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LEDEREN HAR ORDET

Drammen Bandy er i gang med nok en ny og spennende sesong. Jeg gleder meg til 
å se fantastisk flott bandy, godt samhold og engasjerte tilskuere! Vi ønsker damelaget 
hjertelig velkommen. Damelaget er et samarbeid med Nordre Sande og DBK. Herlig 
at vi har dette på plass igjen! Drammen Bandy stiller i år med A-lag i eliteserien, 
rekruttlag, damelag, veteranlag, juniorlag og to guttelag. Samt to småguttlag takket 
være et fortsatt betydelig 
godt samarbeid med DBK og Skiold. 

Gutt ble norgesmestere i fjor og vi håper det blir flere lag fra Drammen Bandy som 
kan kalle seg norgesmestere i slutten av denne sesongen. Junior avdelingen har gjort 
og gjør en fantastisk jobb, det rekrutteres nå spillere jevnlig opp på A-laget. Moro at 
vår juniorspiller Alv Sandaroe tok steget, meldte overgang til Villa Lidköping og flyttet 
til Sverige. Drammen Bandy er stolte og kommer til å følge Alv fremover, det håper vi 
flere gjør. Vi ønsker han masse lykke til! Både U-17 og U-19 skal i år arrangeres 
i Russland, vi håper å få med flere Drammenspillere på begge landslag. 

Denne sesongen gleder vi oss blant annet til arrangementene:

- Kretsmesterskap senior 4. november

- Skiold småguttcup 17. - 18. november

- Junior romjulscup 27. - 28. desember 

- Skiold bandyskole

NM helgen blir 23.- 24. februar, dette er på grunn av Universiaden. Universiaden avholdes i Krasnojarsk, Russland 1. - 10. mars 2019 
hvor bandy er blant 11 ulike idretter. Mer enn 3050 utøvere fra ca. 50 land deltar. Bandy stiller med 6 nasjoner på herresiden og 
4 nasjoner på damesiden. De skal konkurrere i nye Yenisei stadion som bygges med 5000 sitteplasser under tak. Arrangementet er 
større enn vinter OL.

Drammen Bandy vil rette en stor takk til våre lojale sponsorer! En stor takk går også til våre kjære medlemmer og alle som bidrar 
med sin innsats for klubben!

Vi er stadig på vei til cuper, trenings- og seriekamper både i inn- og utland. Da er det viktig å være fokusert på kjøring og holde 
fartsgrenser. Kjør forsiktig, du har dyrebar last! Sørg for at gutta og jentene våre kommer trygt fram. Drammen Bandy kjører hardt 
på isen og pent på veien! 

Uten dommere stopper Bandy Norge! Drammen Bandy jobber med rekruttering, har du lyst til å dømme, ta kontakt! 

Vi stiller med nye drakter denne sesongen. Tusen takk til våre sponsorer som har gjort dette mulig!

Sammen skal vi fortsette å utvikle oss og jobbe mot å bli Norges beste bandyklubb. Vi skal være stolte av klubben og sporten vår. 
Lykke til med årets sesong alle sammen! Det blir hektisk i år også, men veldig underholdende! 

VI SES PÅ MARIENLYST!                                                                                                                                                             Julie Nålby

Foto: Liv Sandaroe
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A-LAGET

Ingen ting går så fort som en bandy sesong, og nå står en ny sesong for døren. I Drammen 
Bandy ønsker vi å drive langsiktig. Vi ønsker å sette sammen et a-lag preget av spillere 
fra nærmiljøet og lett krydret med impulser utenifra. 

Det har skjedd mye rundt bandyen i byen de siste 2-3 sesongene; Konnerud har tatt steget 
opp i eliteserien mens Strømsgodset satser i 1.divisjon. Dette gir byens spillere flere valg, 
noe som stiller større krav til hva vi som eliteklubb skal tilby våre spillere. Dette gjør at vi hele 
tiden må evaluere hva vi driver med, noe som igjen er sunt for klubben.

Årets tropp vil bestå av en kjerne med etablerte spillere som har vært i klubben i flere 
sesonger. Vi tar opp 6 spillere fra DBU i troppen; de fleste her debuterte i eliteserien allerede 
i fjor. De vil få gradvis mer matching i år. Vi har hentet inn 3 forsterkninger utenifra og har 
sterk tro på at dette er en mix av spillere som gjør at vi skal slå bra fra oss i sesongen som 
kommer. Vi skal befeste vår posisjon som et lag og regne med i eliteserien. Samtidig skal vi 
utvikle klubben videre mot en mer eller mindre selvdrevet klubb på spillersiden. 

Drammen Bandy stiller i år med 9 lag fra smågutt til veteran, samt damelag. Dette er i mine øyne mye viktigere enn om vi blir nr. 4,5 eller 6 
i serien i år. En bærekraftig drift av klubb og spillere vil gjøre at vi blir en klubb i toppen de neste 10 årene.

Jobben er vår, og vi tar den gjerne. 

GOD MATCH.                                                                                                                                           Anders Palmberg - Hovedtrener A-laget

Foto: Liv Sandaroe

A-LAGET 2018/2019

Bak fra venstre: Anders Palmberg, Christian Ronten, Even Thiseth, Vladislav Alfertyev, Morten Langholm Engen, Henrik Brosø, Nikolai Gjertsen, 
Per Toralf Løstegård, Didrik Land, Peter Enzinger Søhoel, Lars Oskar Bøhn, Anders Olsen, Oliver Hereta, Stein Holo 
Foran fra venstre: Rasmus Alfredsson, Stian Stærkeby, Marius Mørch Andersen, Gustav Slotsvig, Henrik Holo, Erik Lundgren, Mathias Farnes, Mats Bergstrøm
Ikke tilstede: Kjetil Hartz, Aslak Vannebo, Marius Sindre Palmberg, Simen Nordahl-Olsen, Ulrik Grini, Jørgen Bergli, Johan Mørch Andersen, Kasper Ruud

Foto: Thomas Balcon

NÅ KJØRER VI!

Vi avsluttet forrige sesong på verst tenkelige vis: I kvartfinalene mot Ready var det jevnt. Ready scoret totalt tolv mål, vi åtte. Det holdt til å tape 
tre strake mot fiffen fra Holmendammen. Å avslutte bandysesongen ender som regel i en mild depresjon. I hvert fall når den ender brått og 
skuffende. For mens Palmberg døyver smertene i triatlon og andre meningsløse aktiviteter, avslutter vi depresjonstiden i Hemsedal med 
sosialt på menyen.

Sommermånedene bruker vi på å tine opp. To lystbetonte treninger i uka med fotball og gøy. Smilene er stort sett på plass. Det hender til og med 
at Oliver Hereta er innom treningene for å minne oss på at han fortsatt er vår lagkamerat. På denne årstiden trives nemlig den serbiske rasekatten
best på Østlandets fairwayer med gress mellom potene. 

I utgangspunktet synes jeg høsten er en tung tid. Grønt og friskt blir til gult og vissent. En slags påminnelse om at ingenting varer evig. 
Men dette er tiden da Drammen bandys spillere våkner til liv når naturen rundt oss visner og dør.

For gudene skal vite at vi har brukt tiden godt. Vi har hoppet, løpt og svetta både i Drammenshallen og på Marienlyst. Palmberg og Olsen har 
hentet inspirasjon fra en svenske med navn Kristian Thalin. En svensk sadist som trener vesentlig mer meriterte personer enn Drammen Bandys 
spillere; Niklas Hjalmarsson i Arizona Coyotes, Oscar Fanteberg i Los Angeles Kings og Even Thiseth i Drammen Bandy... 
Smak litt på den. En bisarr trio. 

Vi har blitt kjent med begrepet «shuttle runs». 22,86 meter en vei, 3 vendinger. Alt skal være gjort på under 20 sekunder. Så en pause på 
40 sekunder, mens andre er gjennom denne spissrotgangen av en øvelse. Dette repeteres til Olsen er fornøyd, og blodsmaken er så 
fremtredende at man ikke lenger vet hva som er opp eller ned. 

Det er alltid trist å miste gode bandyspillere. Johan Mørch har reist til England på skole. Rolf Erik Borge trapper ned i Strømsgodset og Eirik Egge 
(nå Aarholt) har parkert tøflene sine i sofaen sammen med kona. Han må følge Drammen Bandys kamper fra sofakroken. Inn kommer fire nye 
spillere. Henrik Holo med nyvunnen selvtillit og eliteserieerfaring fra fjoråret, kommer til å stå mange kamper i målet. Vladislav Alfertyev har vist 
på treninger at han kommer til å bli en forsterkning. Samtidig gjør Henrik Brosø et fornuftig valg da han returnerer til Drammen for å bidra. 
Sistemann, Erik Lundgren fra Blåsut blir ett spennende pust som kommer til å prege mange av kampene våre i år. 

Som alltid er det vanskelig å spå hvor Drammen Bandys reise ender. Det vi dog vet er at den starter på Marienlyst 7. november. Som i fjor møter 
vi Konnerud i serieåpningen. Konnerud som har brukt tiden godt. Både til å trene og til å hente inn forsterkninger fra nært og fjernt. Selv om de 
prøver å leke kongen på haugen, er vårt mål at de skal være lillebror en stund til. Vi gleder oss både til hjemme- og bortekampen. Andre juledag 
på Konnerud. Snøhauger, barn som leker og et lokaloppgjør med intensitet og trøkk. Kan det bli bedre?

SEES PÅ MARIENLYST!                                                                                                                                                                           Per Løstegård

OSLOMEKANISKEVERKSTED
– Hele folket i arbeid!
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Alt som gjelder biler. Og litt til.
Ring oss på telefon 915 08555, chat med oss på 
bilia.no og følg oss på facebook.com/bilianorge

Velkommen til Bilia

Merkeforhandler for BMW, MINI og Volvo!
Med BMW, MINI og Volvo under samme tak, har vi noe å tilby for ethvert transportbehov. Vi har til 
enhver tid et godt utvalg av markedets mest spennende nye biler i utstilling og for prøvekjøring. 
Hos oss finner du alt under ett tak; nye og brukte biler, firmabiler, dekkhotell og serviceverksted. 

Velkommen til Bilia i Industrigaten 2, Vitbank!



GUTTA PÅ A-LAGET 2018/2019

Navn:  DIDRIK LAND

Draktnummer:  17
Posisjon på banen: Def. midt

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 4

Tidligere klubb: Stabæk IF, IFK Vänersborg, 
 Gripen

Navn:  VLADISLAV ALFERTYEV

Draktnummer:  13
Posisjon på banen: Midt

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 0

Tidligere klubb: Røa, Høvik, Vodnik, Kazan, 
 Syktyvkar

Navn:  GUSTAV SLOTSVIG

Draktnummer:  1
Posisjon på banen: Keeper

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 1

Tidligere klubb: Skiold

Navn:  KJETIL HARTZ

Draktnummer:  2
Posisjon på banen: Back

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 19

Tidligere klubb: Skiold

Navn:  NIKOLAI GJERTSEN

Draktnummer:  3
Posisjon på banen: Forsvar

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 8

Tidligere klubb: Konnerud IL

Navn:  PETER ENZINGER SØHOEL

Draktnummer:  4
Posisjon på banen: Back

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 1

Tidligere klubb: Skiold

Navn:  PER T. LØSTEGÅRD, KAPTEIN

Draktnummer:  5
Posisjon på banen: Back

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 6

Tidligere klubb: Mjøndalen IF, Strømsgodset IF

Navn:  LARS OSCAR BØHN

Draktnummer:  6
Posisjon på banen: Libro

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 0

Tidligere klubb: Skiold

Navn:  MORTEN LANGHOLM ENGEN

Draktnummer:  7
Posisjon på banen: Forsvar

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 6

Tidligere klubb: Drammens Ballklubb, 
Strømsgodset IF, Solberg SK, Åtvidaberg, Selånger

Navn:  ASLAK VANNEBO

Draktnummer:  8
Posisjon på banen: Half

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 0

Tidligere klubb: Skiold

Navn:  STIAN STÆRKEBY

Draktnummer:  10
Posisjon på banen: Half

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 4

Tidligere klubb: Konnerud IL, IFK Vänersborg

Navn:  MARCUS SINDRE PALMBERG

Draktnummer:  11
Posisjon på banen: Spiss

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 1

Tidligere klubb: Konnerud IL

Navn:  ULRIK GRINI

Draktnummer:  15
Posisjon på banen: Forsvar

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 0

Tidligere klubb: Skiold

Navn:  CHRISTIAN RONTEN

Draktnummer: 19

Posisjon på banen: Midtbane, half

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 11

Tidligere klubb: Konnerud IL

Navn:  SIMEN NORDAHL-OLSEN

Draktnummer:  20
Posisjon på banen: Midt

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 5

Tidligere klubb: Konnerud IL

Navn:  HENRIK HOLO

Draktnummer:  90
Posisjon på banen: Keeper

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 4

Tidligere klubb: Drammens Ballklubb, Skiold, 
 Konnerud IL

Navn:  ERIK LUNDGREN

Draktnummer:  21
Posisjon på banen: Half, offensiv midt

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 0

Tidligere klubb: IFK Vänersborg, Blåsut, Ready

Navn:  OLIVER HERETA

Draktnummer:  22
Posisjon på banen: Keeper

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 9

Tidligere klubb: Konnerud IL

Navn:  JØRGEN BERGLI

Draktnummer:  23
Posisjon på banen: Half, midtbane

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 8

Tidligere klubb: Drammens Ballklubb, Solberg SK

Navn:  EVEN LERVÅG THISETH

Draktnummer:  33
Posisjon på banen: Spiss

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 6

Tidligere klubb: Drammens Ballkøubb

Navn:  JOHAN MØRCH ANDERSEN

Draktnummer:  55
Posisjon på banen: Midtbane

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 3

Tidligere klubb: Drammens Ballklubb, Konnerud IL

Navn:  RASMUS ALFREDSON

Draktnummer:  61
Posisjon på banen: Half

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 5

Tidligere klubb: Lidköpings AIK

Navn:  MATHIAS FARNES

Draktnummer:  71
Posisjon på banen: Spiss, midt

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 1

Tidligere klubb: Skiold

Navn:  MARIUS MØRCH ANDERSEN

Draktnummer:  75
Posisjon på banen: Midt

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 0

Tidligere klubb: Drammens Ballklubb, Konnerud IL

Navn:  KASPER RUUD

Draktnummer:  79
Posisjon på banen: Midt, beck

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 1

Tidligere klubb: Skiold

Navn:  HENRIK BROSØ

Draktnummer:  87
Posisjon på banen: Midt

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 6

Tidligere klubb: Strømsgodset, Mjøndalen, 
 Drafn

Navn:  MATS BERGSTRØM

Draktnummer:  97
Posisjon på banen: Spiss

Antall sesonger  
i Drammen Bandy: 4

Tidligere klubb: Strømsgodset IF

Foto: Christian Bye Møller

DRAMMEN BANDY KJØRER HARDT 
PÅ ISEN OG PENT PÅ VEIEN!

KJØR FORSIKTIG, VI HAR INGEN Å MISTE!
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ELITESERIEN KAMPER
Dato:  Tid: Hjemmelag: Bortelag: Bane:

07.11.2018 20:00 Drammen Konnerud Marienlyst kunstis

09.11.2018 19:00 Drammen Høvik Marienlyst kunstis

14.11.2018 20:00 Drammen Sarpsborg            Marienlyst kunstis

18.11.2018 18:00 Solberg Drammen Solbergbanen

21.11.2018 19:00 Ready Drammen Gressbanen kunst

25.11.2018 18:00 Drammen Ullern               Marienlyst kunstis

28.11.2018 20:00 Mjøndalen Drammen Vassenga

02.12.2018 18:00 Drammen Stabæk Marienlyst kunstis

12.12.2018 20:00 Høvik Drammen Høvikbanen

16.12.2018 13:00 Sarpsborg            Drammen Sarpsborg

19.12.2018 20:00 Drammen Solberg Marienlyst kunstis

26.12.2018 16:00 Konnerud Drammen Konnerud

30.12.2018 18:00 Drammen Ready Marienlyst kunstis

02.01.2019 19:00 Ullern               Drammen Ullernbanen

06.01.2019 18:00 Drammen Mjøndalen Marienlyst kunstis

09.01.2019 19:00 Stabæk Drammen Stabekk

13.01.2019 18:00 Drammen Ullevål Marienlyst kunstis

19.01.2019 16:00 Ullevål Drammen Bergbanen
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AMERIKANSK
BURGER & PIZZA

ITALIENSK PIZZA

La din neste reise starte hos oss - vi er klare til å bistå deg i planleggingen slik at reisen blir akkurat slik du ønsker.

Besøk oss på teamtour.no eller ring oss på 32 80 77 80

Eureka Takst as
Eureka Takst as v/ Rolf Langeland tilbyr ulike 

konsulenttjenester knyttet til jord og skog inkludert 
taksering av landbrukseiendommer.

Du er velkommen til å ta kontakt på 90 17 57 19

Eureka Takst as 
støtter Drammen Bandy
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            DAMELAGET

Endelig har Drammen Bandy damelag igjen! Det er moro og spennende at vi nå samles igjen, for å spille idretten som vi er så glade i. 
Vi har fått samlet en del gamle spillere og får hjelp av yngre og lovende spillere fra DBK og Nordre Sande. Det blir spennende å følge 
de yngre spillerne, de har vist gode takter på trening og kommer til å være en viktig ressurs for damelaget. Vi ser på sesongen som 
utfordrende, og vet at det er mange gode lag med. Men vi er sikre på at vi kan gjøre det bra om vi jobber godt sammen og gir jernet. 
Vi har selvfølgelig et mål om å gjøre det bra og vil prøve å kjempe i toppen, samt være med inn i NM-sluttspilllet. Gamle og nye 
spillere er klare for en ny sesong med bandy og vi gleder oss masse til å ta fatt på denne sesongen.

                                                                                                                                                                                Tekst: Maren Grepperud

Fra venstre: Therese Risnes, Mathilde Bakke, Elisabeth Fretheim, Kaja Mjøs, Line Johannessen, Guro Hoen, Helene Dahlman, Andrine Høydahl, 
Maren Grepperud, Amanda Bjørnstad Jahnsen, Thea Apenzeller, Trener Arild Aamodt
Foran: Stine Lillejord
Ikke tilstede: Miriam Særsland Pedersen, Hedda Bærøe, Maria Eek Skrede, Anne Maren Eidsten, Louise Skinstad, Caroline Øhrn

Foto: Christian Bye Møller

DAMER
Dato:  Tid: Hjemmelag: Bortelag: Bane:

13.11.2018 20:50 Drammen Bandy Høvik       Marienlyst kunstis
24.11.2018 16:00 Drammen Bandy Ready Marienlyst kunstis
27.11.2018 20:00 Solberg           Drammen Bandy Solbergbanen
02.12.2018 15:30 Drammen Bandy Solberg           Marienlyst kunstis
18.12.2018 20:00 Høvik       Drammen Bandy Høvikbanen
08.01.2019 20:00 Ready Drammen Bandy Gressbanen kunst
12.01.2019 16:00 Drammen Bandy NTNUI Marienlyst kunstis
22.01.2019 20:00 Høvik       Drammen Bandy Høvikbanen
26.01.2019 17:00 NTNUI Drammen Bandy Leangen kunstis
27.01.2019 16:30 NTNUI Drammen Bandy Leangen kunstis
02.02.2019 16:00 Drammen Bandy Solberg           Marienlyst kunstis
12.02.2019 20:00 Drammen Bandy Ready Nordre Sande kunstis
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Bj. Bjørnsonsgt. 78 - 3044 Drammen - Tlf.: 32 21 00 00
www.automobil-kompaniet.no

• Salgsavdeling for Opel og Nissan

• Salgsavdeling for brukte biler

• Mekanisk og opprettingsverksted for Opel og Nissan

• Reservedelsavdeling for Opel og Nissan

Opel og Nissan i Drammen
- Automobil-Kompaniet AS

Bj. Bjørnsonsgt. 78 - 3044 Drammen - Tlf.: 32 21 00 00
mobile.no/avdelinger/mobile-drammen-as

Opel og Nissan i Drammen
- Mobile Drammen AS
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Massevis av gode tips 
og råd fi nner du på:

dnb.no/barn

            REKRUTT

Drammen Bandy 2 er til for å gi best mulig matching for de nest beste i klubben. Vi skal også denne sesongen spille i bandyforbundets 
egen 2. lagsserie. Dette er en serie kun for elitelagenes 2.lag, og vil gi god matching for DB2 gjengen. DB2 vil også i år bestå av noen rene 
b-spillere sammen med juniorlaget og muligens også noen fra guttelaget. Disse vil sammen utgjøre et slagkraftig mannskap. DB har noen 
av landets beste gutte- og junior-lag og det blir derfor spennende å se hvordan disse gutta biter fra seg i 2. lagsserien kommende vinter.

Vi vil ha mange spillere disponible og det forventes også i år å bli vanskelig å vurdere laguttaket ut ifra belastning i en hektisk bandy-hverdag. 
Bruk av junior-spillere på A-laget vil nok i stor grad være med på å prege laguttaket for DB2.

Sportslig ble sesongen 17/18 skuffende for DB2. I år er alle blitt ett år eldre og vi håper derfor på en positiv sportslig utvikling for DB2.

Vi gleder oss til seriestart mot våre kjære venner fra Konnerud.

Vi sees på Marienlyst i vinter! SAMMEN FOR DRAMMEN!                                                                             Tekst: Preben Nysæther Nilsen spiller #6

Bak fra venstre: Jens Norman Eidsten, Peter Enzinger Søhoel, Jørgen Pharo Flaten, Gard Filip Dahlby Løkka, Mikkel Eek Skrede, Christian Engedal, 
Ulrik Moss Grini, Aslak Breivik Vannebo, Marcus Sindre Palmberg 
Foran fra venstre: Marius Mørch Andersen, Mathias Kaugerud Nesse, Markus Hovde, Christoffer Langum Horne, Ferdinand Asla, Gustav Slotsvig, Lars Oskar Bøhn, 
Adrian Thorbjørnsen, Mathias Farnes, Kasper Gulbrandsen Ruud
Ikke tilstede: Preben Nysæther Nilsen, Mats Langseth Guttormsen, Mathias Stampe, Robin Steen Asheim, Peter Grothaug, Eirik Egge Johansen

Foto: Thomas Balcon

REKRUTT
Dato:  Tid: Hjemmelag: Bortelag: Bane:

06.11.2018 20:00 Konnerud 2 Drammen 2 Konnerud
13.11.2018 20:00 Solberg 2 Drammen 2 Solbergbanen
20.11.2018 20:00 Sarpsborg 2 Drammen 2 Sarpsborg
27.11.2018 21:00 Stabæk 2 Drammen 2 Stabekk
01.12.2018 16:00 Drammen 2 Sarpsborg 2 Marienlyst kunstis
11.12.2018 20:50 Drammen 2 Nordre Sande/Mjøndalen 2 Marienlyst kunstis
15.12.2018 16:00 Drammen 2 Ullern 2 Marienlyst kunstis
18.12.2018 20:50 Drammen 2 Ready 2 Marienlyst kunstis
05.01.2019 10:30 Drammen 2 Ullevål  2 Marienlyst kunstis
15.01.2019 20:50 Drammen 2 Konnerud 2 Marienlyst kunstis
26.01.2019 16:00 Drammen 2 Solberg 2 Marienlyst kunstis
05.02.2019 20:00 Ullern 2 Drammen 2 Ullernbanen
12.02.2019 20:50 Drammen 2 Stabæk 2 Marienlyst kunstis
19.02.2019 20:00 Ullevål  2 Drammen 2 Bergbanen
26.02.2019 20:00 Ready 2 Drammen 2 Gressbanen kunst
02.03.2019 16:00 Nordre Sande/Mjøndalen 2 Drammen 2 Vassenga
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JUNIOR
Dato:  Tid: Hjemmelag: Bortelag: Bane:

08.11.2018 21:00 Drammen       Solberg          Marienlyst kunstis
12.11.2018 20:10 Drammen       Ready 1          Marienlyst kunstis
22.11.2018 20:10 Ullern/Snarøya Drammen       Ullernbanen
29.11.2018 20:00 Høvik/Hauger         Drammen       Høvikbanen
06.12.2018 21:00 Drammen       Øvrevoll Hosle Marienlyst kunstis
10.12.2018 20:30 Stabæk               Drammen      Stabekk
13.12.2018 20:00 Mjøndalen            Drammen       Vassenga
20.12.2018 21:00 Drammen       Ullevål 1            Marienlyst kunstis

Bak fra venstre: Anders Olsen, Peter Enziger Søhoel, Jens Normann Eidsten, Gard Filip Dahlby Løkka, Mikkel Eek Skrede, Christian Engedal, 
Ulrik Moss Grini, Aslak Breivik Vannebo
Foran fra venstre: Marcus Sindre Palmberg, Mathias Kaugerud Nesse, Markus Hovde, Marius Mørch Andersen, Ferdinand Asla, Gustav Slotsvig, Lars Oskar Bøhn, 
Adrian Thorbjørnsen, Mathias Farnes, Kasper Gulbrandsen Ruud
Ikke tilstede: Benjamin Budak

Foto: Thomas Balcon

LARS TORE BORGE
Flåtankroken 11, 3413 Lier

Mobil 97 14 00 44

            JUNIOR

Etter at vi i fjorårssesongen stilte et juniorlag med kun 4 «ekte» juniorspillere, stiller vi i år et helt aldersmessig ekte juniorlag. Til sammen 
16 spillere, i all hovedsak fra årgangene 2000 og 2001, utgjør det vårt juniorlag kommende sesong. Gutta har holdt sammen fra andreårs 
smågutt, og både spillestil og relasjoner begynner nå å sitte.

Før sesongstart har vi tatt en prat med apparatet rundt laget og laget selv for å høre litt om forventningene til den forestående sesongen.

- Fjorårssesongen var på mange måter over all forventning. At vi skulle være så nær en juniorfinale med vårt superunge lag; stort sett bestående 
av guttespillere, overrasket selv meg, sier hovedtrener Anders Olsen. – Jeg mener det derfor er berettiget håp om at vi skal kunne bite enda 
hardere fra oss nå som gutta har blitt enda ett år eldre og er mer erfarne. Erfaringene fra sluttspill de siste åra blir også gode å ta med seg inn 
i noe vi helt klart håper skal bli nok et sluttspill. Det er samtidig noe av utfordringen; å holde trykket oppe, jobbe godt på trening, sette seg nye 
mål og ikke hvile på visne laurbær fra i fjor, men hele tida utvikle hver enkelt spiller og laget samlet.

- Vi forsøker å tilby variert trening i sesongoppkjøringen, supplerer lagleder Jens Petter Farnes. Det er fremdeles viktig at gutta jobber med 
forskjellig type trening, og vi tilbyr kondisjonsøkter, styrketrening, smidighets- og bevegelsestrening, alternative økter på for eksempel sykkel 
og selvsagt så mange økter vi bare klarer på is i forskjellige haller i sentralt østlandsområde. 

- Gutta må virkelig være «på» fra sesongstart, skyter laglederen inn. Vi skal nemlig delta på «Tillberga Invitational Cup» i Västerås, 
Sverige, allerede i slutten av september og møter her noen av de aller beste P18-lagene i Sverige. Det blir en real utfordring, en pangstart 
på sesongen og gir erfaring vi håper kommer godt med når vi forhåpentligvis når et sluttspill i februar/mars 2019.

A-lagstrener Anders Palmberg har selvfølgelig også merket seg lagets utvikling gjennom flere år, og smiler hemmelighetsfullt når han blir spurt 
om lagets muligheter. – Olsen gjør en strålende jobb med gutta, både fordi han er den mannen han er, men også fordi han er bandyfaglig meget 
dyktig! Det skulle ikke forundre meg om både den ene og andre juniorspiller tar steg inn mot A-lagskamper i løpet av sesongen. 
- Dere får bare følge med, nærmest roper Palmberg idet han legger ut på en ny løpetur.

I det intervjurunden nærmer seg slutten, kommer lagets kaptein Aslak Vannebo forbi. – Alt er timet og tilrettelagt. Vi har topp lagledere som 
organiserer forsesongsaktiviteter, barmark, istider i hall, turer til Sverige, seriespill, Norges beste trener som aldri firer på kravene, verdens beste 
sliper i Jørn Thomas Norup som gang etter gang leverer de aller skarpeste jerna. Nå er det egentlig bare opp til oss, hvor mye vi ønsker å legge 
i det og hvor disiplinerte vi er med oppgaven, sier han på sitt sedvanlige rolige, avbalanserte vis. – Selvsagt har noen prioritert kjæresten, russe-
bussplanleggingen, kompisene og faktisk også skolen (!) litt høyere gjennom noen varme måneder i sommer og høst, men bare vent til 
temperaturen faller utover høsten og sesongen nærmer seg. Drammen skal bli vanskelige å slå i vinter!

Vi på sidelinjen gleder oss til sesongstart, lover å sørge for stemning på tribunen og ønsker: Lykke til!!                                 Tekst: Thomas Skrede
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            GUTT 1

Spillerne på årets 02 lag har rukket å fylle 16 år og er klare for å trå til i siste års gutteklasse. Stallen teller i skrivende stund 15 spillere og 
er nesten identisk med fjoråret, det er kun Kalkidan Beyene som har gitt seg da han har flyttet. Fjorårets sesong handlet i stor grad om utvikling 
og læring. Vi fikk mulighet til å jobbe langsiktig med både spillestil og å sette enkelte spillere inn i nye roller. Vi håper å se resultater av dette 
arbeidet i årets sesong, men kommer til å fortsette å videreutvikle dette igjennom sesongen. Årets oppkjøring har bestått av styrke og innebandy 
i hall, istreninger i Kongsberg og klubbtur til Vänersborg. En dagstur til Surte med trening og treningskamp mot Villa Lidköpings P16 viste at laget 
ligger godt i rute.
       
Med fire spillere på bandylinja til Drammen VGS og mange aktive spillere i både fotball og orientering viser stor aktivitet blant spillerne i gruppa. 
Frem til sesongstart håper vi dog på å få samkjørt laget i større grad med flere økter på is.   

Trenerteamet er i år som i fjor Mats Bergstrøm (hovedtrener) og Hans E. Ødegård. Den solide gjengen som utgjør slipere og støtteapparat 
består også i år av Jørn T. Norup, Anders Olafsen, Dennik Aksjøberg, Thomas Andler og Kjetil Mørch. 

Laget vil sesongåpne i Kosa Open i oktober, og det vil bli deltagelse i både kretsserie og gutt elite på årets guttelag.         Tekst: Hans Einar Ødegård

Bak fra Venstre: Hans Einar Ødegård, Håkon Myrvang, Mathias Rognebakke Skourup, Joachim Knudsen, Tobias Kjonerud Andler, William Bråten, 
Fredrik Green, Mats Bergstrøm
Foran fra venstre: Jonas Frydenlund, Emil Smedberg Næss, Didrik Olsen, Isak Stevik, Andreas Aksjøberg, Sander Solheim Ottesen, Sole Herman Ødegård
Ikke tilstede: Marius Mørch Andersen, Marius Thorbjørnsen, Filip Green, Marius Andersen

GUTT 1
Dato:  Tid: Hjemmelag: Bortelag: Bane:

23.11.2018 19:00 Solberg              Drammen    Solbergbanen
30.11.2018 20:20 Drammen    Høvik       Marienlyst kunstis
14.12.2018 19:00 Hauger/Haslum Drammen     Bærum idr park is
21.12.2018 20:20 Drammen     Stabæk        Marienlyst kunstis
11.01.2019 20:00 Ready       Drammen     Gressbanen kunst
18.01.2019 20:20 Drammen     Røa IL Marienlyst kunstis
08.02.2019 20:00 Mjøndalen Drammen     Vassenga
15.02.2019 20:20 Drammen     Ullevål         Marienlyst kunstis

Foto: Thomas Balcon

Din lokale entreprenør. www.arbo.no
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            GUTT 2

Gutt 2, også kalt DB Crocs, består av syv førsteårs guttespillere født i 2003, samt åtte spillere født i 2004. Etter å ha avsluttet sesongen med 
seier i Kakservice cup i Mölndal, (som første norske lag noensinne) har treningsiveren vært upåklagelig. Etter påske var det satt opp tre 
treninger i uka. To barmarkstreninger og en innendørs i gymsal. Vi fikk også tre istreninger i Holmenhallen før ferien. I august ble tilbudet utvidet 
til tre barmarkstreninger i uka, samt en i gymsal og en på is i Kongsberghallen. Barmarkstreningene har fokus på lystbetonte øvelser hvor vi 
bruker nærområdene rundt i Drammen. Fortsatt er vår ”hjemmebane” Fjordparken med sine Tufte-apparater, men trappene på tennistaket 
og rundt ved broene er også flittig brukt. Gutta begynner også å bli godt kjent i marka rundt Bragernesåsen. 

Drammen Bandy sin årlige Sverigetur gikk i år til Vänersborg. Ungdomsavdelingen (født 05,04,03 og 02) fikk seks timer på is innendørs 
i Vänersborg Arena. En flott helg både sportslig og sosialt. 

Laget underpresterte noe under fjorårets NM sluttspill, men dro i land to sterke cup-seire. Krokodillene håper å fortsette den positive utviklingen 
både for enkeltspillere og laget som helhet under sesongens spill i NM useedet og kretsspillet. Det at en del spillere vil hospitere hos Gutt 1, 
samt 2004-guttas spill i småguttserien, gjør årets sesong nokså utfordrende logistikkmessig. Samtidig vil belastningen på hver enkelt være 
viktig å følge med på. 

Det gode oppmøtet på barmarkstreningene er vi sikre på vil bære frukter for hver enkelt og for DB Crocs. Og med det flotte miljøet på Marienlyst, 
hvor spillerne møtes daglig når isen er klar, peker alle piler i riktig retning. Vi gleder oss til årets sesong. Sammen for Drammen!

                                                                                                                                                                                                       Tekst: Leif Thoen

Fra venstre:  Gorm Nilsen, Gustav Wilhelmsen, Kasper Bretvik, Filip Green, Jonas Muri, Jakob Husemoen, Fridtjof Platou, Gabriel Iversen, 
Joachim Undersrud, Bror Sandaroe, Gustavo Sund, Albert Alm Thoen, Reno Pape og Marius Haug 
Ikke tilstede: Thomas Jensen

Foto: Christian Bye Møller

GUTT 2
Dato:  Tid: Hjemmelag: Bortelag: Bane:

17.11.2018 10:30 Drammen 2 Høvik       Ørenbanen
01.12.2018 16:00 Ullern/Snarøya Drammen 2 Ullernbanen
15.12.2018 10:30 Drammen 2 Stabæk 2 Marienlyst kunstis
22.12.2018 16:00 Ready 2 Drammen 2 Gressbanen kunst
05.01.2019 10:30 Drammen 2 Sarpsborg            Ørenbanen
19.01.2019 11:00 Øvrevoll Hosle        Drammen 2 Bærum idr park is

S T R A N D H U S E N E  S Y D  I I 

Strandhusene på Engersand Havn ligger vestvendt, solrikt og i første rekke langs vannet.  
Interessen har vært formidabel for hvert eneste byggetrinn, og nå er salget av 16 nye 
selveierleiligheter i gang. Vi begynner å nærme oss slutten på Strandhus-eventyret, så hvis du 
fremdeles ønsker å bo med orkesterplass til fjorden, er det på tide å slå til. 

Gå inn på engersandhavn.no og meld din interesse, så holder vi deg oppdatert.

Slik finner du frem:
Kjør riksvei 23. Avkjøring ved skilt 
Engersand Havn, ca 18 min fra Asker. 
GPS-adresse: Fjordsvingen, Lier. 

Visning: Øystein Liverud 
ol@partners.no · Tlf 918 84 174 

Ansvarlig megler: Nina Widerøe
Eiendomsmegler MNEF 
nw@partners.no · Tlf 916 16 035

Orkesterplass til Drammensfjorden.
16 vestvendte leiligheter i vannkanten, 10 minutter fra Drammen. oktanost.no

brekke-eiendom.no
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SMÅGUTT 1
Dato:  Tid: Hjemmelag: Bortelag: Bane:

17.11.2018 16:00 Drammen Bandy 1 SSK Ørenbanen
24.11.2018 16:00 Høvik 1         Drammen Bandy 1    Høvikbanen
08.12.2018 16:00 Drammen Bandy 1    Ullern               Marienlyst kunstis
15.12.2018 16:00 Hauger/Haslum          Drammen Bandy 1    Bærum idr park is
22.12.2018 16:00 Drammen Bandy 1    Stabæk 1             Marienlyst kunstis
19.01.2019 16:00 Ready 1            Drammen Bandy 1    NIH
26.01.2019 14:00 Konnerud             Drammen Bandy 1    Konnerud
02.02.2019 16:00 Røa Drammen Bandy 1    Røabanen
09.02.2019 16:00 Drammen Bandy 1    Ullevål 1 Marienlyst kunstis

            SMÅGUTT 1

Smågutt 1 vil i år være et helt nytt sammensatt lag med hovedvekt på de åtte spillerne fra gutt 2 som fortsatt holder Smågutt-alder (født i 2004). 
Disse skal suppleres av 5-6 spillere født i 2005. Ettersom Smågutt 1 spiller i NM gruppe seedet, vil det for 05-gutta bety at det legges til grunn 
iver, ferdigheter og egne mål for å nå opp til spilletid med Smågutt 1. 

Treningsmessig har Smågutt 1 trent som de alltid har gjort: Med 03/04 laget (DB Crocs) dvs. årets Gutt 2 lag. Treningene har også vært åpne 
for de nyankomne fra DBK 05 og Skiold 05. Disse to sistnevnte er første års Smågutt i Drammen Bandy. 

Alle disse lagene har kunnet delta på barmarkstreninger allerede fra mai måned. To barmarkstreninger, en isøkt og en i gymsalen på Børresen 
skole var på ukeplanen før sommerferien. Etter ferien er denne blitt utvidet med enda en barmarksøkt, så tilbudet er nå fem treninger i uken. 

Den årlige turen til Sverige sammen med ungdomsavdelingen i Drammen Bandy (05,04,03 og 02) var en flott kickoff på sesongen. Årets tur 
gikk til Vänerborg med seks timers ispass for alle lagene. Det ble en flott tur både sportslig, og ikke minst sosialt!

Med et lag som skal komponeres for første gang, er det vanskelig å si noe om målsettingen for årets sesong. 04-gutta er en veldig treningsivrig 
og dedikert gjeng som allerede har spilt flere sesonger i Drammen Bandy og fått hospitere på eldre lag. Disse vil i tillegg til sportslige ambisjoner 
være forbilder og mentorer for de ett år yngre medspillerne. Med en god sosial profil håper vi å kunne utvikle gode spillere, samt oppnå 
gjennomgående fremgang for Smågutt 1 i seriespillet.
                                                                                                                                                                                                         Tekst: Leif Thoen

Fra venstre: Albert Alm Thoen, Kasper Bretvik, Fridtjof Platou (sittende), Marius Haug, Joachim Undersrud, Reno Pape og Filip Green
Ikke tilstede: Thomas Jensen

Foto: Christian Bye Møller
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            SMÅGUTT 2

Drammen Bandy Smågutt 2 teller i dag 16 mann og rivalene fra Drammens henholdsvis røde og blå side ble første gang samlet i februar for felles
deltagelse i Stabæk Cup 2018. Gamle feider ble lagt til side når gutta nå skulle stå «sammen for Drammen» mot lagene «innafor». 3 tap til tross, 
både spillere og trenerapparat var meget godt fornøyd med innsatsen og gjennomføringen av arbeidsoppgavene. Avstanden til de andre lagene 
var ikke større enn at den kan dekkes gjennom et år med systematisk trening, noe vi selvsagt skal bevise i årets sesong.

Medio august startet barmarkstreningene under kyndig ledelse av Jens Petter Farnes. Sammen med rutinerte gutter fra Smågutt 1 og Gutt 2 
har området rundt Marienlyst skole og Austad Gård blitt utnyttet til det fulle. Alle benker og trapper er besteget i x antall repetisjoner i tillegg til 
motbakkeløp. Med et stabilt oppmøte på 6-7 stk. hver mandag er vi godt fornøyd med oppmøte med tanke på at alle 05 gutta bedriver sommer-
idrett i tillegg til bandyen. Vi har tro på at et variert treningsgrunnlag vil gi rom for både individuell og kollektiv utvikling. 

Tidlig i september dro vi sammen med resten av DB på vår første treningsleir til Arena Vänersborg. Det var en spent, men litt stille gjeng som 
fant plassene sine foran i bussen. Her gjaldt det ikke å stikke hodet for langt frem: Se og lær hva de eldre gjør. Vel framme, fikk vi 6 timer på stor 
isflate fordelt på 2 dager. I tillegg til muligheten til å bli bedre kjent internt i laget, ble vi også bedre kjent med de andre lagene i klubben. Dette 
ga følelsen av å være en del av noe større og en virkelig boost i gruppa.  

Gjennom sesongen 2018/19 blir fokuset samhold og utvikling, bygge relasjoner, individuell utvikling og tilpasse spillet til 11`er bane. Vi skal delta 
i kretsserien, NM smågutt useedet, KOSA Open pluss noen andre cuper i Norge og Sverige. I tillegg vil mange av gutta få muligheten til å hospitere 
på 2004 laget og lære mer av dem. Årets trenere, Gustav Slotsvig og Aslak Vannebo, håper å kunne bygge en sammensveiset gjeng som kan 
kjempe om heder og ære til neste år som siste års smågutt.                                                  Tekst: Christian Bye Møller

Øverst i midten og mot høyre: Max Wilhelmsen, Kasper Bye Møller, Fridtjof Digre, Lucas Sund, Tage Krans, Emil Ødenes, Adrian Halvorsen, 
Sindre Amundsen, Mathias Langum, Simen Farnes, Magnus Rognebakke
Ikke tilstede: Conrad Jhutti, Leander Jhutti, Bendik Sørensen, Leon Fjeldavli, Jonas Waage Olsen

Foto: Christian Bye Møller

SMÅGUTT 2
Dato:  Tid: Hjemmelag: Bortelag: Bane:

11.11.2018 15:30 Drammen 2        Røa IL Ørenbanen
25.11.2018 17:00 Ready 2              Drammen 2        Gressbanen kunst
16.12.2018 15:30 Drammen 2        Høvik 2              Marienlyst kunstis
27.01.2019 16:00 Mjøndalen  Drammen 2        Vassenga
10.02.2019 15:30 Drammen 2        Ullevål 2 Marienlyst kunstis

Spinderisletta 95, 3057 Solbergelva 
Tlf. 32 23 60 20 | www.arro.no



HVA ER VEL BANDYSPORTEN UTEN DOMMERE? 

Se for deg en bandykamp med 22 spillere uten regler. 
KAOTISKE tilstander. 

Uten dommere stopper bandy Norge. 

Dommere er en sjelden rase, det er viktig at vi tar vare på de 
vi har og at de blir behandlet med respekt og toleranse.

Drammen bandy jobber med rekruttering av nye 
dommere, har du lyst til å dømme, ta kontakt.

VÅRE VENNER 
I STRIPETE DRAKTER
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            VETERAN

Vi skal også i år stille med veteranlag med 7 spillere på halv bane. Det er spillere på U60 som skal ut å krige om poeng i veteranserien, mens 
gutta på U70 stort sett er fornøyd med trening 1-2 ganger i uka. Det hender at vi må hente spillere fra U70 til seriekamper. De er ikke vanskelig 
å be, bare de ikke får beskjed 1 time før kampstart…

I denne veterangjengen er det haugevis med rutine, landskamper, seriemesterskap, norgesmesterskap og ikke minst gode historier. Litt av moroa 
er akkurat det samme som de yngre gutta, nemlig garderoberobepraten der latteren sitter løst. Bandy er en idrett du kan utøve som godt voksen. 
Og den følelsen det er å gå på skøyter, med kølle og ball og med et skikkelig drilleparti en mandagskveld er ubeskrivelig god. Vi er heldige som 
kan gjøre dette under fantastiske forhold på Marienlyst. Det mest utfordrende for denne gjengen er hvis lyset bak målet der vi trener ikke er 
slått på!

Vi ser frem mot et nytt, aktivt og morsomt bandy-år og ønsker samtidig alle lag i DB lykke til med årets sesong!

                                                                                                                    Tekst: Terje Thorstensen lagleder U60/Sverre Erling Nilsen lagleder U70

Bak fra venstre: Terje Thorstensen, Dag Ebbe Helgerud, Magnus Arnstorp, Hans Kristensen, Gunnar Volden, Dag Hveding, Tom-Erik Trondsen, Trond Nilsen.
Foran fra venstre: Erling Moxness, Runar Myhre, Eddie Osa, Sverre Erling Nilsen, Preben Kjelsrud
Ikke tilstede: Morten Wang, Jarle Mortensen, Øivind Lauritzen, Erik Granath

Foto: Liv Sandaroe

VETERAN
Dato:  Tid: Hjemmelag: Bortelag: Bane:

26.11.2018 20:30 Ullevål     Drammen Bergbanen kunstis 7er A
10.12.2018 20:30 Drammen Haslum      Marienlyst skalk
17.12.2018 20:30 Mjøndalen      Drammen Vassenga 7er A
07.01.2019 20:30 Drammen Ready Marienlyst skalk
21.01.2019 20:30 Skeid           Drammen Voldsløkka 7er A
04.02.2019 20:30 Drammen Røa/Ullern Marienlyst skalk
11.02.2019 18:30 Stabæk    Drammen Stabekk 7er A

Trond Nilsen
Tømrer

www.trondnilsen.no

www.dmcregnskap.no
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VET DU HVA SOM SKJER
DER DU BOR?

IKKE???

Bli abonnent på  

Drammens Tidende

Digital: 5 kroner for 5 uker.

Full digital tilgang som inkluderer 

plussartikler og avisen i digitalt  

format.

Komplett: 88 kroner for 8 uker.

Full digital tilgang + papiravisen  

6 dager i uken.

Bestill på dt.no i dag!

VET DU HVA SOM SKJER
DER DU BOR?

IKKE???

Bli abonnent på  

Drammens Tidende

Digital: 5 kroner for 5 uker.

Full digital tilgang som inkluderer 

plussartikler og avisen i digitalt  

format.

Komplett: 88 kroner for 8 uker.

Full digital tilgang + papiravisen  

6 dager i uken.

Bestill på dt.no i dag!

NORGE U17 GUTTER
VM I ULJANOVSK
Drammen Bandy er stolte over å ha hatt sju av våre egne gutte-
spillere med på Norge U17 under VM i Uljanovsk i mars 2018. Det 
ble avholdt mange samlinger og treninger i forkant av arrange-
mentet i Volga Sport Arena, så forventningene var høye til stor 
innsats og gode resultater. Målet var VM-medalje, men dessverre 
holdt det ikke helt inn denne gangen.

Fra Drammen Bandy deltok: 
Marius Mørch Andersen, Lars Oskar Thorsby Bøhn, 
Mathias Farnes, Kasper Gulbrandsen Ruud, Alv Sandaroe, 
Gustav Eknes Slotsvig og Aslak Breivik Vannebo. I tillegg 
var Marcus Sindre Palmberg hjemmeværende reserve. 
Materialforvalter var vår egen Stein Holo.
                                                                       Tekst: Liv Sandaroe

ÅPENT: 09 - 21 (19) 
KIWI XL 07 - 23    
BJ. BJØRNSONSGT. 60         
WWW.STRØMSØSENTER.NO

I HJERTET AV DRAMMEN

- Helsekost
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EN LITEN «GULLHISTORIE» FRA DB´S GUTTE- OG JUNIORLAG

Som regjerende norgesmestere i gutteklassen og med en tidlig exit i NM for junior fra sesongen 16/17, var målet før sesongstart 17/18 finalespill 
med guttelaget og minst semifinale for junior. 

Det kan fort bli lett å hvile litt på tidligere meritter når man skal starte opp igjen, det være seg treningsoppmøte og hva man faktisk må legge ned 
av innsats for å kunne gjenskape triumfer. Vi startet sesongforberedelsene tidlig på is i Jarhallen hvor Stian Stærkeby og Didrik Land bidro på isen 
med sitt engasjement og gode bandykunnskaper. Det ble også i tillegg trent knallhardt på barmark; styrke, intervaller og bakkeløp ledet av 
Jens Petter for at gutta skulle stå best mulig rustet for en lang og tøff sesong med spill på flere lag. 

På høsten ble grensen mot våre naboer i øst jevnlig krysset for å kunne tilby gutta best mulige treningsforhold før det ble kaldere i været og is 
kunne legges på Marienlyst. De siste forberedelsene til sesongen ble gjort unna i Kosa-cup for både gutt og junior - seier for gutt og tap 
i bronsefinalen for junior.

Så når sesongen endelig startet var både spillere og ledere så godt forberedt som overhodet mulig. I gutteklassen er det vel ikke ljug å si at 
kampen om gullet sannsynligvis ville stå mellom oss og Stabæk. Når det gjaldt junior var den klassen litt mere åpen, da flere lag var/er 
avhengig av ”eldre” spillere som også spiller fast på sine klubbers a-lag. 

I gutteklassen ble det som vi hadde spådd en kamp mellom oss og Stabæk. I NM-serien gikk de seirende ut med bare seire, bla. annet over oss 
med 5-2, og en bra målforskjell. Vinneren av serien og andreplassen kan ikke møte hverandre før en ev. finale, så da var det bare å starte jakten 
på finaleplass. Første steg i jakten på finalebilletten var kvartfinale mot vårt eget 02-lag, lag fra samme klubb kan kun møtes i kvartfinale, en 
kamp vi vant greit. I neste steg ble Ready trukket opp av hatten. Et ungt men velspillende lag man bør se opp for i kommende sesong. Med 
mange slitne bein ble til slutt kampen på Gressbanen vunnet av gutta fra Drammen og vi var for 3. året på rad i en NM-finale. Nok en gang var 
det Stabæk som skulle bli motstander. Etter en veldig god førsteomgang av oss ledet vi komfortabelt 3-1 til pause. Gutta fra Bærum hadde ikke 
tenkt til å gi seg uten sverdslag og etter en thriller av en annenomgang var det igjen gutta fra Drammen som stod igjen med gullmedaljen rundt 
halsen!!!! 

Til slutt vil jeg som vanlig berømme gutta for den fantastiske innsatsen de legger ned fra vi starter sesongen i mai/juni og helt til siste slutt i mars. 
Dere ofrer mange andre ting som gutter på deres alder er med på, for å ville bli best og komme lengst mulig i den idretten dere setter så stor pris 
på. Jeg vet at de som velger andre prioriteringer enn dere, også er ganske misunnelig på det dere får være med på!! 3 NM gull og 1 NM bronse 
på 3 år er det ikke mange på deres alder som får muligheten til å oppleve uansett idrett. At jeg, med flere, får lov til å være en del av denne reisen 
gjør at jeg blir både glad og rørt når dere faktisk også oppnår mange av de målene dere/vi setter oss. I tillegg til å spille på gutt - og juniorlaget 
har mange allerede debuterte på vårt a-lag, 8-9 har vært på landslagssamlinger og hele 6 spillere deltok i U-17 VM. Så kan man ikke annet enn 
å være stolt av å være en del av Drammen Bandy!

Tusen takk til Jens Petter, Frank, Jørni, Thomas, Anders P, Julie, Stian og Didrik for strålende samarbeid og innsats for at gutta og jeg bare skal 
kunne fokusere på det sportslige!
                                                                                                                                               #sammenfordrammen               Coach, Anders Olsen

LLeverandør av Profil- og Firmagaver til Bedriftsmarkedet.
 Velkommen til Ygårds Hus, og vårt innholdsrike showrom. 

Det du trenger.....Når du trenger det!

www.ygaardshus.no            Tlf:90780189              Email: lasse@ygaardshus.no
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I juniorklassen ble det også spilt seriespill med mange rare resultater pga. nevnte spillerutfordringer for de ulike lagene. Det viktigste for oss 
i denne serien var å fortsette å utvikle vårt spill mot de eldre gutta i klassen. Til orientering så bestod i hovedsak vårt lag av spillere født i 00/01 
og en spiller født i 99, mens de eldste i denne klassen er født i 98. Vi klarte uansett å komme oss videre til sluttspill og i kvartfinaletrekningen 
fikk vi ØHIL. Det var etter min mening det laget som vi lettest kunne hamle opp med på veien mot en finale. Det ble til slutt en komfortabel seier 
og nå ventet vi i spenning på hvem vår semifinalemotstander skulle bli. Det var kanskje Norges beste juniorlag de siste årene; Ullevål, som skulle 
bli vår motstander. Nytt av året var at det skulle spilles best av 2 kamper borte og hjemme uten tellende målforskjell, men med Sudden Death  
ved en seier til begge lag. Vi skulle møte de borte første match og det var en spent gjeng fra Drammen som reiste til Bergbanen.  Vi visste godt 
 hva som ventet oss og etter en meget jevnspilt kamp 
 ble det tap 3-2. Et godt resultat med tanke på alders-
 forskjell og erfaring, men gutta selv var ikke særlig 
 happy…. Så når Ullevål gjestet Marienlyst var det et 
 hevngjerrig DB lag som stod klare på banen og ga de 
 eldre gutta fra Oslo motstand de sent vil glemme. 
 Vi knallet til i alle dueller, spilte veldig bra bandy og 
 ville vinne kampen, noe vi også gjorde med 6-4. 
 Da var det duket for SD på en lettere snødekt bane 
 og litt ufortjent, helt objektivt :-), var det dessverre 
 Ullevål som fikk kula i nettet og finalebilletten. Mer 
 enn hederlig innsats av gutta mot voksne karer fra 
 Ullevål,  som også til slutt ble NM vinnere etter seier 
 mot Stabæk i finalen. Vi skulle ut i bronsefinale mot 
 Ullern. Et lag vi hadde tapt 2 kamper mot tidligere 
 i sesongen. Det skulle allikevel vise seg at gutta fra 
 Drammen hadde hår på kassa og var villige til å ofre 
 det meste for å ta den bronsemedaljen. Vi gikk 
 seirende ut av kampen 11-3 og bronsemedaljen  
 var sikret! 

NM GUTT, gullvinnere 2018

NM GUTT, kaptein Aslak Vannebo mottar sin gullmedalje

NM GUTT, tilskuere på tribunen

NM JUNIOR, mååål i bronsefinalen

NM JUNIOR, ballgutterFoto: Liv Sandaroe
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HVER GATE. HVERT HUS. VÅR HJEMMEBANE.

Vi har solgt boliger i Drammen og omegn i mange år! Vi kjenner hvert eneste nabolag, hver gate og hvert hus. Her er vi rett
og slett ett hundre prosent på hjemmebane. Husk at du kan be oss om gratis verdivurdering av din eksisterende bolig når du
finner en ny.

Gå inn og lik oss på Facebook for tips og nyttig informasjon om boligmarkedet i Drammen.
 
Sjekk også våre hjemmesider, www.dahlas.no, hvor det til enhver tid ligger ledige boliger for salg over hele byen!
Du treffer oss på tlf. 32 21 96 00 eller e-post eiendomsmegler@dahlas.no.

dahlas.no

VM U19 DRAMMEN 2018 – BRONSE TIL NORGE
Etter damenes VM-bronse i Kina 15 dager tidligere, erobret også Norge U19 VM-bronse på Marienlyst i Drammen søndag 28. januar. 
Kampen mot Finland endte 2-2 etter ordinær tid. 12. min. 33 sek. på overtid avgjorde Norge. 

Bronsekampen:
Etter den gode grunnspillkampen mot finnene (3-3), øynet det 
norske laget gode muligheter for å slå erkerivalen Finland i den 
antatte bronsekampen. Semifinalen i Mjøndalen søndag for-
middag mot Russland endte uten dramatikk 4-0 til 
«den russiske bjørnen». Et komplett bandylag med proffer 
som søndag kveld skulle slå Sverige 6-3 i VM-finalen.

På den flotte isparketten på Marienlyst kunstisbane i Drammen 
søndag ettermiddag åpnet Norge bronsekampen best. Allerede 
etter syv minutters spill besørget Jesper Mäenpää Bergersen 
1-0. Norge skapte flest målsjanser i det høye tempoet i første 
omgang uten å score flere mål og gikk til pause med fortjent 
ledelse 1-0. Seks minutter ut i andre omgang utlignet Finland 
til 1-1 ved Saku Hämäläinen. Finnene kom gradvis mer og mer inn i matchen og det skulle gå 15 minutter i en turbulent bronsekamp før Andreas 
Sletta, Ullern, fikk nettkjenning etter pasning fra Ola Vigdal fra Mjøndalen. Drøyt ett minutt senere utligner Jonas Hiltunen for Finland etter et 
ukonsentrert fire-mannsbytte samtidig for Norge. Uansett var det Finland som hadde de farligste sjansene i sluttminuttene. Den gode russiske 
hoveddommer Andrey Tokmakov blåste av for ordinær spilletid (2 x 30 min.) på stilling 2-2. Ekstraomgangene skulle spilles 2 x 10 minutter etter 
prinsippet første mål avgjør. Norge hadde klart flest målsjanser i første ekstraomgang som endte målløs. 12 minutter og 33 sekunder spilt ut 
i andre ekstraomgang setter Ullevål-gutten Timian Strømdahl Fossli ballen kontant i kassa på et lavt skudd. Den første VM-bronsen i U19-klassen 
siden 2012 i Finland er et faktum!

VM-arrangementene
En STOR takk til Drammen Bandy for et prikkfritt og entusiastisk gjennomført VM-arrangement!  

Kilde: Sørensen, Tor Audun. 2018. VM U19 Drammen 2018 – Bronse til Norge [www.bandyforbundet.no] [Oppsøkt oktober 2018] 
Tilgjengelig på https://bandyforbundet.no/?p=24006

På Norge U19 deltok også vår egen Emil Horgen Rasmussen. Drammen Bandy gratulerer han med VM bronse og ønsker han lykke 
til i Solberg Bandy fra sesongen 2018/2019.

Følg oss på Facebook

Storgata 2, 3050 Mjøndalen
Telefon: 32 87 68 54

Vi leverer vaffelrøre til Drammen Bandy
Åpent mandag til fredag 08:30 - 16:30

og lørdag fra 08:30 - 1500.

www.hoibakk.no
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SYSTEM FOR RØRMONTASJE      

Kruge AS - Din leverandør av ”System for  
rørmontasje” siden 1983.

Sammen med vårt søsterselskap Retherm 
Kruge AB, tilbyr vi et omfattende leverings- 
program til tekniske entreprenører innen 
ulike typer av industri og VVS i Norge og  
Sverige. Våre medarbeidere har bred faglig 
kompetanse gjennom praktisk erfaring i  
faget, fagbrev, mesterbrev og teknisk tilleggs- 
utdanning. 

www.kruge.no

Kruge AS - Industriveien 7, 3431 Spikkestad
Tel.: 32 24 29 00 - e-post: post@kruge.no

RILLEDE LETTVEKTSRØR

Røret kan benyttes i våt  
sprinklerkurser, varmekurser, 

kjøling og komfortkjøling.

GLOBE SPRINKLER

Kruge AS er forhandler og  
leverandør av Globe Sprinkler, 
med et produktsortiment som 

omfatter bolig, næring og industri.

PREM RILLEDELER

Et komplett system i malt og  
galvanisert utførelse for mekanisk 

skjøting av stålrør, for sprinkler, 
varme- og kjøleanlegg.

... Litt av hva Kruge kan tilby

Kruge AS - Industriveien 7, 3431 Spikkestad
Tel.: 32 24 29 00 - e-post: post@kruge.no
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FRA DRAMMEN BANDY TIL VILLA LIDKÖPING 

En av DB(U)’s største profiler de siste sesongene, Alv Sandaroe f. 2001, 
tok i vår/sommer avgjørelsen om å flytte til Sverige, gå på skole og spille 
for storklubben Villa Lidköping.

Alv har vært sterkt delaktig i våre aldersbestemte lags suksess de siste årene, 
med 3 NM Gull, 1 NM Bronse og mange cuptriumfer, og i tillegg har han lagt 
ned ekstremt mye tid og egeninnsats for bli den spilleren han har utviklet 
seg til å bli. Han har rukket å spille flere eliteseriekamper for vårt A-lag 
og har også, til tross for sin unge alder, representert Norge i 2 U-17 VM.

I forbindelse med flyttingen var vi i DB litt nysgjerrige på hvordan han trives 
og synes det går hos våre naboer i øst, og bestemte oss derfor for å ta en 
liten prat med Alv:

Hvordan står det til med deg i Sverige?
-Jeg trives veldig godt i Sverige. Jeg synes det valget jeg har tatt er det rette valget
og jeg angrer overhode ikke. Jeg føler det er veldig likt som hjemme, men savner så klart familien og gamleklubben. 

Hvordan har overgangen fra norsk til svensk skole gått med tanke på språk og ellers?
- Det er jo en veldig stor overgang når det gjelder språket, men jeg føler jeg har taklet det bra. Alle fag er jo nesten helt like som i Norge, men 
jeg må jo følge litt ekstra godt med for å klare å forstå det lærerne sier.

Hvordan har du blitt tatt imot av klubben og de nye lagkameratene dine?
- Jeg har blitt tatt veldig bra imot av klubb og lagkamerater, og føler at klubben vil satse på meg. Lagkameratene er veldig hyggelige, de er 
inkluderende og jeg kan snakke med dem om alt mulig.

Hva er den største forskjellen på det å spille bandy i Sverige kontra i Norge?
- Det er jo først å fremst farten på spillet som er størst, samt et høyere nivå på flere av spillerne. Ingen står stille på skøytene og en annen ting 
er at vi møter bra lag nesten hver eneste kamp. Da må man alltid være på ellers taper man og det er kanskje det jeg har savnet i Norge. 
I Norge var det bare noen kamper i sesongen hvor vi måtte spille bra for å vinne, mens her må man prestere godt i nesten hver eneste kamp, 
noe som trolig gjør at man blir bedre.

Hvordan synes du selv det har gått sportslig så langt, selv om det sikkert er vanskelig å gi noe fasit etter så kort tid?
- Jeg synes det har gått veldig bra så langt. Jeg har spilt alle kamper på P18 og P20. Jeg har spilt mye og bidratt med flere mål og assist, men 
kan ikke si at jeg er helt fornøyd, da jeg føler jeg har mer å gi. Grunnen til at jeg ikke har vist meg fra min aller beste side enda er nok det at det 
tar tid å bli vant med spillestilen osv. I Drammen foregikk masse av spillet rundt meg, mens her gjør det ikke det. Men det blir sånn snart, sier 
han med glimt i øyet ;-)

Hva vil du si er det viktigste du har tatt med fra din tid i DB til Sverige, om det er noe?
- Det viktigste er vel det å være vant til å vinne. Det er viktig å kunne prestere når det gjelder, og det føler jeg at jeg har lært i Drammen. 
Man kan jo bare se på NM finalen forrige sesong…;-) (Til de som måtte lure, scoret Alv de 2 siste målene våre når kampen stod og vippet litt!).

Trener dere mer nå enn du er vant til hjemme og i DB?
- Ja, vi trener absolutt mer her. Vi har flere istreninger før og i sesong, og man trener mye på treningssenteret i sesongen også. Dette er blant 
annet for å vedlikeholde styrke, og dette føler jeg er en stor forskjell fra Svensk til Norsk bandy.

Bernåsbakken 36, 3032 Drammen
Telefon: 32 88 90 90
firmapost@konnerudror.no
www.konnerudror.no

Alv ønskes velkommen til klubben 
av Viktor Bergkvist.

Får du tid til noe annet enn skole, trene, spille bandy og gaming, f.eks jenter?
- Jeg føler jeg har tid til det jeg vil. Etter trening og skolearbeidet er det for det meste hvile jeg prioriterer, men hvis jeg vil være med kompiser 
kan jeg det…. ev. jenter.

Er dette noe du vil anbefale yngre/andre spillere å gjøre om de får tilbudet?
- Ja absolutt, men tror det er viktig at du er typen til å gjøre det. Det er mye annet enn bare det å spille bandy det handler om. Du må passe 
på å sove nok, spise riktig og fortsette å fokusere på skole. Å ikke minst må man trene godt, ikke bare på isen, men også av isen.

Har du fortsatt kontakt med tidligere lagkompiser?
- Ja, jeg har kontakt med mange lagkompiser fortsatt. Jeg håper også på å kunne holde kontakt med dem gjennom hele tiden jeg er i Sverige.

Beskriv hvordan en dag som ”Bandyproff” er?
- Den er ikke så forskjellig fra hjemme. Jeg står opp sånn halv sju. Spiser frokost og drar til Arenaen eller gymmet. Trener som regel fra 07.45 
til 09.00, så spiser jeg litt mat etter treningen og deretter drar jeg på skolen hvor vi utpå dag spiser varm lunsj. Når jeg kommer hjem gjør jeg litt 
skolearbeid eller sover en halv time. Så lager jeg middag selv, det blir ofte enkle og raske retter som ofte består av kylling eller fisk. Så drar jeg 
på trening igjen, ofte fra 17.00 til 19.00 eller 19.00 til 21.00. Så er det en dusj og litt mat rett etter treninga i hallen og etterpå drar hjem. 
Deretter spiser jeg gjerne litt igjen og gjør kanskje litt lekser også er det i seng rundt 22.00.

Vi takker Alv så mye for praten, og etter en liten prat med tolken er vi enige om at 
det meste er oversatt riktig til norsk, for gutten prater stort sett svensk (allerede!!!!) 
og ser ut til å stortrives i Sverige og Villa.

Nå venter 3 år med nye utfordringer, både når det gjelder skole og det sportslige, 
men det er vi 100% sikre på at han løser på eksemplarisk vis. Vi takker for den 
strålende innsatsen han har lagt ned for alle DB-lag han har representert og 
ønsker Alv masse lykke til i Sverige og Villa!! 

Vi håper selvfølgelig at vi en dag skal få dra nytte av hans erfaringer og ikke
minst se han tilbake på isen i DB drakt igjen.

#sammenfordrammen

Med Vennlig Bandyhilsen
Anders Olsen

Tollbugt. 65, 3044 Drammen | Tlf. 32 839030 | fax 32 839032 | mail@norgesagentene.no

Spillet fungerer 
best i lys fra

Foto: Team Fabbe/Sören. Kilde: Facebook, Villa Lidköping BK. (2018). 
Svenska Cupen: Villa Lidköping J20 - IK Sirius J20 (5-2). 

Hentet 31. oktober 2018 fra https://www.facebook.com/villalidkopingbk/photos/a.
2235844543156803/2235845293156728/?type=3&theater.
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REGLER OG DOMMERE OG SÅNN...
Vi har et veldig bra regelverk for bandy. Logisk forståelig, fordi det er sportens utøvere som har utviklet det gjennom alle år. Og de siste 10 årene har 
det vært jobbet bra for at et internasjonalt regelverk skal være ens og likelydende i alle land. Dette har resultert i noen endringer og justeringer hos 
enkelte land, til felles skapets ensart og forståelse. Når også den felles tolkningen av regler og kommentarene til disse blir instruert og forsøkt 
praktisert i dommerstanden, så blir de enklere for alle å forstå -både innholdet i regelverket og utøvelsen av dommerskapet.

Tlf. 32 23 49 00Åslyv. 9, 3023 Drammen.

44

Torget Vest
Tlf. 32 20 10 17
www.oedegard.no

DIN LOKALE 
TEKNISKE 
PARTNER

Vår lokale kompetanse innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, 
sikkerhet og rør sørger for at dine tekniske anlegg fungerer optimalt, og vi gir deg 
gjerne råd om hvordan dine bygg kan fungere enda bedre. 
 
Les mer på gk.no   |   tlf 32 21 84 10   |   Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110

TOTALT EK N ISK  EN T R EPR EN Ø R 
O G  SER V I CEPAR T N ER

Din samarbeidspartner på juridiske spørsmål

Telefon: 32 25 55 00 • www.svenssonnokleby.no  
 

Det er INGEN nye regler eller endringer den kommende sesongen. 
Men DET ER felles fokusområder for samtlige dommere av de 
gjeldende reglene, og vi lister kun opp et par av dem. Kanskje det kan 
bidra til bedre forståelse for de kommende matchene, og for hvorfor 
det blir dømt slik eller så.

Det er klart det blir diskusjoner også denne vinteren. Og engasjementet 
skal vi sette pris på. Men atmosfæren i bandymatcher skal vi alle ta 
ansvar for å bestrebe til det bedre. De gjeldende spilleregler for bandy, 
kan du alltid klikke deg inn på på NBF’s sider for å lese. Under følger 
noen av fokuspunktene for kommende sesong, som samtlige bandy-
dommere skal følge:

FOKUS 2018-2019
Norges Bandyforbund – Dommerkomiteen

INNSPILL FRA LEDERE/SPILLERE
Kommunikasjon med ledere ved rett tidspunkt. HD må være betydelig 
bedre på å kommunisere med ledere under kampen, ved spørsmål. 
Ingen lange diskusjoner. 

Bedre informasjon til lagkaptein om den totale tilleggstiden i slutten 
av kampen. Det kan gjøres på hjørneslag høyt og tydelig eller at man 
gjør det i forbi farten. 

Samme straff for ledere og spillere på banen, det får ikke være vilkårlig 
for når det skal straffes med 10 minutters utvisning. Sarkasme skal 
bestraffes direkte, men spontanitet som første reaksjon er ok. 

Tlf. 32 27 72 10 | post@skbd.no | kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/drammen/

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter 
og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til 
en varmere by. 

Samarbeid skaper verdier og entusiasme  
hos både giver og mottaker! 
Vi har bruk for deg!

INGEN ER 
BARE DET
DU SER!

Ved et eventuelt dommerråd, informer alltid ledere om hva dere 
har bestemt! 

USPORTSLIG OPPTREDEN
Behandle ledere med respekt. Om ledere ikke gjengjelder dette skal 
det gi konsekvenser. Usportslig opptreden av en leder SKAL ende med 
10 minutters utvisning. Ved gjentagelse: rødt kort! Dette må vi bli 
bedre på! 

MD 1 tar et større ansvar hva gjelder lederes oppførsel. Den mest 
meriterte MD går på benkesiden. Skulle det være uenighet i dette 
er det HD som bestemmer. MD 1 HØRER – MD 2 SER.

Alle dommere må ha samme bedømmingsnivå når det gjelder 
usportslig opptreden. La ikke ledere få ta for stor plass i sin 
bedømming av dommerne. 

Utdrag fra Norges Bandy Forbunds forsesongsmøte med 
Regel og Dommerkomiteen, Og samtlige Norske 
Bandydommere. Onsdag 17.10.2018 på Bergbanen.                      

Mvh Rune i bua. 
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KONTAKTINFORMASJON STYRET:
Leder: Julie Nålby 907 96 078 julie@dbk.no
Sportslig leder senior: Stein Holo 913 33 722 stein.holo@online.no
Sportslig leder junior: Thomas Skrede 482 14 902 thomas.skrede@getmail.no
Økonomiansvarlig: Knut-Henning Søhoel 905 36 880 khs@infoserve.no
Markedsansvarlig: Espen Slotsvig 911 81 855 espen@netsolution.no
Sekretær: Pernille Engebretsen 901 50 564 pernille.engebretsen@hotmail.com
Styremedlem: Rune Jahnsen 901 92 484 rj@blucher.no
Vararepresentant: Arild Aamodt 416 88 469 arild.aamodt@ebnett.no
Vararepresentant: Liv Sandaroe 995 41 196 liv@five-elektro.no

KONTAKTINFORMASJON ØVRIGE VERV:
Valgkomitéen: Sverre Erling Nilsen 918 45 207 sverre.erling.nilsen@outlook.no
Valgkomitéen: Preben Kjelsrud 922 30 559 preben.kjelsrud@bfk.no
Lisensansvarlig: Julie Nålby 907 96 078 julie@dbk.no
Kioskansvarlig: Julie Nålby 907 96 078 julie@dbk.no
Innkjøp kiosk: Jan Rockstad 908 27 191 jan@rockstad.no
Arrangement ansvarlig: Julie Nålby 907 96 078 julie@dbk.no
Arrangement medhjelper: Sverre Erling Nilsen 918 45 207 sverre.erling.nilsen@outlook.com
Arrangement medhjelper: Kenneth Ågren 456 17 225 kempe@online.no
Speaker/sekretariat: Rune Jahnsen 901 92 484 rj@blucher.no
Sekretariat medhjelper: Lars Oscar Bøhn 993 08 186 lars.oskar.thorsby.bohn@marienlystskole.org
Banekontakt: Julie Nålby 907 96 078 julie@dbk.no
Dommer kontakt Rune Jahnsen 901 92 484 rj@blucher.no
Banekontakt Marienlyst: Tor Gundersen 913 41 350 tor.Nyhagen.Gundersen@drmk.no

KONTAKTINFORMASJON ALLE LAG:

A-laget
Hovedtrener: Anders Palmberg 400 71 204 and_70@hotmail.com
Assistenttrener: Anders Olsen 404 08 559 a.olsen@sigpse.com
Lagleder: Stein Holo 913 33 722 stein.holo@online.no
Materialansvarlig: Stein Holo 913 33 722 stein.holo@online.no
Skade-/forsikringsansv.: Kjetil Mørch 958 30 197 kjetil.moerch@mundipharma.no
Spillekoordinator: Julie Nålby 907 96 078 julie@dbk.no

Rekrutt
Hovedtrener: Preben N. Nilsen 918 05 191 preben.nysather.nilsen@norwegianbroker.no
Lagleder: Mats Guttormsen 413 76 892 matslgutt@gmail.com

Damer
Hovedtrener: Arild Aamodt 416 88 469 arild.aamodt@ebnett.no
Lagleder: Geir Guttormsen 901 95 041 post@direkte-premier.no
Lagleder: Maren Grepperud 948 61 010 grepperuu@hotmail.com
Lagleder: Amanda Jahnsen 416 67 502 a.jahnsen@hotmail.com

Junior
Hovedtrener: Anders Olsen 404 08 559 a.olsen@sigpse.com
Lagleder: Jens Petter Farnes 404 50 202 jpf@conexus.no

Gutt 1
Hovedtrener: Mats Bergstrøm 992 94 976 mats1997@live.com
Lagleder: Hans Einar Ødegaard 957 94 327 hanseinar.odegaard@gmail.com
Lagleder: Anders Olafsen 416 12 723 anders.olafsen@no.findus.com

Gutt 2
Hovedtrener: Leif Thoen 920 33 709 leif-tho@online.no
Trener: Marius Undersrud 958 17 684 marius.undersrud@goodyear.com
Trener: Rikard Nilsen 904 19 092 nilsvest@online.no
Lagleder: Lars Gunnar Haug 975 23 448 lars@dhh.no
Lagleder: Stig Sund 928 48 687 stigsu@sykehuspartner.no

Smågutt 1
Hovedtrener: Leif Thoen 920 33 710 leif-tho@online.no
Trener: Marius Undersrud 958 17 684 marius.undersrud@goodyear.com
Lagleder: Lars Gunnar Haug 975 23 448 lars@dhh.no

Smågutt 2
Trener: Aslak Vannebo 418 48 402 aslakvannebo@gmail.com
Trener: Gustav Slotsvig 907 23 431 gustav.slotsvig@gmail.com
Lagleder: Christian Bye Møller 920 13 076 christian.bye.moller@km.kongsberg.com
Lagleder: Jens Petter Farnes 404 50 202 jpf@conexus.no

Veteran
Trener: Terje Thorstensen 932 06 693 terje.thorstensen@automobil-kompaniet.no
Lagleder: Sverre Erling Nilsen 918 45 207 sverre.erling.nilsen@outlook.com

KONTAKTINFORMASJON DRAMMEN BANDY 
PROGRAMKOMITÉ:
Redaktør Liv Sandaroe 995 41 196 liv@five-elektro.no
Grafisk utforming Grethe Melsom Hartz 480 60 773 grethehartz@nsn.no
Trykk Oliver Hereta 471 64 393 oliver@liergrafiske.no
Medarbeider Pernille Engebretsen 901 50 564 pernille.engebretsen@hotmail.com
Medarbeider Espen Slotsvig 911 81 855 espen@netsolution.no
Medarbeider Julie Nålby 907 96 078 julie@dbk.no

Foto forsiden: Fotograf er Christian Bye Møller.

Sann                                            Lidenskap

TAKK TIL ALLE VÅRE SPONSORER 
OG ANNONSØRER! 

Støtt våre annonsører, de støtter oss!
Takk til alle frivillige i klubben som legger ned et enormt arbeid! Takk til alle utøvere som gir oss spenning!

Takk til banemannskapene som leverer flotte forhold! Takk til alle som brenner for Drammen Bandy!

– SAMMEN FOR DRAMMEN –

Sann                                            Lidenskap

Austadveien 32,  3043 Drammen |  480 60 773 |  grethehartz@nsn.no

–  KREAT IVT  OG INFORMATIVT  REKLAMEMATER IELL  –

Rask levering av print, plotting og grafisk materiell i Drammen, Lier og omegn. 
Tlf.: 32 22 07 80 – firmapost@liergrafiske.no 

I kiosken på 
Marienlys 

kan du benytte 
Vipps:

70291

Følg oss på
Drammen Bandy

For informasjon om kamper, tabeller, 
betaling, live-bandy, kontakter se:
www.drammenbandy.no 

Presentasjon av våre samarbeidspartnere  



15% bonus
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

på all fersk frukt og grønt hver gang du handler. Se kiwi.no

1.200.000KIWI PLUSS-kunder!

NÅ650.000MEDLEMMER!Meld deg inn du også!Send sms KIWI til 2155

NÅ over650.000

ALLEREDE650.000MEDLEMMER!Meld deg inn du også!Send sms KIWI til 2155

ALLEREDE650.000MEDLEMMER!Meld deg inn du også!Send sms KIWI til 2155

KIWI PLUSS-kunder!

1.500.000KIWI PLUSS-kunder!

Snart

ALLEREDE

KIWI - Stolt sponsor 
av kvinnelandslaget!
Ragnhild Haga


