Hermann begynte med
bandy (ca. 14-15år siden) vært moro å være en del av
bandymiljøet i Solberg, og all den tiden dette har tatt. Alt har
sin tid som det så fint heter😊. Dag Erik har vært med i tre
sesonger som trener, og ønsker å vie sin tid til andre oppgaver
i bandyen (da ikke i SSK som trener), samt følge opp egen sønn
på lavere nivå i SSK.
Vi ønsker nye nøkkelpersoner rundt laget lykke til fremover,
det samme med det nye styret.
Takk for oss og en fin tid i Solberg 😊

Stein Inge Eriksen 2021-03-11

Lag/kull:
Spillere, totalt antall og
navn:
(Hvis laget inneholder
flere årskull, fordel på
disse
.)
Ledere/trenere/slipere:

Gutt
2005
K Sandaker, Langeng, Fureid, Motzfeldt,
2006
Ullern & Arne M
Trener (e): Andre M& Tomas F
Lagleder/oppmann:A K Ullern
Sliper: Langeng, Sandaker
Andre bidrag:

Lagbilde:

Deltatt i følgende
seriespill og cuper:

Resultater for
sesongen (Gjelder
ikke lag under 12 år)
(Lim gjerne inn bilde
av tabell))
Utlån/innlån av spillere
til/fra andre lag, antall
og navn

KM : Slo MIF!
Kåre M Cup : Bronse
NM: Slått ut på 1 poeng
Bra Kosa Cup ..

Alle 2007 Spillerne
Jenter
Mia Aassand
Susanne & Gommerud
Litt om lagets utvikling, Utvikling:
ambisjoner,
Vi har jobbet med enkelt spillere og laget,
treningsoppmøte,
sosiale arrangementer Vrient å utvikle lag, når man må låne inn spillere.
etc:
Men det har gått utrolig bra. Når man legger forutsettningene til
grunn…

Hver spiller har fått jevnlige meldinger og personlig oppfølging.
Ambisjoner:
At spillerne skal trives på Guttelaget og utvikle oss..
NM Kvartfinale ( Røyk)

Økonomi. Inntekter
sponsor, dugnad osv.
Beholdning lagskasse.

Treningsoppmøte:
Fin treings giver 80% Oppmøte
Sosiale arrangementer:
Pizza kvelder og godis og drikke i garderoben…
???? 2006 her ca 8-10.000
2005 har ca 7-8000

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter ol.
(foreldre)

Det har vært en fin sesong, med lite konflikter, lån og spilletid har
balansert seg fint.
En del sutring fra kjente gjengangere..

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter,
mobbing ol. (spillere)

Super gruppe…

Eventuelt

Lag/kull:

Småjenter 2007-2009

Spillere, totalt antall og navn:
(Hvis laget inneholder flere årskull,
fordel på disse.)

07 Ida Edland Formo
07 Cerine Ludvigsen Moen (skadet, kom tilbake etter
jul)
07 Helene Marie Skaret
07 Ella Ovidia Granheim Falkenhaug
07 Ela Demirørs
08 Helene Sejersen Kapstad (sluttet midt i sesongen)
09 Isabell Oskarsen Skare
09 Malin Røren Hellum
07 Selin Sucu Klem (kun spilt de 2 siste kampene og
har ikke trent noe, men regner med å være med neste
sesong)

Ledere/trenere/slipere:

Trener (e): Helge Moen, Jahn Thomas Formo og
Fredrik Falkenhaug.
Lagleder/oppmann:
Sliper:
Andre bidrag:

Lagbilde:

Deltatt i følgende seriespill og cuper:

Småjenter interkrets, 07 jentene har også deltatt på
kretslaget.

Resultater for sesongen (Gjelder ikke
lag under 12 år) (Lim gjerne inn bilde
av tabell))

Vant alle kamper i interkretsserien, og ble
seriemestere.

Utlån/innlån av spillere til/fra andre
lag, antall og navn

Tabell er lagt inn nederst på arket.
06 Andrea Hegg Riegels (søkt disp og var med de
første kampene)
I tillegg har vi lånt
2010 Alva Holtan Lasko
2011 Julie Østby
2011 Leah Kristel Bjørge
Utlån:
Samtlige har fått tilbud om å ha ekstratrening/kamper
med enten smågutt eller lillegutt, og kun 1 som ikke
har deltatt noe ekstra på dette.
07 Jentene har rullert på smågutt og 09 på lillegutt.

Litt om lagets utvikling, ambisjoner,
treningsoppmøte, sosiale
arrangementer etc:

Utvikling:
Første året hvor laget spiller på stor bane, noe
jentene har klart strålende med tanke på de
resultatene vi har hatt. Kan også nevene de som har
deltatt på ekstratilbud med guttelagene, har hatt en
ekstra god utvikling, blitt tøffere og mer robuste på
banen.
Ambisjoner:

Treningsoppmøte:
Vi satte opp i utgangspunktet 3 treninger for jentene
pr uke, men på grunn av ekstra tilbud med guttene,
ble dette for mye, og vi kuttet ned til 2 rene
jentetreninger. Vi inviterte også de 2010/2011
spillerne med på tirsdags treningene, i tillegg til at vi
trente noe sammen med damelaget på
torsdagstreningene.
Sosiale arrangementer:
Har hatt 2 Pizzakvelder på Bergs, og hadde planer for
flere sosiale arrangement i sesongen, men
Koronatiltakene stoppet dette.
Forsøker å få til en samling etter sesongen er helt
ferdig.
Økonomi. Inntekter sponsor, dugnad
osv. Beholdning lagskasse.

Klima i gruppen, eventuelle konflikter
ol. (foreldre)

Klima i gruppen, eventuelle konflikter,
mobbing ol. (spillere)
Eventuelt

Laget har p.t. kr 53.000,- kr på konto. Har kun hatt
papirdugnad som inntekt i år.
Skal også bruke penger på en avslutning, i tillegg til at
vi har brukt penger på nye dresser til jentene i år.
Vi har et godt miljø i gruppen og de aller fleste er godt
fornøyd.
Jentene er flinke til å inkludere hverandre, men det
kan forekomme uheldige kommentarer fra enkelte,
som vi ikke klarer å fange opp og rettlede.
Alle de som har vært med å avslutte sesongen virker
motiverte til å være med neste sesong, da 07 jentene
skal spille på damelaget. Det er et håp om at
aldersgrensen for å spille på damelaget blir borte, slik
at vi også kan få med oss 09 spillerne på damelaget,
da de holder et høyt nivå i forhold til alder.

Lag

Kamper

Seier

Uavgjort

Tap

Mål

+/-

Poeng

Solberg

5

5

0

0

61 - 5

56

10

Mjøndalen IF

5

3

0

2

30 - 28

2

6

Ready

4

2

0

2

19 - 21

-2

4

Stabæk IF

4

2

0

2

18 - 23

-5

4

Ullevål

5

2

0

3

20 - 34

-14

4

Konnerud/Drammens
Ballklubb

5

0

0

5

4-41

-37

0

Lag/kull:

G07/08

Spillere, totalt antall og
navn:
(Hvis laget inneholder
flere årskull, fordel på
disse.)

Adrian K. Aarevoll
Eirik P. Hammerstad
Emil N. Motzfeldt
Liam K. Torgersen
Ludwig K. Pettersen
Markus A. Borgersen
Noah L. Fjeld
Noah Myhrvold
Oliver R. Borge
Robin Holmen
Tore Sebastian Mølsted
Teo V. Moen

Ledere/trenere/slipere:

Trenere:
Thomas Moen
Fredrik Frivoll
Lagleder/oppmenn/Slipere:
Morten Holmen
Rune Aarevoll
Thomas Rosé Borge
Speaker: Lars Myhrvold

Lagbilde:

Deltatt i følgende
seriespill og cuper:

Buskerud kretsserie
NM-useedet serie
Kosacup
Røa småguttcup
Kakservicecup (Mølndal, Sverige)

Resultater for
sesongen (Gjelder ikke
lag under 12 år) (Lim
gjerne inn bilde av
tabell))

Kretsmester Buskerud
2. plass NM useedet
Semifinale Kosacup
Semifinale Røa guttecup
--- Kakservicecup oppdateres søndag 6.3.
Vi har lånt ut spillere til guttelaget (05/06) og til Gutt 2009. Alle
2007-spillerne og to 2008-spillere har hatt tilbud om å hjelpe opp.
Det har vært nødvendig i alle guttelagets kamper (cuper og
seriespill).
I tillegg har to 2008-spillere vært med 2009 sitt guttelag.

Utlån/innlån av spillere
til/fra andre lag, antall
og navn

Vi har fått låne spillere fra: 07-jenter. (småjentelaget)
Ida Formo
Helene Skaret
Ela Demirørs
Cerine Moen
I tillegg har vi lånt spillere fra 09-jenter:
Isabell O. Skare
Malin Hellum
09-gutter:
Lucas C. Damli
Linus Fureid
Crisander D. Iversen
10-gutter:

Marius Solberg
Mathias L. Fjeld
Litt om lagets utvikling, Utvikling: Laget har hatt en fin utvikling gjennom sesongen. Det at
ambisjoner,
så mange av spillerne bidrar positivt opp på guttenivå er en styrke.
treningsoppmøte,
sosiale arrangementer De blir vant til et høyre tempo og tøffere dueller.
etc:
Ambisjoner: Ambisjonen til laget var å kvalifisere seg til NM, noe vi
tapte i seriefinalen mot Hauger/Haslum.
Treningsoppmøte: Høyt treningsoppmøte, men laget har som alle
andre merket coronapandemien.
Sosiale arrangementer: Utenom sosial profil rundt cuper vi har
vært med på, har vi ikke hatt noen arrangementer enda.
Økonomi. Inntekter
sponsor, dugnad osv.
Beholdning lagskasse.

Dorullsalg har vært en viktig del av inntektene.
Ingen sponsorer i år.
Lagskassen er på ca. 12.000 kr.

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter ol.
(foreldre)

Ikke noe kjent

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter,
mobbing ol. (spillere)

Gutta er fint sammensveiset.
Det har vært positivt at småjentelaget har stilt opp i så mange
kamper.
Alle 07-spillerne har hatt mulighet til å være med på
kretslagstreninger.
Spillere nominert til kretslag:
Adrian K. Aarevoll
Eirik P. Hammerstad
Oliver R. Borge
Robin Holmen
Sebastian Mølsted

Eventuelt

Buskerud vant kretsmesterskapet og slo Oslo 5-3 og slo Akershus 42

Lag/kull:
Spillere, totalt antall og
navn:
(Hvis laget inneholder
flere årskull, fordel på
disse.)

2009
Linus Fureid
L Winnæs
Andreas O
Andreas AA
Lukas Damli
Krisander Iversen

Ledere/trenere/slipere:

Joakim Rikheim
Malin Hellum
Isabell
Leander W
Trener (e): Tomas
Lagleder/oppmann:
Sliper: Tomas Fureid
Håkon H & Glenn
Andre bidrag: Glenn
, Kristin

Lagbilde:

Deltatt i følgende
seriespill og cuper:
Resultater for sesongen
(Gjelder ikke lag under
12 år) (Lim gjerne inn
bilde av tabell))
Utlån/innlån av spillere
til/fra andre lag, antall
og navn

Litt om lagets utvikling,
ambisjoner,
treningsoppmøte,
sosiale arrangementer
etc:

Skiold Cup, MIf Cup
( avlyst Solberg Cup)
Vant skole Cup i drammen ( Skole NM avlyst)
3 plass en kamp mindre spilt enn 2 plass.
2.plass i Skiold Cup
Tre tap i MIF Cup… (
Lånt fra Jenter 07
Ela, Formo
2010
M Fjeld
Marius
Sondre
Andreas G
Didrik
Jonas
Utvikling:
Utvikle seg som lag og ha det gøy..Og la de som vil mer trene mer
1-2 ganger i uka.
Ambisjoner:
At de skal trives, utvikles og ønsker å spille bandy neste år også.

Økonomi. Inntekter
sponsor, dugnad osv.
Beholdning lagskasse.

Treningsoppmøte:
50% Dårlig ( -)
Sosiale arrangementer:
To Pizza kvelder, og fin stemmning innad i laget.
Ca 7000.- Eks.mva på Konto

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter ol.
(foreldre)

Fin gruppe som trives veldig godt samme
Ingen konflikter i foreldregruppa eller blant spillere

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter,
mobbing ol. (spillere)

Fin gruppe som trives veldig godt samme
Ingen konflikter i foreldregruppa eller blant spillere

Eventuelt

Samarbeid med 2010 før jul gikk dårlig
Samarbeid etter jul bedre …

Lag/kull:

2010

Spillere, totalt antall og navn:
(Hvis laget inneholder flere årskull,
fordel på disse.)

Mathias Fjeld
Jonas Møller Mathisen
Iver Husmo
Åsmund Folkedal
Johnatan Berg
Marcus Rea
Sondre Lie Solberg
Marius Lie Solberg
Andreas Storberget
Didrik XU Gjertsen (ny DBK)
Jonatahn Wiulsrud(ny DBK)
Dennis Narheim (Ny fra Stenseth skole)
Trener (e):
Vidar Solberg
Krister Fjeld
Jon ruben Wiulsrud (ny)

Ledere/trenere/slipere:

Material/Slip:
Espen Mathisen

Tony Gjertsen (ny)
Matthew Rea
Fysisk trener/barmark: Gyrid Lie
Lagbilde:

Deltatt i følgende seriespill og cuper:

Sarpsborg bandy/fotball cup
Ullevål Cup 1 .plass
Aros Cup Sverige 1. plass
Kosa Cup 1.plass
Mif Cup 2010 1.plass
Mif Cup 2009 2.plass
Snarøya Cup 2009
Seriespill 2010
Seriespill 2009 Kretsmester
Treningssamlinger/miniturneringe
Stabekk 09 Høvik 09 Øhil 09
Kommende cuper Stabekk 2010
Stabekk 11er cup 2009

Resultater for sesongen (Gjelder ikke
lag under 12 år) (Lim gjerne inn bilde
av tabell))
Utlån/innlån av spillere til/fra andre
lag, antall og navn

Innlån
Emilian 2011
Matheo 2011
Felix 2012
Lukas D 2009
Lukas W 2009
Krisander 2009
Utlån til 2009
Mathias
Marius
Sondre

Litt om lagets utvikling, ambisjoner,
treningsoppmøte, sosiale
arrangementer etc:

Økonomi. Inntekter sponsor, dugnad
osv. Beholdning lagskasse.

Johnatan
Jonas
Didrik
Andreas
Utlån Smg
Mathias
Marius
Utvikling: Svært god utvikling med stort fokus på
pasningsspill og roller i laget. Vi har en
treningsgruppe som trener mye og er dedikert i det
vi driver med.
Ambisjoner: Ha det gøy, samtidig som man utvikler
seg som spiller og jobber med de små detaljene.
Treningsoppmøte: Veldig bra, forfall stort sett kun
ved sykdom.
Sosiale arrangementer: Sverige tur, sosiale
sammenkomster, sammenkomst klubbhus.
Kakedugnad, dorull dugnad, sponsor salg dugnad,
sokkedugnad. Beholdning lagkasse 5000 kr.

Klima i gruppen, eventuelle konflikter
ol. (foreldre)

Bra

Klima i gruppen, eventuelle konflikter,
mobbing ol. (spillere)

Veldig bra, der vi har stort fokus på oppførsel og
holdninger.

Eventuelt

Marcus Rea 70 67 95,7%
Sondre Lie Solberg 70 66 94,3%
Mathias Larsen Fjeld 68 65 95,6%
Marius Lie Solberg 68 64 94,1%
Andreas Gundhus
Larsen 68 59 86,8%
Jonas Møller
Mathisen 69 59 85,5%
Johnatan Berg 70 58 82,9%
Jonathan Wiulsrud 67 56 83,6%
Åsmund Folkedal 70 53 75,7%
Iver Horn Husmo 66 48 72,7%
Dennis Narheim 59 46 78,0%
Didrik Xu Gjertsen 69 38 55,1%
Didrik Knekt arm
Åsmund Turn
Iver Turn
Dennis Ny i år

Lag/kull:
Spillere, totalt antall
og navn:
(Hvis laget
inneholder flere
årskull, fordel på
disse.)
Ledere/trenere/sliper
e:

2011
11 stk i gruppen, 9 som har spilt kamper. Emilian, Matheo, Julie,
Trym, Jakob, Thomas, Cornelius, Mikkel, William, Jonas, Lucas

Trener (e): Stian, Bjørn, Petter
Lagleder/oppmann: Stian, Bjørn, Petter
Sliper: Stian, Bjørn, Petter
Andre bidrag: Anniken er kasserer

Lagbilde:

Deltatt i følgende
seriespill og cuper:
Resultater for
sesongen (Gjelder
ikke lag under 12 år)
(Lim gjerne inn bilde
av tabell))
Utlån/innlån av
spillere til/fra andre
lag, antall og navn
Litt om lagets
utvikling, ambisjoner,
treningsoppmøte,
sosiale
arrangementer etc:

Seriespill 2011, Skiold Cup, Mif Cup, Ullern cup. Arrangert noen
treningskamper for å få litt ekstra. Noen kamper ble avlyst i
seriespillet pga korona

Lånt fra 2012, og lånt opp til 2010 og 2009 ved behov. Julie har også
vært med Lillejenter/Småjenter på trening/kamper
Utvikling: Har sett en fin utvikling i samspill og innsats i kamper.
Mange har også hatt en stor utvikling av skøyteferdigheter
Ambisjoner: ..
Treningsoppmøte: Varierende
Sosiale arrangementer: Hatt samling med pizza når på slutten av
sesongen

Økonomi. Inntekter
sponsor, dugnad
osv. Beholdning
lagskasse.

Do rull og spond kort dugnad

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter
ol. (foreldre)

Godt klima, ingen konflikter å nevne.

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter,
mobbing ol. (spillere)

Godt klima, ingen konflikter å nevne.

Eventuelt

Lag/kull:
Spillere, totalt antall og
navn:
(Hvis laget inneholder
flere årskull, fordel på
disse.)

Lillejenter 13/12/11/10
2010:
Alva H. Lasko
Mathea J. Nilsen
Peivin H. Ahmad
2011:
Caroline Albrecht
Eylül Erdem
Iselin K. Aarevoll
Leah Kristel Bjørge
2012:
Eveline Aannestad
Karoline A. Oldebråten
Mille G. Larsen
2013:
Ingeborg Skinnes Borgersen
Marie Kampen
Milla J. Nilsen
Serina Nordli
Thea Thorvig
Til sammen 15 jenter

I tillegg har det gjennom sesongen vært tre-fire jenter som har
vært innom og prøvd seg på treninger. Vi har håp om at noen av
dem vil komme tilbake og prøve for alvor fra sesongstart 22/23
Ledere/trenere/slipere:

Trenere/Slipere/Lagledere:
Linda Kristiansen
Odd Remy Borgersen
Robert S.S. Larsen
Rune Aarevoll

Lagbilde:

Deltatt i følgende seriespill
og cuper:

Resultater for sesongen
(Gjelder ikke lag under 12
år) (Lim gjerne inn bilde
av tabell))
Utlån/innlån av spillere
til/fra andre lag, antall og
navn

Jentene har spilt i G2012 serien
Vi har ikke fått deltatt i noen cuper, enten avlysninger pga
corona, eller for at vi ikke har hatt nok spillere påmeldt til de
helgene det har vært cup

Vi har lånt ut to spillere til småjentelaget.
Alva H. Lasko
Leah Kristel Bjørge
Vi har lånt ut to spillere til G2012
Karoline A. Oldebråten
Leah Kristel Bjørge

Litt om lagets utvikling,
ambisjoner,
treningsoppmøte, sosiale
arrangementer etc:

Vi har lånt en spiller fra G2011
Julie Østby
Utvikling:
Jentene har hatt fin utvikling gjennom sesongen. Fra å være
svært få på trening, der det var vanskelig å gjennomføre
spilløkter, har vi denne sesongen stabilt vært mellom 8-12
jenter på trening. Ofte rundt 12 jenter. Stemningen har vært
god, og jentene har vært positive og deltakende på trening.
Skøyteferdighetene har blitt bedre og bedre utover i sesongen,
og jentene har fått mer forståelse for spillet.

Økonomi. Inntekter
sponsor, dugnad osv.
Beholdning lagskasse.

Laget har både vunnet og tapt kamper i serien. Fokuset til
jentene har vært på positive opplevelser i kampen, mindre på
tap/seier.
Det er også positivt at det har kommet jenter til underveis som
har vært nysgjerrig på å bli med.
Ambisjoner: Bli en stabil treningsgruppe, der vi får med flere
jenter, samt ha gode opplevelser sammen i trening og kamp.
Treningsoppmøte: Varierende. Corona har naturligvis preget
sesongen. Noen jenter har høyt oppmøte, andre mer
varierende.
Sosiale arrangementer: Vi avholder bandyavslutning til uka.
Økonomien berges av dorullsalg og luesalg.
Ingen sponsorer

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter ol.
(foreldre)

Foreldrene er positive og hjelper der det trengs. Positiv giv i
gruppa.

Klima i gruppen,
eventuelle konflikter,
mobbing ol. (spillere)

Jentene er stort sett positive og jobber godt sammen, selv om
det er flere årstrinn sammen.

Eventuelt

Flere av jentene fra 4., 5. og 6. klasse var med og vant
skolecupen for Buskerud. Dessverre ser det ut til at det ikke
avholdes finale mellom kretsene i år.

Lag/kull:

Solberg lillegutt 2012

Spillere, totalt antall og navn:
(Hvis laget inneholder flere årskull,
fordel på disse.)

Totalt 17 gutter.
Brage Nikolaysen
Felix Léopold Skaugen-Asbjørnsen
Heine Folkedal
Markus Fawcett Rype
Martin Bjørnerud
Matheo Kodahl Torgersen
Mikkel Forsgren
Nicolai Rusten
Sebastian Myhre Nilsen
Torbjørn Bjerke-Johansen
Vebjørn Skinnes Borgersen
Vetle Austad Horsbøl
Antos Swiatkowski

Usikre neste sesong:
Kerem (Sliter med å koble seg på spond grunnet
språk)
Martin Ovenstad
Linus Andreas Dahl
Noah Elshennawy (Sluttet)
Spillere lånt/hospitert til enkelte kamper serie og cup:
Karoline Avdal Oldebråten (2012)
Alva (2010)
Leah (2011)
Mathias Rea (2013)
Halvor Bjerke-Johansen (2013)
En har sluttet, vi har vært 12 spillere aktive i cup og
seriespill.
Ved behov har vi vekslet på å låne spillere fra 2011/12
jenter og SSK 2013.
Per tid «antar» vi at vi blir ca. 13 aktive spillere inn i
sesong 22/23 – Vi har satt på agendaen i trener
teamet for hvordan vi kan se på kommende
rekrutteringstiltak for neste sesong. Vi tenker det er
f.eks kan være riktig å snakke med DBK - det var tenkt
et samarbeid i vinter, men koronaen har gjort sitt og
tiden etter korona har vært så intensiv at det har vært
en utfordring og finne tid til de gode arenaer og
møtes.
Ledere/trenere/slipere:

Trenere: Stian L. Asbjørnsen, Espen Folkedal,
Nils F. Rype og Bjørn M. Nilsen
Lagleder/oppmann: Stian L. Asbjørnsen
Sliper: Stian, Espen, Bjørn og Nils
Andre bidrag: Kjetil Bjørnerud, med på treninger ved
behov og sliper.

Lagbilde:

Deltatt i følgende seriespill og cuper:

Deltatt med 2 lag seriespill 2012 Buskerud
bandykrets.
Vi har ønsket å melde på så mange cuper som mulig.

Av erfaring har vi valgt å ikke melde opp 2 lag pr cup,
men heller et lag og flere cuper slik at hver spiller har
hatt mulighet til å velge ut de cupene en ønsket å
delta i. vi har ca. vært 9-10 spillere pr cup. Har det
vært interesse og mange nok så har vi meldt på 2 lag.
Dette har skjedd ved 2 anledninger (Mif Cup, og KIWI
cup om kiwi cupen hadde blitt gjennomført.).
Cuper påmeldt: Kosa Open, Skiold Bandy cup, MIF
Cup, Kiwi Cup (AVLYST), RØA torggt. Cup (AVLYST),
ØHIL bandy Cup (AVLYST), Ready Cup, Snarøya Cup,
Uller Cup, Ready Knøtte cup og stabæk cup
Resultater for sesongen (Gjelder ikke
lag under 12 år) (Lim gjerne inn bilde
av tabell))
Utlån/innlån av spillere til/fra andre
lag, antall og navn

Litt om lagets utvikling, ambisjoner,
treningsoppmøte, sosiale
arrangementer etc:

Fått forespørsel fra 2011 denne sesongen for utlån 4
kamper i serie og 2 kamper i cup.
Vi har hatt en dialog med foresatte/spillere om hvem
som kunne tenke seg utlån. Det har vært 4-5 spillere
som har vært disponible til utlån ved kamp.
Markus F. Rype
Vebjørn S. Borgersen
Heine Folkedal
Felix L. Asbjørnsen
Martin Bjørnerud
Fått 2 forespørsler fra 2010 ift kamp i 2010 serien,
hvor en kamp har vært mulig for utlån - Felix L.
Skaugen-Asbjørnsen har vært med.
Litt om lagets utvikling, ambisjoner,
treningsoppmøte, sosiale
arrangementer etc:
Utvikling:
Fokus på å heve gruppens generelle skøyte og
ferdighetsnivå. Det har vi fått til. Mot sutten av
sesongen fremstår laget som en mer helhet og vi har
begynt å sette inn enkle grunnspill ideer med gitte
formasjoner.
Ambisjoner:
Utvikle hver spiller ferdighetsmessig og utvikle enkle
grunnspill ideer med fokus på formasjoner og
bevegelse når vi har ball og når motstander har ball.
2012 ønsker å fremstå etter prinsippet – FART –
RYTME – LAGSPILL
Treningsoppmøte: Stabilt godt oppmøte gjennom
hele sesongen. Grunnet to lag i seriespill har dette
tidvis redusert antallet deltakere på treninger. Ved to
lag i seriespill så har det vært viktig for oss å ha flere

trenere slik at hele gruppen blir ivaretatt til enhver tid
og aktivitet.
Vi har fått gode tilbakemeldinger ift akademiet som
2012 har vært initiativtakere til. Det var tenkt som et
treningstilbud til 2012, men vi ønsket å utvide og
inkludere kull over og under. Dette lot seg
gjennomføre med støtte fra junior avdelingen og hjelp
fra frivillige både voksne og ungdom. Her har barna
14 mandager møttes på klubbhuset kl. 1300, hvor de
har gjort lekser frem til kl. 1400. Barna har fått servert
mat (et varmt måltid). Fra klokken 15-1630 har de
hatt en økt ute på isen.
Sosiale arrangementer:
Vi etterstreber god garderobe kultur, 2012 har savnet
garderobe før og etter treninger og ved kamper i
sesong 20/21 og tidvis 21/22 grunnet corona.
Vi har ofte til stemninger etter treninger og kamper.
Benytter ofte grill/bålpanne ved gapahuken.
2012 har etter nyttår bedt inn spillere og trenere på
2013 for å delta på 2012 sine torsdagstreninger. Dette
for å bli kjent med både spillere og trenere siden de
skal opp i junior avdelingen neste sesong. 2012 mener
samarbeid på tvers av kull er viktig.
2012 har i år kjøpt inn et solid lyd og lys anlegg som
har vært i bruk før hjemmekamper (Når været tillater
det). Det å lage show før og under kamp for kiddsa
har vært viktig for oss og vi har vi fått meget gode
tilbakemeldinger på dette både fra egne spillere og
foresatte samt motstandere .
Økonomi. Inntekter sponsor, dugnad
osv. Beholdning lagskasse.

Nåværende regnskapInntekter: 118 100kr
Utgifter: 108 080kr
Til gode: 10 020kr
Se vedlegg nederst i dokument.
Vi har pr tid ingen betalte trenere. En stor
foreldregruppe som stiller opp til enhver tid for kiddsa
og dugnad. Vi er heldige og har tilgang til sponsorer.
De har sett at det vi får inn går tilbake til kiddsa ift
aktiviteter både sportslig og sosialt. Vi har også hatt
fokus på at unga skal ha tilgang til nødvendig utstyr. I
år har vi hatt fokus på utstyr til show før
hjemmekampene, deltakelse i cup, bandykøller,
beskyttelse og keeperen (2 sett med fullt keeper
utstyr).

Klima i gruppen, eventuelle konflikter
ol. (foreldre)

Trenere fremstår som tydelige og inkluderende. Noen
foreldre syns det til tider kan være mange bandy
aktiviteter gjennom uken. De synes det er bra at de
sammen med barnet kan ta egne beslutninger for
hvile eller drive med andre aktiviteter gjennom
sesongen. Men foreldre ser også at det er viktig med
mengde for å bli bedre ferdighetsmessig. Vi har vært i
dialog med fotballen og kiddsa har under hele
vinteren hatt mulighet/tilgang for en fotballtrening
inne i talentgården på mandager fra kl. 19-20.

Klima i gruppen, eventuelle konflikter,
mobbing ol. (spillere)

Uten anmerkning.

Eventuelt

Eventuelt 2012 ønsker seg en tydelig struktur på
hvordan junior
avdelingen ønsker å spille bandy og tilgang til dette.
Lite håndfaste grunnspill ideer synlig. Per tid ser det
ut som hvert lag kan utøve sine grunnspill ideer
uavhengig av Senior og junior bandy.
Hvordan ønsker SSK bandy å fremstå eks grunnspill?
Når vi tenker tilbake i sesongen ser vi også at vi har
savnet trenermøter på tvers av kullene.
VI har også savnet referat fra styremøtene.

