Beretning for A laget Drammen bandy sesongen 18/19
Etter en liten nedtur i sesongen 2017/2018 ønsket klubben og gjøre grep og kontaktet Kristian Thalin
for å hjelpe oss med bla barmark, vi hadde kontakt med det svenske bandyforbundet om råd for
utvikling av unge spillere osv.
Responsen fra «gruppa» var dessverre ikke helt tilstede etter en tung sesong, så vi la opp til en light
versjon av Thalin, pluss at vi kjørte spinning og bootcamp med Linda frem til sommeren. Vi trener
sammen med juniorlaget, dette gjør at oppmøtet blir brukbart, men isolert sett for dårlig av
seniorgruppa, som også består av for få spillere.
Parallelt med treninger pågikk spillerjakten for fullt, vi tok opp 7 spillere fast i a-troppen, fikk inn
Brosø, Vlad og Erik, og det som i august så ganske mørkt ut, var nå plutselig veldig positivt.
Vi brukte Drammenshallen 2 dager i uken, styrke, agility og shuttle runs, god steming i gruppa tross
et underlag som gjorde at stadig flere måtte trene alternativt i påvente av is på Marienlyst.
Vi har en ok tur til Sverige, takket være juniortroppen, gjorde en dårlig cup i ælva, men stemningen
var fortsatt bra inn mot seriestart og KIL på hjemmebane.
Vi starter serien med 3 hjemmekamper, slår KIL og Høvik, men en av årets dårligste kamper gjør at vi
taper mot Sarpsborg. Så taper vi mot SSK og Ready. 3 av hver på de 6 første er likevel helt ok.
Vi varierer litt i prestasjoner frem til bortekampen mot KIL 2.juledag, og med en rekordjevn serie kan
vi takke en ekstrem lagmoral for seier, på overtid av overtiden. Vi fikk dermed en luke ned til de 3
lagene i bunn, mens lukten av medaljer bredde seg i gruppa.
På de 11 siste kampene før semifinaler mot SSK så vinner vi 9, spiller 1 uavgjort og taper mot Stabæk,
kanskje noe av det beste vi har gjort i klubben noen gang. Vi tar en historisk bronse, og vi er kun 2
poeng bak SSK på sølvplass. #densomgirseghartapt.
I semifinalene mot SSK kommer vi dessverre ikke opp mot vårt beste, gruppa er nok litt fornøyd,
samtidig begynner det å tære på kreftene i en tynn, ung gruppe.
En bra sesong er over, en sesong der de antatt beste spillerne var jevnt bedre en sesongen før pluss
noen unge lovende som tok store steg, vi begynte å score på dødball, og vant jevne kamper, kamper
vi tidligere har tapt, vi ser også mer og mer av det vi trener på igjen ute på isen, en treners lykke
10-2-6 ble status, 3 strake seire i kvartfinalene, 3 strake tap i semifinalene.
88 mål ble scoret, 82 feil vei, status er at vi trenger altfor mange sjanser for å score, vi har sjeldent
skapt mer enn i år.
7 stk 01/02 fikk plass i troppen i varierende antall kamper.
Klarer vi å ta neste steg, kan kommende sesong bli veldig morsom.
#SammenforDrammen

Anders Palmberg
Hovedtrener Senior

Beretning for damelaget Drammen bandy sesongen 18/19
Det har vært veldig moro at Drammen bandy har fått et damelag igjen. Etter noen sesonger
uten, er det fint at flere av damene var samlet igjen. I år har vi også hatt et veldig fint
samarbeid med jentespillere fra DBK og Nordre Sande. Dette har vært en støtte for laget og
ikke minst en hyggelig greie i garderoben. Jentespillerne har fått vist seg frem og utviklet seg
denne sesongen og vi håper at de er med oss også neste år.

Denne sesongen har vært preget av at laget er et nyoppstartet lag med gamle og nye
spillere. De første kampene gikk trådt og damene manglet samspill med hverandre. Utover i
sesongen fikk vi spilt mer sammen og dette viste også resultatene våre. Tross mange tap, fikk
vi seier over Solberg i to kamper og en uavgjort mot det ny oppstartede laget NTNUI som
holder til i Trondheim. Damene reiste opp dit og spilte to kamper i februar.
Vi kom på en 4. plass i serien og var fornøyde med det og å greie NM-sluttspill. Der gjorde
Høvik en tvist, det ble dermed ikke trekning som det skulle vært, og Høvik som har vært
sesongen desidert beste lag, valgte oss. Vi spilte to veldig gode kamper, hvor vi klarte å få til
pasninger, scoringer og godt forsvarsspill. Tross store tap, var damene godt fornøyd med
kampene i NM-sluttspillet.

Spillerne på damelaget denne sesongen har vært:
Stine Lillejord, Line Johannessen, Elisabeth Fretheim, Amanda Bjørnstad Jahnsen, Helene
Hoven Dahlman, Maren Grepperud, Lene Aamodt, Therese Risnes, Kaja Marie Mjøs, Ruth
Eline Borge, Martine Døhlen Holm, Hedda Bærøe, Anne Maren Eidsten, Marie Eek Skrede,
Louise Skinstad, Caroline Øhrn, Andrine Høydahl, Thea Kvisle Appenzeller, Guro Surlien
Hoen, Miriam Særsland Pedersen og Mathilde Bakke.

Trener har vært Arild Aamodt og lagledere har vært Amanda Bjørnstad Jahnsen og Maren
Grepperud.
Takk for en lærerik sesong, vi gleder oss til neste år!

Årsberetning for Drammen Bandy II Sesongen 2018/19
Fakta:
DB2 endte sesongen 2018/2019 på 6.plass av totalt 8(10) lag i Rekruttserien.
Etter 5 seire, 1 uavgjort og 8 tap endte vi med 11 poeng.
DB2 scoret 56 mål og slapp inn 95.
Det er forbedring på alle punkter fra sist sesong.
Hele 40 spillere ble benyttet ila sesongen mot 37,33,26 de tre foregående sesonger.
-

7 guttespillere

-

16 jr.

-

11 B seniorer

-

6 A seniorer

Stabæk2 ble årets seriemestere, ett poeng foran Ready2.
Oppsummering:
I år har Mats Guttormsen tatt på seg rollen som sjef for DB2, mens undertegnede også i år har tatt på
seg ansvar blant gutta i spillergruppa og har hatt en rolle som kan minne om spillende trener de ganger
jeg har vært med. Vi har vært veldig heldig som har fått fantastisk bistand av en rekke flotte folk på
sidelinjen. I spissen for støtteapparatet har Stein Holo, Lars Bøhn og Håkon Flaten stått, men Rune
Jahnsen, Aril Aamodt, Julie Nålby, Jørni, Anders Olsen og Anders Palmberg har også bidratt.
11 rene B- spillere har spilt i år, men treningsoppmøtet blant disse har vært labert. Noen ytterst få i
denne gruppa har sporadisk trent med gutt/jr. Vi har i år ikke hatt egne treningsøkter.
Vi har tidvis hatt mange spillere disponible, men selv med 40 benyttede spillere totalt så har det også
vært kamper der vi har slitt med å stille lag.
Sportslig må sesongen 18/19 sies å være godkjent. De gangene vi har gått på stygge tap så har vi med
en ung og B preget tropp møtt A spillere hos motstanderen.
Vi har ofte møtt på lag som har benyttet spillere fra A-laget for å gi de ekstra matching. Dette toppet
seg mot Stabæk2 og SSK2, da begge i påfølgende uker fikk spillere fra match mot DB2 tatt ut til Alandslagstroppen. Skal også sies at vi likevel slo SSK2.
Også i år har alle 2. lagene til eliteklubbene spilt i en egen liga.
Vi opplevde også å ha 10 dagers spillepause i samme periode som A-laget var uten match.
Her har vi og forbundet et forbedringspotensial for å gjøre sesongen smidigere.
Sesongens høydepunkt sportslig ble nok den sterke seieren hjemme mot et sterkt SSK og borteseieren
mot Ullern.

Personlig er jeg overbevist om at det fremover blir viktig for klubbens videre bredde og utvikling at vi
holder et så godt og seriøst nivå på DB2 som mulig. Det blir en viktig matchingsarena for de gutta som
jobber for en plass i A-troppen!
Avslutningsvis vil jeg takke alle spillere og ledere for nok en hyggelig sesong på Marienlyst.
Jeg sier i år igjen, at det å se, og kanskje også bidra til, at unge bandyspillere utvikler seg i Drammen
Bandy er alene grunn nok til at undertegnede gjerne spiller en sesong til på DB2.
I år ble en mye lettere sesong enn i fjor – og jeg har trua på at den neste blir enda bedre.
Klubben ser sterkere ut enn noen gang.
Utmerkelser:
-

Årets toppscorere ble:

Marcus P og Erik Lundgren med 15 kasser hver!
-

Mats G fikk flest kamper med 13 av 14.

-

Forsvarstrioen Ulrik Grini, Jens Normann Eidsten og Lars Oskar Thorsby Bøhn delte på årets
avslutning prisen som «årets bauta» for fantastisk innsats, godt spill og positive innstilling i de
bakre rekker tross til tider stor påkjenning fra Elitepreget motstand.

#SAMMENFORDRAMMEN
Mvh
Preben Nysæther Nilsen
Drammen 1.4.19
Følgende 40 spillere har bidratt på DB2 i sesongen 2018/19:
Mats Guttormsen, Jørgen Pharo Flaten, Christoffer Horne, Marcus Sindre Palmberg, Jens Normann
Eidsten, Lars Oskar Thorsby Bøhn, Preben Nysæther Nilsen, Robin Steen Asheim, Ulrik Grini, Mathias
Nesse, Nikolai Gjertsen, Benjamin Budak, Mathias Stampe, Adrian Storleer Thorbjørnsen,
Erik Lundgren, Ferdinand Asla, Gard Filip Dahlby Løkka, Henrik Holo, Mats Bergstrøm, Kasper Ruud,
Mikkel Skrede, Aslak Vannebo, Jørgen Bergli, Gustav Slotsvig, Kjetil Hartz, Mathias Farnes, Tobias
Andler, Peter Søhoel, Jonas Frydenlund, Fredrik Green, Henrik Brosø, Markus Hovde, Morten Engen,
Oliver Hereta, Stian Stærkeby, Marius Thorbjørnsen, Marius Fet Andersen, Andreas Aksjøberg, Sole
Herman Ødegård og Even Thiset.
Uvurderlige bidragsytere uten tellende kamper på isen:
Lars Bøhn, Håkon Flaten og
Stein Holo

ÅRSBERETNING JUNIOR SESONGEN 2018/19
TRENER :

Anders Olsen

LAGLEDERE :

Jens Petter Farnes

SLIPER :

Jørn Thomas Norup

Kjetil Mørch

Innledning
Sesongen 2018/19 har Drammen Bandy Junior bestått av 19 juniorspillere. Troppen har i år bestått av 1
(2002 spiller), 12 (2001 spillere), 3 (2000 spillere) og 1 (1999 spiller). I tillegg har 3 stykker 2002 spillere fra
guttelaget spilt kamp for juniorlaget.
Spillere som har spilt jr kamp sesongen 2018/19
Ant Fornavn
Etternavn
1

Gustav

Slotsvig

2

Ulrik M

Grini

3

Lars Oskar

Bøhn

4

Markus

Hovde

5

Aslak

Vannebo

6

Mathias

Farnes

7

Mikkel

Eek Skrede

8

Marcus Sindre

Palmberg

9

Jens Normann

Eidsten

10

Marcus Sindre

Palmberg

11

Kasper

Ruud

12

Ferdinand

Asla

13

Christian

Engedal

14

Benjamin

Budak

15

Marius Mørch

Andersen

16

Mathias

Farnes

17

Adrian Storleer

Thorbjørnsen

18

Gard Fillip

Løkka

19

Mathias Kaugerud

Nesse

20

Peter Enzinger

Søhoel

21

Tobias Kjonerud

Andler

22

Sole Herman

Ødegård

23

Marius Storleer

Thorbjørnsen

Barmarkstrening/Sesongoppkjøring
Denne sesongen har juniorlaget og A-laget kjørt felles barmarkstrening. Det har vært et variert program med
treninger i ishall, i Drammenshallen (Thalin inspirert) og motbakkeløping på bikkjestykket.
Laget var på 2 treningssamlinger i Sverige i forsesongen. Vi var på en tur til Surte hvor vi spilte treningskamp
mot Villa. Den andre turen var sammen med A-laget til Lidköping.
Cupdeltagelse
I sesongoppkjøringen har laget deltatt i KOSA cup og Tillberga cup.
Resultater :
KOSA cup Junior
Tilberga P18 cup

2. plass etter tap 4-3 mot Stabæk
2. plass etter tap 5-0 mot Vetlända

Seriespill
Juniorlaget
Gjennom innledende seriespill fikk laget 7 seire og 1 tap og ble nr 1 i seriespillet. Etter jul skulle laget spille i
den høyest rangerte mellomspillpuljen. Laget vant også denne serienm 3 seiere og 1 uavgjort.
I sluttspillet ble det seier 4-1 mot Solberg i kvartfinale. I semifinalen trakk vi Ullevål som noe overraskende
hadde slått ut Ready i kvartfinalen. Vi var store favoritter og tok oss greit videre med 6-2 seier i
hjemmekampen og 1-4 seier i bortekampen. Finalen ble ingen stor kamp fra våres side. Stabæk vant 5-1 på
Sletta.
Landslagsdeltagelse
Gjennom sesongen har følgende spillere hatt U19 landslagsdeltagelse :
Peter Søhoel, Marius Mørch Andersen, Mathias Farnes, Lars Oskar Bøhn, Gustav Slotsvig, Kasper Ruud
representerte Norge i U19 VM i Krasnojarsk, Russland 24.-27. januar og i tillegg var Marcus Palmberg
hjemmeværende reserve.
Marius Mørch Andersen ( og Tobias K. Andler ) representerte også Norge i U17 VM i Arkangelsk, Russland
14.-16. mars.
Takk
Takk til hovedtrener Anders Olsen for bandykompetanse, engasjement, tilstedeværelse, oppofrelse og ikke
så rent lite ungdomsoppdragelse.
Takk til laglederne Jens Petter Farnes og Kjetil Mørch for alle oppmøter, tilstedeværelse, planlegging,
organisering og (døgn)kontinuerlige jobb gjennom sesongen
Takk til Jørn Thomas Norup for verdens skarpeste skøytejern til enhver tid
Takk til Rune Jahnsen for utrettelig speakerinnsats ved viktige- og mindre viktige kamper på Marienlyst
gjennom sesongen
Takk til Julie Nålby for administrasjon, organisering, engasjement og prikkfrie arrangement
Takk til foreldre og andre for støtte, vantoppsett, ballsamling, betaling, transport og utrettelige heiarop fra
tribunen

Årsberetning for DB Gutt 1 sesongen 2018/19
Deltagelse sesongen 18/19
Cuper : Kosa cup og Kaare Mortensen guttecup
Seriespill : NM gutt Elite
Trenere : Mats Bergstrøm og Hans E Ødegård
Lagleder: Thomas Andler
Slipere : Jørn Thomas Norup og Dennik Aksjøberg .
Årets tropp har bestått av 16 utespillere og 1 keeper: Marius Fet Andersen (ny) Jonas Frydenlund (ny)
Isak Stevik, Joachim Sandor Knudsen (kaptein) , Mathias S Rognebakke , William A Bråten , Andreas
Aksjøberg , Tobias Kjonerud Andler , Emil Smedberg Næss , Sole Herman Ødegård , Didrik Olsen ,
Fredrik Guul Green , Filip Guul Green , Marius S Thorbjørnsen , Marius Mørch Andersen , Sanders S
Ottesen og Håkon Myrvang.
9 av spillerne deltok for Buskerud i kretslagsturneringen. Marius Mørch Andersen og Tobias Andler
representerte Norge i U17 VM som nylig gikk i Arkhangelsk, Russland. MMA med 6 mål .
I tillegg har følgende spillere deltatt:
-NM kamp mot Ullevål: Bror Sandaroe , Gustavo Sund , Thomas W Jensen
-Sluttspill NM : Thomas W Jensen (3 kamper)
-I Surte mot V Lidkjøping : Albert Thon , Gustav Wilhelmsen , Gorm Nilsen , Jacob Husemoen , Bror S .
-Treningskamp Solberg: Jørgen M Finkenhagen og Gorm Nilsen
- Treningskamp MIF: Bror Sandaroe
Sesongoppkjøring besto i år som tidligere med en felles treningsleir, denne gang til Vänersborg. Vi
fikk gjennomført flere gode økter på stor flate og fikk også påbegynt arbeide med å sette en defensiv
struktur og hurtige omstillinger som tema. Oppkjøringen besto for øvrig av ukentlige økter med
styrke og innebandy. Dagstur til Surte i oktober med trening og treningskamp mot Villa P16 var en
positiv erfaring (16-5). To økter på is i Kongsberg og en på Jar gav oss et minimum av istrening slik at
de fleste hadde vært på is før Kosa. Kosa cup gav oss en fin start på sesongen med 4 seiere og godt
spill før vi ender med 0-3 tap for Ready i semi. Totalt sett vår beste Kosa cup deltagelse ifh til tidligere
år.
Treninger: Årets treninger har i år stort sett blitt gjennomført på Marienlyst der dager og tider har
variert fra uke til uke pga andre lags kamper og treninger. Enkelte økter ble derfor i tillegg satt opp på
Øren for å få gjennomført 2-3 treninger pr uke. Treningstider som slutter 22:15 er selvsagt i seneste
laget for 16 åringer men til gjengjeld har det da stadig vært økter på hel flate. På trenersiden ble det
litt som tidligere erfaringer for dette laget da vi har trenerbidrag fra a-laget, i år fra Mats Bergstrøm.
Med en travel og komprimert senior sesong var Mats naturlig nok mye opptatt med egen aktivitet,
og treninger og kamper ble da stort sett gjennomført av undertegnende frem til midten februar.
Etter at a-laget ble slått ut av NM var vi igjen to i trenerteamet. Samarbeidet oss trenere i mellom har
i så måte fungert godt. Ny lagleder for året har vært Thomas Andler som har hatt full kontroll i
papirene og laget har også i år hatt en ivrig foreldregjeng som har stilt opp og bidratt på både
hjemme og bortekamper. Jørni har (som vanlig) levert topp kvalitet på slipingen.
Årets hospiteringsordning må nevnes og har opplevdes som vellykket og etterlengtet. Etter 3 år uten
hospitering i treningssammenheng (på is) for disse utøverne er det gledelig å kunne si at årets

ordning har fungert godt. På totalt 5 treninger har flere av gutta fått prøve seg opp på jr og
responsen fra samtlige har vært positiv. Samtidig også en flott mulighet for oss ledere som da har
kunnet tilby dette til spillere som har vist større vilje og ambisjoner. I tillegg har også 7 spillere
debutert på seniornivå gjennom rekruttlagets kamper, også det med positive tilbakemeldinger. Viktig
og kjærkommen aktivitet for gutt 1 da årets sesong kun inneholdt 7 kamper (NM Gutt Elite) før
sluttspill.
Årets NM serie besto av 8 lag der vi klarte en sterk andreplass og dermed også nådde vår målsetting
som var å bli blant de to beste. Sterk prestasjon da vi i 6 av 7 kamper stiller uten fullt lag (MMA
opptatt med JR og A-lag) men kan ses på som et resultat av fjorårets fokus på utvikling av eget spill
og flere spillere som blomstrer når de får tillit. Med 5 seiere - 1 u -1 tap og 44-28 i målforskjell gikk vi
nå inn i sluttspillet med både fullt lag og god selvtillit. 8-0 over Ullevål i kvart ’n var sterk og solid
mens det i semifinalen mot Røa var stikk motsatt. Røa taklet de noe tøffe forholdene til tider klart
bedre enn oss og vi gjorde kampen adskillig mer spennende enn nødvendig. Med avgjørende scoring
to min før slutt (7-6) var lettelsen stor og vi hadde nådd enda en av sesongens mål – en ny NM finale.
Finalen 10.03 på Marienlyst ble så bra som vi bare kunne drømme om; fantastiske forhold for bandy
og med en enorm støtte fra både egen klubb og publikum. Det gjennomgående temaet i
treningsarbeidet hele denne sesongen har vært defensiv trygghet og hurtige omstillinger og finalen
ble i så måte en eksamen for oss da vi møter et typisk velspillende Stabæk lag med allerede 8 NM
mestere fra JR finalen. I sesongens siste 80 minutter evner samtlige spillere å ta ut det beste av seg
selv i tillegg til å vise stor vinnervilje og lojalitet til kampplan. Alle legger ned en enorm innsats
defensivt og omstillingene er så hurtige at vi kan straffe Stabæk på kontringer gang på gang. En
fantastisk avslutning av sesongen for guttelaget der Drammen bandy som klubb med Julie og co i
spissen på ny gjennomfører et slikt arrangement på utsøkt vis og en NM finale verdig.
Hans Einar Ødegård /DB Gutt

Årsberetning Drammen Bandy (DB Crocs) Gutt 2 2018/2019
Drammen 25/3-19
DB Crocs (spillere født 03/04) startet tidlig med barmarkstreninger.
Allerede fra slutten av mars benyttet vi Børresen sin gymsal med
treninger på lørdager. Da snøen forsvant ble tilbudet utvidet med
ytterliggere to treninger i midtuken basert på samme lest som
fjorårssesongen. Mye bruk av skog og mark, trappene på tennistaket
og med hovedbase i Fjordparken. Intervaller, styrke spenst og
utholdenhet. Øvelsene skulle være lystbetonte, samt skape en sosial
ramme rundt det å trene. I mai fikk vi også istreninger på søndager.
Etter sommerferien supplerte Jens Petter treninger på mandager.
Dette betydde at vi kunne tilby fem treninger i uken. Vi opplever nå
at mange enten kun trener bandy/barmark eller prioriterer barmark
fremfor annen idrett de har sommerstid. Kjernen teller 10-12 spillere
som ”alltid” er på trening.
Sportslig åpnes sesongen med Kosa Open. Yngst i klassen og med
noen skadeproblemer. Klart tap for favorittene Ready, samt to
knepne (og unødvendige) tap for Ullern og Ullevål. Utslått før
kvartfinalene.
NM Useedet. Ambisjonene var å nå en kvartfinale. Dessverre
opplevde vi at trenden fra fjoråret fortsatte. Mye bra spill, men tap i
kamper i burde vunnet. To kamper med forferdelig oppladning
(eksempelvis tilgang til garderobe 15 min. før (hjemme-) kamp på
Konnerud...), og to kamper hvor vi bokstavelig får juling. Avslutter
med to meget sterke seiere etter forrykende spill. Utslått før
kvartfinalene.
Åtvidaberg cup. Regnes som en eliteturnering i Sverige. DB 01 står
som eneste norske vinner av cup`n. DB Crocs, Solberg og MIF er de
norske representantene i årets cup for spillere født 03 eller senere. Vi
deler buss og reiseplan med de brune. Solberg og MIF benytter seg av
muligheten for overårige spillere og har med sine landslagsaktuelle
02 spillere.

Solberg blir slått ut i gruppespillet, mens MIF vinner sin gruppe med
tre seiere. DB Crocs imponerer også og vinner sin gruppe. To seiere
og en uavgjort knokkelkamp. Imponerer videre med seier i kvart- og
semifinale. Finale mot MIF! MIF måtte sende hjem 02 spillerne som
skulle rekke landslagssamling(!) og lånte spillere fra arrangørklubben
i finalen. Kampen ender 2-2 og avgjøres på straffeslag. Både MIF
spilleren og en av deres innleide scorer på de to første. Vi bommer.
Straffer var vi ikke gode på... Sølv i Åtvidaberg-cup.
Med seriespill ferdig allerede 9. Februar, var det et kjærkomment
tilbud å få stille lag med MIF i Kaare Mortensen guttecup på Solberg.
Dette tilbudet gikk til våre 03 spillere, da våre 04 gutter fortsatt
hadde spill i småguttserien å fokusere på. Flott seriespill.
Trenere – Leif Thoen (H), Richard Nilsen og Marius Undersrud
Ledere – Stig Sund og Lars-Gunnar Haug
Spillere – Thomas Jensen (Mål), Bror Sandaroe (Kaptein), Gorm
Nilsen, Gabriel Iversen, Marius Haug, Albert Alm Thoen, Reno Pape
(ny), Jørgen Finckenhagen Myhre (ny), Jonas Muri, Gustav
Wilhelmsen, Fridtjof Platou, Kasper Bretvik, Jakob Husemoen,
Joachim Undersrud, Filip Guul Green, Gustavo Sund og Sebastian
Bettmo (ny).
Representasjon – Kretslag Buskerud 2003
Bror Sandaroe (K), Gorm Nilsen, Jørgen Finckenhagen Myhre, Gustav
Wilhelmsen og Jakob Husemoen.
- Kretslaget Buskerud 2004
Thomas Jensen (M), Fridtjof Platou, Reno Pape, Marius Haug, Albert
Alm Thoen (K), Kasper Bretvik, Joachim Undersrud og Filip Guul
Green.
DB Crocs er i gang med barmark og setter seg nye mål for sesongen
2019-2020. Sammen for Drammen!
For Drammen Bandy gutt 2
Leif Thoen

Årsberetning Drammen Bandy smågutt 1 2018/2019
Drammen 26.3.2019
Stammen til årets smågutt 1 skulle bestå av de åtte spillerne fra DB
Crocs som var født i 2004. Laget kom sammen for at 04 spillerne
(endelig) skulle få være eldst i klassen. De skulle fortsatt trene som
DB Crocs og skulle i seriespill suppleres med de ivrigste første års
gutta fra 05 laget (smågutt 2) i en hospiteringsordning. Laget meldes
på i NM seedet, og skal ikke spille kretskamper.
Første mulighet til å sette sammen et lag er i Kosa Open. 05 gutta får
en drøy times pause fra deres seriespill i Kosa, før de forenes for
første gang med deres nye, ett år eldre, lagkamerater. Alle er spente,
men seriespillet byr på tre seiere og 29-0 i målforskjell. I sluttspillet
blir det litt mer knoting. 3-2 over Høvik i kvartfinalen før Stabæk feies
av banen 5-1 i en fantastisk semifinale. Mot Ullern i finalen vinner
små-jævlene 3-2 i en kamp som egentlig aldri var spennende.
Mestere!
NM Seedet – Ni kamper. Fem borte og fire hjemme. Ni seiere. 66-16 i
målforskjell. Seriemester! (Håpet er at forbundet gjør serien mer
attraktiv i fremtiden, da det nå hverken vanker medalje, pokal eller
diplom...)
Seier 10-0 over MIF i kvartfinalen, og Solberg sendes hjem med 3-8 i
bagasjen etter semifinalen. Finale mot Røa på Marienlyst!
En fantastisk ramme rundt finalen. Dessverre blir det 6-7 tap på
sudden death og små-jævlene må ta til takke med NM sølv. Dog uten
å ha tapt en eneste kamp (i ordinær tid) hele sesongen. Dette laget
må fortsette å eksistere. Om enn kun i seriespill. Neste år som Gutt 2.
Ikke mindre enn 11 spillere har hospitert fra 05 i år og neste sesong
kan det også være noen ivrige 06 spillere som får prøve seg...?
Trenere – Leif Thoen og Marius Undersrud.
Ledere – Lars Gunnar Haug og Christian Bye Møller.
Sliper og håndlanger – Richard Nilsen

Spillere – Thomas Jensen (Mål), Fridtjof Platou, Reno Pape, Marius
Haug, Albert Alm Thoen (Kaptein), Kasper Bretvik, Joachim Undersrud
og Filip Guul Green. (04)
Simen Farnes, Kasper Bye Møller, Max Wilhelmsen, Leon Fjeldavli,
Magnus Rognebakke, Mathias Langum, Adrian Fure Halvorsen,
Fridtjof Digre, Sindre Amundsen, Bendik Sørbø og Jonas WaageOlsen. (05)
Representasjon – Kretslaget Buskerud 2004
Thomas Jensen (M), Fridtjof Platou, Reno Pape, Kasper Bretvik,
Marius Haug, Albert Alm Thoen (K), Joachim Undersrud og Filip Guul
Green.
Sammen for Drammen!
For Smågutt 1 (DB små-jævler)
Leif Thoen

Årsberetning Drammen Bandy smågutt 2 2018/2019
Drammen 29.3.2019
SMG2 besto i år av 16 spillere født 2005 fra samarbeidsklubbene
Skiold og DBK. Laget ble meldt opp i NM useedet og kretsserien. I
tillegg har de 11 ivrigste guttene fått spille med SMG1 i NM seedet.
Barmarkstreningen startet i august og i starten av september dro 9 av
våre på klubbens felles treningssamling i Vänersborg. I slutten av
oktober deltok vi i Kosa Open og spilte våre første tre kamper som
DB05. 3 tap til tross, her begynte vi å se konturene av et lag.
I desember deltok vi i Frigg Cup, men dessverre regnet det så kraftig i
Oslo den helgen at læringsutbyttet av disse tre vannpolo-kampene
var minimalt.
I NM useedet og i Kretsserien tok vi to fine 3. plasser og havnet midt
på tabellen, noe som stemmer bra med prestasjonene på banen. Vi
vant de aller fleste kampene mot lag vi er jevngode med og det er vi
naturligvis meget godt fornøyd med.
Sesongen ble avsluttet med en sterk 3. plass i Mölndal Kakservice
Cup. 1 seier, 1 uavgjort og 1 tap ga gutta plass i bronsefinalen mot
Kungälv. Mot cupens antagelig beste lag, viste 05 gutta at de var
villige til å blø for drakta og tok hjem en sterk 3-1 seier.
DB05 har en hatt en veldig fin utvikling denne sesongen, hvor
spillerne etter hvert har funnet sin plass på banen og blitt tryggere i
rollene. Vi gleder oss allerede til neste sesong hvor vi håper å ta nye
steg.
Trenere – Gustav Slotsvig og Aslak Vannebo
Ledere – Jens Petter Farnes og Christian Bye Møller
Sliper og håndlanger – Jørni

Spillere – Conrad Jhutti, Tage Krans, Leander Jhutti, Leon Fjeldavli,
Lucas Sund, Sindre Amundsen, Bendik Sørbø, Adrian Halvorsen,
Kasper Møller, Fridtjof Digre, Max Wilhelmsen, Jonas Olsen, Magnus
Rognebakke, Mathias Langum, Simen Farnes
Sammen for Drammen!
For Smågutt 2
Christian Bye Møller

DB 05 - SMG2 Lagliste
7
15
55
4
9
1
3
2
19
10
18
5
8
17
16
6

Sindre Skrøvset Amundsen
Fridtjof Richard Digre
Simen Farnes
Leon Mikael Rognan Fjeldavli
Adrian Fure Halvorsen
Conrad Larsen Jhutti
Leander Larsen Jhutti
Tage Krans
Mathias Rygh Langum
Kasper Bye Møller
Magnus Skourup Rognebakke
Lucas Pereira Sund
Bendik Sørbø
Jonas Waage-Olsen
Max Wilhelmsen
Emil Martinius Fredheim Ødenes

01.09.2005
12.05.2005
09.08.2005
26.08.2005
21.01.2005
12.05.2005
11.09.2006
10.08.2005
24.10.2005
09.01.2005
12.04.2005
01.12.2005
02.09.2005
22.11.2005
21.07.2005
18.07.2005

Beretning for veteran sesongen 2018/2019.
En bandysesong blir fort plutselig historie etter mye moro, og det har det vært for veteranlaget denne
sesongen.
Det har vært stabilt oppmøte på treninger med 10 stk. +/- på 2 treninger i uka.
Vi har også i år stilt lag i veteran serien og har spilt både med U60/U70 spillere gjennom hele sesongen.
Det er vel ikke alle veteranlag som har fast keeper på treningene sine, men det har vi i Svein Erik Kjeksrud.
Vi har spilt 6 kamper i år, med 3 seire og 3 tap, og 58-59 i målforskjell. Det var spesielt moro å slå både Ready
og Røa/Ullern hjemme etter bra og klokt spill. Men å tape for Skeid med 1 mål borte når det er 10 min. igjen og
vi leder med 2 mål er ikke fult så morsomt.
Humøret i gjengen har vært bra gjennom hele sesongen, med julebord på Kings og avslutningsfest hos Hans
Kristensen med utendørs badestamp som vanlig. Takk til Hans for dette flotte tiltaket!
Følgende har vært med i år fra U60/U70: Svein Erik Kjeksrud, Trond Nilsen, Dag Hveding,
Kai Harald Wang, Terje Thorstensen, Preben Kjeldsrud, Eddie Osa, Runar Myhre, Gunnar Volden, Øivind
Lauritzen, Sverre Erling Nilsen, Hans Kristensen, Jarle Mortensen, Per Olaf Stampe, Dag Ebbe Helgerud og på
lån Henrik Holo i 1 kamp.
Drammen 21.3.19
Terje Thorstensen, lagleder U60
Sverre Erling Nilsen, lagleder U70

