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Styrets sammensetning sesongen 2014 – 2015  
 
Leder: Knut Arild Thune Ellefsen 
Leder yngres: Per Myrvang 
Kasserer: Trond Ørbæk 
Styremedlem: Marcus Turpeinen 
Styremedlem: Børre Frisvold 
 
 
 
Styrets arbeid 
 
Det er avholdt 2-3 styremøter + diverse korrespondanse på e-post. Per M fra styret 
har også deltatt i det oppnevnte brukerforumet for Vikingskipet. 
Både leder, kasserer og leder yngres og Styremedlem Frisvold har vært trenere(og 
bussjåfør) for lag i yngres avd.hele sesongen i år som i fjor.  
 
Spesielle oppgaver 
 
Styret har denne sesongen måttet ta stilling til videre satsing for A-laget etter at laget 
i februar kvalifiserte seg for Eliteserien.Enkelte har deltatt mer aktivt sammen med 
eksterne krefter i Tore Bakke til å få inn flere sponsormidler. Resultatet ble i overkant 
av det vi håpet på. Styret har også sett nødvendigheten av å få inn flere 
voksenpersoner i verv og andre oppgaver rundt klubben, noe vi nå i en viss grad har 
fått til. Det er frasigelse av gjenvalg til styret og satsingen på A-laget som utløser 
dette. 
 
Ledere og støtteapparat i sesongen 
 
A-laget Trener Frode Hagen 
  Lagleder Stig Haug 
  Matr.forv. Jan Morstad 
  Matr.forv. Ole Jakob Skaug, Lars Brøseth 
  Sjåfør  Per Kristensen m.fl. 
 
 
Gutt 99 Trener Knut Arild Thune Ellefsen 
  Trener Øystein Tønnessen 
  Sjåfør Øystein Tønnessen 
 
Smågutt 01 Trenere Leo Larsen og Sverre Strømnes 
  Oppmann / sjåfør  Per Myrvang 
 
Lillegutt 02-04 Trenere Calle Sveen, Ørjan Hollekim og Henning Olsen 
     
 
Knøtt 05 Trener Børre Frisvold 
 
Knøtt 06    Trenere Gjermund Pedersen og Jørgen S Sveum 
 
Knøtt 07-08 Trenere Martin Kraft og Per Myrvang 



     
 
 
Oldboys: Har en fast stamme på 10-12 spillere. Trener 
        Hver fredag kveld og har det mye moro!  
        I år slo oldbys A-gutta i internkamp 14-12 (?). Den lever vi ei stund på…. 
 
 
 
Årsrapporter fra lagene:  
 
 

Årsmelding yngres avdeling – smågutt og yngre – sesongen 2014 / 
2015  
 

 

Innledning 

Denne årsmelding gir en kort oppsummering over aktivitet, medlemsoppslutning og trenere 

på de ulike årsklassene fra smågutt (2001) og til yngste lag i 2007-klassen. 

 

Smågutt-laget 

Overgangen fra lillegutt til smågutt innebar endring fra 7`er bandy til spill på 11`er bane. 

Smågutt-laget fikset denne overgangen greit i kamp. Det har vært lite trening på stor bane 

p.g.a. banefordelingen i år, og det kan hende laget i større grad burde trent på større baneflate. 

Samtidig har det i gjennomsnitt ikke vært flere på trening enn at bane 3 i Vikingskipet har 

vært stor nok.  

Laget har deltatt i Oslo-serien, og de fikk en pangstart i første bortekamp med 5-5 mot Ready 

3. Deretter slo de Hauger i sin første hjemmekamp 8-2. Optimismen var stor for de 

kommende kamper, men laget klarte ikke å holde seiersrekken og tapte resten. Det har svingt 

litt i prestasjonene, og det må nok mer trening til for å holde tritt med ferdighetsutviklingen til 

motstander-lagene fremover. 

Smågutt-laget har samlet bestått av 17 spillere gjennom sesongen. Disse består av en 2002-

spiller, 13 2001-spillere og 3 2000-spillere. Helt på tampen av sesongen kom også en ny 

2001-spiller. Han var ikke med på noen kamper. 2000-spillerne har også spilt på guttelaget. 

To 2001-spillere var lite med på slutten av sesongen.   

Leo Larsen og Sverre Strømsnes fra A-laget har vært trenere denne sesongen. Først og fremst 

rettes en stor takk til Leo for sin oppfølging både på trening og hjemmekampene. På tross av 

pendler-jobb har han klart å prioritere oppmøte på de fleste treninger gjennom sesongen! 

 

2004/2003/2002-laget 

Hovedstammen i dette laget er 2004-spillere. Det er valgt å slå de få 2003-spillerne vi har og 

en 2002-spiller sammen med denne årgangen.  

Laget har deltatt på vår egen hjemmturnering før jul og to borteturneringer i Oslo, Haslum 

cup 25. januar og Snarøya cup, 1. februar. De ble på alle tre turneringer delt i to jevne lag og 

klarte å bite godt fra seg. Disse lagene både matcher og slår de fleste lagene de møter! 



I forkant av sesongen sluttet 3 2002-spillere og 3 2004-spillere. Gjennom året har det likevel 

vært jevn tilvekst av nye spillere. 5 nye 2004-spillere og en 2003-spiller. Totalt har det vært 

18 spillere på dette laget denne sesongen, hvorav 14 er 2004-spillere. 

Trenere har vært Calle Sveen, Ørjan Hollekim og Henning Olsen. Både foresatte og de aktive 

har vært svært fornøyde med innsatsen og engasjementet disse trenerne har vist, og HIL 

bandy retter en stor takk til Calle, Ørjan og Henning! 

 

2005-laget 

Laget har denne sesongen deltatt på vår egen hjemmeturnering før jul og to turneringer i Oslo, 

Haslum cup 25. januar og Snarøya cup 1. februar. De har spilt mange jevne kamper, og det 

har vært en rimelig fordeling mellom tap, uavgjort og seire.  

Lenge var det en kjerne på 8 spillere, men etter jul har det kommet til 2 nye. Fortsatt er det litt 

sårbart, og en får håpe at ende flere på dette alderstrinnet kan komme til fra og med neste 

sesong. 

Børre Frisvold har vært trener for 2005-laget. Han har gjort en kjempefin jobb med dette laget 

denne sesongen, og HIL bandy retter en stor takk til Børre! 

 

2006-laget 

Laget har denne sesongen deltatt på vår egen hjemmeturnering før jul og to turneringer i Oslo, 

Haslum cup 24. januar og Snarøya cup 31. januar. De har spilt mange jevne kamper, og det 

har vært en rimelig fordeling mellom tap, uavgjort og seire. 

Laget har i hovedsak bestått av 9 spillere, men helt på tampen av sesongen har to nye prøvd 

seg. Forhåpentligvis blir de med videre neste år, og at flere kommer til også her. 

To av våre gutte-spillere tok på seg å trene dette laget, Gjermund Østgård Pedersen og Jørgen 

Syverud Sveum. De har møtt opp på nær sagt alle treningene (skaffet vikarer om de ikke selv 

har kunnet!) og gjort en kjempefin innsats gjennom hele sesongen. HIL bandy retter en stor 

takk til Gjermund og Jørgen! 

 

2007/2008-laget 

Det var få spillere på dette alderstrinnet ved oppstart av sesongen, og for noen av de nye som 

startet var dette første møte med både skøyter og bandy. Vår egen hjemmeturnering før jul var 

ikke for denne aldersklassen heller, og de deltok på Snarøya cup 31. januar. Laget gikk på tre 

strake tap, men tapsifrene ble mindre og mindre og i siste kamp scoret de også et mål. Heftige 

jubelscener, vinnere verdig! 

Laget har bestått av 12 spillere. Av disse er 10 nye av året. En valgte å gi seg midtveis i 

sesongen. Av de 11 som nå står på blokka er 9 2007-spillere, en 2008-spiller og en 2010-

spiller.  

Martin Andersen Kraft, guttespiller, har vært trener for laget sammen med Per Myrvang. 

Martin har, på samme måte som Gjermund og Jørgen, deltatt og fulgt opp ungene på en fin 

måte gjennom hele sesongen. HIL bandy retter en stor takk til Martin og Per. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oppsummering Guttelaget 99 – sesongen 2014-2015: 

 

Trenere: Knut Arild Thune-Ellefsen og Øystein Tønnessen 

 

Spillere: 16 spillere. 18 spillere benyttet. 

 

Deltatt i NM-kval.serie : 8 kamper, 3 seire, 1 uavgjort, 4 tap. Mål 44-42.Ble nr.4 av 5 lag 

                                              Solberg ble kval.vinner – røk for Stabæk, som igjen røk for NM- 

         mester Ullevål/Sarpsborg. Vi hadde 3 bortekamper og 5 hjemme 

 

Treninger: Hatt treninger på onsdager og fredager 2000-2200. Bra oppmøte på treninger, også 

fredagskveldene – overaskende bra! Flere har også brukt friøkta på onsdager og deltatt litt på 

oldboystreninger. 2 spillere har vært med på A-treninger i romjul og litt etter jul. Begge 

trenerne har stort sett vært på alle treninger. Dette er en stor styrke. Spillerne og laget blir tatt 

veldig godt vare på. 

 

Laget: Guttelaget har hatt en stor framgang de siste årene, og ikke minst nå den siste 

sesongen. Både lagmoral, treningsiver og utvikling på hver enkelt har vært meget bra. Det er 

mange som begynner å komme opp på et brukbart nivå mht.basisferdigheter. Spillemessig 

begynner man å se mer og mer konturene av spillsekvenser der man gjør slik det er trent på. 

Det har vært en sunn vinnervilje internt i laget i spillsekvenser på trening, og en meget bra 

vilje til å stå på i hardere treningssekvenser – noe vi har hatt nokså mye av. 

Det er kommet inn en vinnervilje i laget, og spillerne er ikke lenger fornøyd bare med å være 

med. 

Det er jobbet mye med treningsvilje, treningsoppmøte og det å være presis og mer 

konsentrert. Det har utviklet seg mange hakk, men fremdeles er det mye å jobbe videre med. 

 

Veiledning/spillermøter etc: Spillergruppa har fått til dels mye veiledning både på treninger 

og i kampsituasjon. De har også deltatt på spillermøte/pep-talk i A-garderoben for å lære + 

sett på flere A-kamper enn tidligere. 

 

Videre: Alle har sagt de vil være med videre bortsett fra 1 keeper som har signalisert at han 

gir seg (uvisst hva som skjer). Vi har fått med en ny 97-modell (ikke kamper i 14/15) som er 

veldig treningsvillig. Flere på Smågutt 01 har spilt og vil kunne ta steget opp på Guttelaget nå. 

Laget blir eldst i serien neste sesong, men laget består av 2-3  2000-modeller og 1-2  2001-

modeller, samt at laget har hatt disp.for 97-modellen Lars Monclair Kristensen, som også 

spiller på A-laget. Det har hevet laget betraktelig, naturlig nok. 

 

Stor takk til Øystein som har bidratt med treninger,hjelp v/kamper busskjøring, sosiale tiltak 

og avslutning med ”paintball” og avslutning hjemme hos ham. Alle setter stor pris på 

Øysteins innsats  

 

 

Knut Arild Thune-Ellefsen 

Trener 

 

 

 

 

 

 



Årsrapport HIL bandy A-lag sesongen 2014/15 

Før årets sesong startet hadde vi en stall bestående av 3 keepere og 16 utespillere. Fra 

sesongen i fjor mistet vi 5 spillere, men vi fikk inn erstattere. 4 spillere som gjorde comeback, 

Sondre Eidhammer, Eirik Eidhammer, Esten Høgmo Edvardsen og Markus Høgmo 

Edvardsen. Disse ble dessverre ikke med etter nyttår. Vi fikk også inn nye spillere i fra andre 

klubber, Frederick Andersen-Gott fra Ready, Sverre Strømnes fra Sarpsborg og Øyvind 

Mattsson fra Stabæk. Alle disse tre har bidratt stort og hevet laget. Støtteapparatet har bestått 

av, trener Frode Hagen, materialforvaltere Jan Morstad og Ole Jacob Skaug, og lagleder Stig 

Haug. Ole Jacob måtte trappe ned denne jobben pga større aktivitet og mer jobbing på 

Børstad. Vi fikk inn en god erstatter i Lars Brøseth. sesongoppkjøringen startet i august med 

barmarkstrening som Leo Larsen tok ansvaret for, men med litt varierende oppmøte.  
I årets sesong ble vi nr 3 i 1. divisjon. Av totalt 14 spilte seriekamper ble det 9 seiere, 1 

uavgjort og 4 tap. Det holdt til plass i neste års eliteserie. Neste år utvides eliteserien med to 

lag og der er Ullern og HIL kvalifisert. Sett under ett har dette vært en god sesong selv om vi 

har variert en del i prestasjoner, vi har hatt perioder i alle kampene hvor vi har spilt glimrende 

bandy. Neste år må disse periodene med godt spill bli lengre. En kamp som spesielt kan 

nevnes er hjemmekampen mot Stabæk 2 hvor vi spilte god bandy. Denne sesongen har vi 

også slitt med varierende oppmøte på treningene. Før jul var det bra treningsframmøte, og på 

et spillermøte rett før jul ble vi enige om å fortsette med det gode fremmøte. Etter jul ble de 4 

som gjorde comeback borte samt noen  skader og sjukdom som naturligvis ga utslag på 

treningene og på kampene. I denne perioden skal Frode ha en stor porsjon ros, selv om det til 

tider var få på trening hadde han et glødende engasjement og stor tro på det vi jobbet med! 

Frode har forøvrig gjort en kjempejobb med laget hele sesongen. Stiller alltid godt forberedt 

til treningene. 
Tabellen: 1.divisjon 
Lag K V U T Mål +/- P 

1. Ullern  14 13 0 1 115 - 31 84 26 

2. Stabæk 2  14 12 0 2 117 - 66 51 24 

  3. Hamar  14 9 1 4 75 - 62 13 19 

4. Ready 2  14 5 2 7 43 - 66 -23 12 

5. Konnerud  14 5 0 9 69 - 76 -7 10 

6. Drammen Bandy 2  14 3 2 9 44 - 85 -41 8 

  7. Solberg 2  14 3 1 10 58 - 96 -38 7 

  8. ØHIL  14 2 2 10 47 - 86 -39 6 

 

På hjemmekampene har vi hatt god hjelp i sekretariatet av Per Kristensen og Frank Martinsen. 

Sonja har også i år sørget for at "Funksjonærhula" har vært åpen på våre hjemmekamper. På 

bortekampene har vi leid en minibuss og en 9 seter av hovedlaget til HIL, det har fungert 

yppelig. På bortekampene har vi hatt god hjelp av Per Kristensen og Bjørn Ottar Jensen til å 

kjøre minibussen. En stor takk til de som har bidratt til å få gjennomført hjemme og 

bortekampene. En stor takk også til styret og alle andre som bidrar til at HIL og A-laget skal 

få så gode trening og kamp forhold som mulig. 

 

Stig Haug 

Lagleder. 

 

 
 
 
 
 

http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=581427
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=581421
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=581409
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=581443
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=697056
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=581439
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=581440
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=581892


Kommentar fra leder: 
 
Jeg vil gjerne få takke det sittende styret for jobben som er gjort. Styret har hatt bra 
kontakt innad og også en god nærhet til både lagene i yngres og A-laget. Takk også 
til forskjellige utenfor styret som gjør en god jobb for gruppa. 
 
Stig Haug – har også denne sesongen vært lagleder på A-laget. Stig er ”alltid der” og 
er en veldig viktig brikke i og rundt A-laget. 
 
Jan Morstad – matr.forv.  En viktig brikke rundt A-laget spesielt, men har også stilt 
opp for andre lag. En mann med et Stort bandyhjerte. 
 
Lars Brøseth – matr.forv.  Stepper inn og hjelper til med denne viktige funksjonen. En 
som liker å være i miljøet, og alle setter stor pris på Lars` bidrag på alle måter. 
 
Ole Jakob Skaug – matr.forv.  Er med og hjelper til så mye han kan, og er en som 
alltid vil være en del av miljøet i bandygruppa. Hans glød og engasjement vil alltid 
være der. 
 
Øystein Tønnessen – Trener på guttlaget og fast sjåfør på kamper borte. Øystein er 
alltid med helhjertet og er veldig god å ha med seg. Øystein tar også initiativ til 
avslutninger og sosiale ting. 
 
Per Myrvang – trener, bussjåfør/ oppmann / koordinator / turneringsansv. – Per er 
hovedansv. for turnering i Vikingskipet, koordinerer for de yngste årsklassene i 
yngres, kjører buss for småguttlaget i tillegg til styreverv. Per er en stor ressurs som 
er gull verdt! 
 
Frank Martinsen – er vår faste sekretæriærmann der han har stålkontroll på alle A-
kamper. Godt å ha med en så rutinert mann i en slik jobb! Tusen takk Frank! 
 
Per Kristensen – er vår andre sekretæriærmann, og har minst like bra stålkontroll 
som Frank på alle A-kamper, og er kanskje den mest partiske sekretæriatmannen i 
Norge…. Per har også vært sjåfør for A-laget. 
 
Bjørn Ottar Jensen – hjulpet til med kjøring på A-kamper. Tusen takk til Bjørn Ottar 
med familie, som alltid er med og støtter laget. 
 
Hanne Haug – hun baker fortsatt kaker til alle A-kamper hjemme på Hamar, og er 
med på alt som skjer rundt A-laget hele sesongen. Alle i og rundt A-laget setter stor 
pris på Hanne. 
 
Sonja Sveen – har stått på i funksjonærhula med vaffel og kaffesalg på A-kamper, og 
er en av de mest trofaste supportene vi har. 
 
Jeg vil på vegne av Styret takke alle trenere og øvrige som bidrar til at lagene 
fungerer. Dere er alle uvurdelige! Tusen takk! 
 
 
Innkomne saker: Ingen 
 



Saker fra Styret: 
 
 

Forslag: HiL bandy Elite dannes og A-lag og Guttelag 99 trekkes ut av 
Hamar IL bandy økonomisk. Formelt underlagt Styret i Hamar IL bandy 
fortsatt, men styrer seg selv på alle områder driftsmessig. Eliteutvalget 
styrer HiL bandy Elite. 
Eliteutvalget pr.februar og utover: 
Marcus Turpeien 
Frode Hagen 
Knut Arild Thune-Ellefsen 

- Man vil arbeide for å få inn 1 person til i utvalget 

- Utvalget vil velge 1 Sportssjef som vil lede utvalget og være øverste leder i 
HiL bandy Elite. Dette betyr at hele støtteapparatet rundt lagene er 
underlagt Sportssjef. 

- Utvalget ber om årsmøtets godkjennelse på å sette opp sitt eget budsjett 
og drive selvstendig økonomisk. 

 
- Orientering ny organisering av kasserer-funksjon og styremedlemfunksjon: 

Styret ser ikke nødvendigheten av at funksjonen nødvendigvis må være av 
en person sittende i Styret. 
Det er forespurt 1 person som kjenner HiL bandy og som har dette som 
uttøvende yrke. Han kan gjøre viktig del av denne jobben, men ikke hele 
jobben. Styret ser det som en fordel at vi trekker til oss denne 
kompetansen og får denne hjelpen, samtidig som viktig del av styringen 
forblir lokalt i klubben. Dette gjelder medlemskontroll, fakturering, 
samarbeidsavtaler, remittering og disponering bank ellers. 

 -    Anders Brattbakken har sagt seg villig til å selve  
      konteringen og hjelpe til. 

- Sittende leder sier seg villig til å ta de øvrige  
Oppgavene. 

- Selve regnskapet er det regnskapsbyrå gjennom  
Hamar IL Hovedlaget som står for. 
 
Det er ønskelig at Styremedlem Børre Frisvold fortsetter sitt arbeid med 
hovedfokus på markedsiden. Frisvold vil da naturlig nok i stor grad jobbe i 
samarbeid med HiL bandy Elite. Hjelp til viktige oppgaver med integrering 
av nye spillere er da også ønskelig og nødvendig. HiL bandy Elite vil også 
be om ekstern hjelp i og rundt klubben i dette arbeidet. 

 
Til slutt: 
 
Per Myrvang: Per har vært med i styret i noen år nå, og alle er enige om at Per har 
vært en kjemperessurs for hele bandygruppa. Per har sitt hjerte blant de yngste i 
gruppa, og vært veldig opptatt av å få til så bra rekruttering til gruppa som vi kan få til 
med våre ressurser. Per har hele veien vært opptatt av å få så bra rammebetingelser 
for bandyen som mulig, og med sitt jordnære vesen, realistiske tankesett og sine 
gode diplomatiske evner har han vært en meget viktig del av bandygruppas 
samarbeid med HOA og andre brukere i Vikingskipet. Per har også dratt i gang en 
veldig populær turnering for de yngre spillerne i gruppa, og på få år er dette blitt en 
turnering med 40-50 lag, hvor lagene kommer igjen og igjen. Per har ellers vært 



trener for de yngste, veiledet de yngre trenerne, vært foreldrekontakt, oppmann og 
fast bussjåfør. Per – du har gjort en formidabel innsats som vi er veldig takknemlig 
for! Du vil bli veldig savnet! Men vi håper du kan bidra når du har tid og mulighet. 
 
Trond Ørbæk : Trond kom inn i styret samtidig med Per, og har hele veien hatt 
kassrererjobben i klubben. Trond og noen andre måtte starte mildt sagt på scratch 
mht system og oversikt da du kom inn Trond. Mye jobb, men resultat og oversikt har 
etter dette aldri vært noe problem. Trond er en meget lojal og trofast person som gjør 
det han tar på seg skikkelig. Man kan stole 300% på Trond i alt. Slik er han skrudd 
sammen. Trond har gjort en stor innsats både i styret og vært med som trener for de 
yngre spillerne også, og vært med å organisert turneringer. Han hjelper til der det 
trengs. Trond er også realist, og lever absolutt ikke etter noen luftslottsteorier. Han 
har som Per begge beina veldig godt plantet på jorda. Tusen takk Trond for din store 
innsats for hele bandygruppa! Du vil også bli veldig savnet. Heldigvis vet vi at du vil 
være rundt oss og at vi kan spørre deg til råds hvis behovet kommer  
 
 

Hamar 20.april 2015 
 
 
 
For Hamar IL bandygruppe:     
 
           
 
Knut Arild Thune-Ellefsen 
Leder 
 


