
Drammen Bandy 
 

Styrets beretning for sesongen 2020/21 
Hovedstyret har bestått av: 

Julie Nålby, leder & arrangementsansvarlig 

Jens Petter Farnes, sportslig leder 

Knut Henning Søhoel, økonomiansvarlig & nettansvarlig 

Espen Slotsvig, markedsansvarlig 

Katrine Hordvik Wilhelmsen, sekretær                                                              Sann Lidenskap 

Rune Jahnsen, styremedlem & kampinformatør. 

Arild Aamodt, vara rep til styret 

Maren Grepperud, vara rep til styret 

                                                                                           
Drammen Bandy har 141 registrerte og betalende medlemmer, hvorav er 88 er aktive og 

57 av de aktive er under 20 år 

 

Lagenes innsats: (se også lagenes egne beretninger) 

 

A-laget: 

Dessverre så ble ikke serien ferdigspilt grunnet Covid-19. Vi startet opp i uke 19 med 

barmark. To treninger sammen og en egentrening. Vi gjennomfører en cup i vikingskipet der 

vi får totalt 4 kamper. Konklusjonen etter cupen er at vi sitter med en veldig god defensiv, der 

ikke mye behøver å jobbes med. Vi avslutter sesongen på en 4 plass. Dette er basert på 

halvveis sesong og kun bortekamper. 

Damelaget 

Vi fikk ikke fullført NM serien, men er fornøyde med de kampene vi fikk spille. Damelaget 

har trent på Marienlyst, Konnerud, Klevjerhagen og på Øren. 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.  

Rekrutt: 

Rekruttserien kom ikke i gang grunnet Covid-19. 

Jr. laget: 

NM serien kom ikke i gang grunnet Covid-19. Heldigvis så åpnet det seg en mulighet i 

kretsen og fikk derfor 2 kamper mot Solberg og 2 kamper mot Mjøndalen helt på tampen av 

sesongen. For å holde motivasjonen oppe blant gutta gjennom en tung sesong så valgte vi å ha 

variabelt innhold på treningene. Mange av treningene ble gjennomført med høyt nivå på 

øvelsene mens andre ble krydret med litt lek og moro.                                                                         

Guttelag:                                                                                                                                 

NM serien kom ikke i gang grunnet Covid-19. Medio februar ble det omsider åpnet for 

kamper for våre gutter og BBK satte opp en enkel GUTT kretsturnering (04/05) med kamper 

mot KIL, SSK og MIF. En innbitt gjeng som har bestemt seg for å ta steg sammen som lag og 

vi håper å se alle på igjen på isen kommende sesong.                                     

Smågutt 1:  

NM serien kom ikke i gang grunnet Covid-19. Gjennom vår og høstsesongen ble det 

organisert felles barmarkstrening for smågutt 07 og 06 med varierende program. Helt på 

tampen av sesongen fikk kretsen i all hast satt opp en mini kretsserie. Smågutt møtte Solberg, 

Mjøndalen og Konnerud. Smågutt vant alle sine kamper og ble dermed minikretsseriemestere 

20/21                                                                                                                        

Smågutt 2:  

NM serien kom ikke i gang grunnet Covid-19. Medio februar ble det omsider åpnet for 

kamper for våre gutter og BBK satte opp en enkel SMG kretsturnering (06/07) med kamper 

mot SSK, MIF og KIL. Vi som er trenere og lagledere på SMG er utrolig imponert over at 

gjengen klarte å holde både humøret og treningsiveren oppe i en så uforutsigbar sesong.  

Old-Boys & Veteran: 

Veteranserien kom ikke i gang grunnet Covid-19. 
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Administrasjon 

Vi har hatt 6 styremøter, 2 møter med samarbeidslag, 7 sportslige møter, og kontinuerlig 

dialog med klubbene. Et styre som jobber godt.  

 

Sports Arrangement  

Drammen Bandy Junior Cup: Utgikk grunnet Covid-19 

Kretslagsturnering: Utgikk grunnet Covid-19 

 

Representasjoner 2020/2021 

VM spillere 

A-lag, Damer, U 19, U 17, Ingen mesterskap grunnet Covid-19 

 

Øvrige representasjoner: 

Anders Olsen: Trener U19 

Stein Holo: Materialforvalter U19, Nestleder NEB 

Ruth Eline Borge: Nestleder BBK 

Arild Aamodt: Forbundskaptein Damer 

Jan Rockstad: Leder av valg komiteen NBF Bandyseksjonen.  

Lars Tore Borge: Materialforvalter Damer,  

Julie Nålby: Medlem i NBF seksjonsstyret. Medlem av valgkomiteen DIR, Medlem av 

valgkomiteen BBK, Medlem av valgkomiteen NBF forbundsstyret 

 

Økonomi: 

Vi har et årsregnskap for 2020 som viser et overskudd på kroner 124.167 mot et overskudd på 

kroner 16.721 i 2019. Sesongregnskapet 2020-2021 viser et overskudd på kroner 155.962.  

Egenkapitalen er bedret og er kroner 145.037 ved årsskiftet.  Dette er fortsatt for svakt og 

denne må opparbeides videre, noe som reflekteres i et stramt budsjett også for neste sesong. 

 

Fremtiden: 

• Det er en prioritert oppgave å skaffe gode trenere for alle lagene. Få på plass store 

støtteapparat rundt lagene er en suksessfaktor. 

• Det blir viktig å videreutvikle klubbens handlingsplan for de neste 4 årene. 

• Bedre økonomi er avgjørende for videre sportslig utvikling.  Det blir derfor viktig å 

etablere en større gruppe som jobber med eksisterende og nye sponsorer. 

• Fokus på keepertrening og rekruttering. 

• Videreutvikle samarbeidet med samarbeidsklubbene.  

 

 

 

Drammen. april 2021  

 

     

Julie Nålby                      Jens Petter Farnes                            Knut Henning Søhoel                                 

Leder Drammen Bandy                   Sportslig leder                                 Økonomiansvarlig   

 

 

Espen Slotsvig                      Katrine Hordvik Wilhelmsen        Rune Harald Jahnsen                                          

Markedsansvarlig                            Sekretær                                           Styremedlem 

 

 

Arild Aamodt                                  Maren Grepperud                                                    

Vara representant                            Vara representant                  


