Beretning damelaget
Vi kan se tilbake på en turbulent, men fin sesong for damelaget. Det har vært en sesong med
mye fokus på Covid-19 og smittevern. Vi fikk ikke fullført seriespillet eller NM, men er
fornøyde med de kampene vi fikk spille og for at vi fikk opprettholdt istreninger flere ganger
i uka. Damelaget har trent på Marienlyst, Konnerud, Klevjerhagen og på Øren. Dette har
vært en sesong hvor spillerne har gitt alt og lagt litt ekstra i bandyen. Barmarkstreningene
startet tidlig i mai og fra da av har spillerne vært motiverte på treninger og hatt som mål å
gjøre en knallgod sesong! Noe man lykkes med. Vi fikk ikke spilt så mange hjemmekamper
denne sesongen grunnet at Marienlyst ikke var klar før i desember og kort tid etter ble
sesongen stengt grunnet høy smitte i samfunnet.
Allikevel er vi meget fornøyde med de kampene vi fikk gjennomført denne sesongen. Mange
seire blant annet mot NTNUI, Solberg, Ullevaal og en sterk uavgjort mot Høvik borte.
Damene fikk reist til Trondheim også dette året og tok hjem seieren. Vi lå ann til å havne på
tredjeplass da serien ble avsluttet og dette er noe damene er veldig fornøyde med! Også
denne sesongen har jentespillere fra DBK og Nordre Sande hatt en stor rolle på damelaget
og det er veldig artig å se hvordan de utvikler seg sesong for sesong. Vi er også glade for at vi
hvert år får nye jentespillere med på damelaget. Dette sikrer at damelaget stadig får ny
rekruttering og kan fortsette å holde på. Vi takker for en fin, men annerledes sesong og ser
frem til en mer normal sesong neste år!
Spillere på damelaget sesongen 2020/2021:
Mathilde Hveding Langmo (Keeper)
Line Johannessen
Elin Johannessen
Lene Aamodt
Elisabeth Fretheim
Ruth Eline Borge (Kaptein)
Anne Maren Eidsten
Maja Muri
Kaja Marie Mjøs
Mathilde Bakke
Andrine Høydahl
Miriam Pedersen
Thea Kvisle Appenzeller
Siri Austgulen (skadet)
Marie Grepperud (skadet)
Trenerapparat:
Arild Aamodt
Lars Tore Borge
Andre Ruud
Maren Grepperud, lagleder

