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Styrets sammensetning sesongen 2015 – 2016  
 
Leder: Knut Arild Thune Ellefsen 
Styremedlem: Rune Hummelvoll 
Styremedlem: Jo Morten Nordbye 
Styremedlem: Marcus Turpeinen 
Styremedlem: Børre Frisvold 
 
Styrets arbeid 
 
Det er avholdt 5-6 styremøter + diverse korrespondanse på e-post. Jo Morten Nordbye fra styret har 
også deltatt i det oppnevnte brukerforumet for Vikingskipet. 
Styrets medlemmer har gjort de fleste oppgaver i bandygruppa, og leder Knut Arild Thune-Ellefsen og 
Marcus Turpeien har også vært i Eliteutvalget sammen med trener Frode Hagen. 
 
Spesielle oppgaver 
 
Klubbens Eliteutvalg med hjelp av Børre Frisvold har jobbet hardt for å få på plass nye spillere, skaffe 
dem arbeid og bolig. Totalt 5 nye spillere kom til klubben denne sesongen, både svenske, finsk, norsk 
og amerikansk spiller. Avtaler med eksterne samarbeidspartnere på både helse og utstyrsmessig har 
blitt gjort – noe som er nytt. 
Utvalget har hatt 4-6 møter og kontinuerlig dialog om forefallende oppgaver. 
 
Ledere og støtteapparat i sesongen 
 
Elite: 
 
  Sportssjef Knut Arild Thune-Ellefsen 
 
A-laget Trener Frode Hagen 
  Lagleder Stig Haug 
  Matr.forv. Leo Larsen (+ Mattis Nyhagen) 
   
Gutt 99   Trener Jarno Alatalo, Håkon Haug, Lars M Kristensen, Ole 

Fredrik Haug 
  Oppmann  Walther Sveum 
  Sjåfør Øystein Tønnessen, Per Myrvang 
Yngres: 
 
Smågutt 01 Trenere Håkon Haug, Lars M Kristensen, Ole fredrik Haug 
  Oppmann / sjåfør  Per Myrvang 
 
Lillegutt 04   Trenere Ørjan Hollekim og Henning Olsen 
  Oppmann Pål Berg 



     
 
Knøtt 05 Trenere Børre Frisvold og Lars Ånberg 
  Oppmann Morten Haraldsen 
 
Knøtt 06-08   Trenere Gjermund Myrvang, Lars Herman Ørbæk, Rune Hummelvoll 
                      Lagleder Ove Tørudstad 
 
 
Oldboys: Har en fast stamme på 6-7 spillere. Trener 
              Hver fredag kveld , men interessen synes noe dalende….  
      Mange har nesten ikke vært med i år. 
      Ønskelig å fortsette, men må bli litt flere. 
        
Årsrapporter fra lagene:  
 
Vedlegg 1 – årsrapport A-laget 
Vedlegg 2 – årsrapport Guttelaget 
Vedlegg 3 – årsrapport Småguttlaget 
Vedlegg 4 – årsrapport Lillegutt 04 
Vedlegg 5 – årsrapport Knøtt 05 
Vedlegg 6 – årsrapport Knøtt 06-08 
 
 
Innkomne saker: Ingen 
 
Saker fra Styret: 
 

1. Ansvarsoppgaver i klubben – innspill i beretningen 
 
Det er en prioritert oppgave at det kommer flere personer inn og gjør en jobb i bandygruppa. 
Det er og har vært få hoder som må gjøre veldig mange oppgaver, noe som resulterer i at 
disse må bruke både arbeidstid og mye av fritiden sin på å få gjort alt. Vi vet at dette ”brenner 
ut” de få som tar på seg ting. Det er fare på ferde hvis disse også forsvinner etter hvert og 
ingen overtar. Samtidig øker arbeidsoppgavene i omfang i takt med satsingen i klubben. 
 
Styret vil derfor jobbe hardt for at flere hoder gjør litt hver gjennom sesongen. 
Styret håper derfor at flere er velvillige til å stille opp for at vi fortsatt skal kunne bygge klubben 
videre. 

 
 
Kommentar fra leder: 
 
Jeg vil gjerne få takke det sittende Styret for det arbeidet som legges ned for at gruppa holder hjulene 
i gang. 
Jeg vil på klubbens vegne spesielt takke styremedlem Marcus Turpeinen for innsatsen han har lagt 
ned de årene han har vært i Styret. Han tar nå ikke gjenvalg, og vil konsentrere seg som spiller, 
bandyskolekontakt og ellers bidra mht elitesatsingen rundt A-laget. 
 
Jeg vil også rette en stor takk til de som er med i forskjellige funksjoner år etter år, både som sjåfører 
buss, på og i forbindelse med kamper eller som oppmenn og i sekretæriatfunksjonen. Takk Øystein 
Tønnessen, Per Myrvang, Frank Martinsen, Per Kristensen og Stig Haug ! 
Stor takk også til alle lagenes trenere og oppmenn – uten dere går det ikke! 
Det rettes også en stor takk til de som har vært funksjonærer i kiosk, tavleansvarlige og alle som har 
deltatt på dugnader og en spesiell hilsen til de ”der hjemme” som lar oss få låne ”deres kjære” i 
bandygruppa ! 

 
 

Hamar 29.mars 2016 
 

Knut Arild Thune-Ellefsen 
Styrets leder 



Årsrapport HIL bandy A-lag 2015/16 
 

Etter fjorårets sesong var HIL bandy klare for spill i eliteserien denne sesongen, avgjørelsen 

om vi skulle takke ja til plassen tok litt tid. Men til slutt ble avgjørelsen tatt og HIL bandy 

Elite var et faktum.  

Fra fjorårets stall så var det igjen 12 spillere så vi måtte få inn flere for at vi skal kunne stille 

lag. Det ble satt ned en gruppe bestående av Knut Arild, Frode og Marcus  som skulle jobbe 

for å få til dette, de har gjort en kjempejobb. Det er ikke lett å få spillere i norsk bandy til å 

flytte på seg så de har måttet gå utenfor Norges grenser, før sesongen kom Simon Främgård, 

Oskar Friman og Jarno Alatalo til Hamar og var med på sesongoppkjøringen fra høsten. 

Simon og Oskar kom fra Villa Lidkøping i Sverige. Jarno har tidligere spilt for flere klubber i 

norsk eliteserie. De andre startet oppkjøringen fra våren med styrke og barmarkstrening. Pål 

Gravem fra HIL Skøyter satte opp styrkeprogram, opplegget rundt barmarkstreningen stod 

Tore Bakke og Henning Olsen for. I august, september og oktober fikk vi etter mye frem og 

tilbake tildelt noen treningstimer på is i Hamar OL amfi og Ishallen. Styrke og 

barmarkstrening holdt vi på med i tillegg frem til isen ble lagt i skipet i slutten av oktober.   

 

I tillegg til de som er nevnt ovenfor består støtteapparatet av trener Frode Hagen, 

materialforvalterne Mattis Nyhagen og Leo Larsen og lagleder Stig Haug. Sekretariatet på 

hjemmekampene har blitt styrt av Per Kristensen og Frank Martinsen samt noen vikariater av 

Bjørn Martinsen og Per Myrvang. Resultattavla og musikk har blitt håndtert av Thomas 

Kjørum på de aller fleste kampene, her har også Bjørn Martinsen vikariert et par kamper samt 

Tore Bakke.  

 

Helgen 23. til 25. oktober stod HIL Bandy som arrangør for en eliteturnering i skipet, dette 

ble den første testen på hvor vi står i forhold til de andre lagene i eliteserien. 

Her er resultatene fra turneringen 
ALLE RESULTATER FRA ELITE-CUP`EN: 
 
Fredag 23.okt. 
18.00 Ullern - Drammen 4 - 3 
19.45 HiL - Ready 3 - 4 
21.30 Stabæk - Høvik 7 - 1 
 
Lørdag 24.okt. 
14.00 Drammen - Høvik 9 - 4 
15.45 Stabæk - Ullern 4 - 5 
17.30 HiL - Mjøndalen 1 - 4 
19.15 Stabæk - Drammen 5 - 2 
21.00 Høvik-  Ullern 1 - 3 
22.45 Mjøndalen - Ready 1 - 2 
 
Søndag 25.okt. 
14.00 Semifinale A1 Ullern - B2 Mjøndalen 2 - 1 
15.30 Semifinale B1 Ready - A2 Stabæk 1 - 4 
17.00 Plass.spill 5-6.pl. A3 HiL - B3 Drammen 1 - 6 
18.30 Bronsefinale Mjøndalen - Ready 2 - 4 
20.00 FINALE Ullern - Stabæk 0 - 6 

Konklusjonen etter turneringen kan sies at vi har gjort mye riktig, men at vi også har en del å 

jobbe med.  

 

Sesongen startet hjemme mot Mjøndalen lørdag 08.11. Der ble det et knepent 7-6 tap, vi ledet 

med 2 mål da det stod igjen 12 min. Dette gjorde at vi så optimistisk på fortsettelsen, vi var 

enige om at vi ikke skulle bli noen kasteball i årets serie.  



Rett før jul fikk vi inn en ny forsterkning i Espen Wam, han kom fra Mjøndalen og i romjulen 

signerte enda en ny spiller for HIL, Mikael Lickteig, han har spilt i Surte BK i Allsvenskan og 

er amerikansk landslagsspiller. På slutten av året trente Sverre Strømnes en del med oss og på 

nyåret var han klar for et comeback i HIL drakta. Etter dette består stallen av 18 spillere. Vi 

har hatt mye skader og sykdom denne sesongen og i en periode før jul fikk vi god hjelp av 

Børre Frisvold som stilte opp på et par kamper. 

 

Vi har i perioder i de fleste kampene spilt bra bandy og har hengt bra med, men andre 

perioder ikke vært helt med. Derfor uteble poengene helt til siste serierunde hjemme på 

Hamar Idrettspark mot Drammen. Drammen lå på 3 plass før møtet med oss og med seier 

ville de få utdelt bronsemedaljen på Børstad, men det var en motivert gjeng fra HIL som ville 

det annerledes. Etter en spennende kamp og minimum 4 minutter tillegg ble sluttresultatet 4-

4. Noe Drammen bør være mest fornøyd med.   

        
Organisasjonsnavn K V U T Mål 

+/

- 
P 

Stabæk 

18 16 2 0 144 - 40 104 34 

Solberg 

18 10 4 4 109 - 65 44 24 

Mjøndalen 

18 11 0 7 82 - 96 -14 22 

Drammen 

18 10 2 6 79 - 72 7 22 

Ready 

18 8 4 6 74 - 59 15 20 

Ullern 

18 9 1 8 79 - 59 20 19 

Høvik  

18 6 4 8 65 - 95 -30 16 

Sarpsborg 

18 5 1 12 76 - 113 -37 11 

Ullevål 

18 4 3 11 65 - 75 -10 11 

Hamar 

18 0 1 17 47 - 146 -99 1 

 

Vi kom sist med ett poeng og rykket ned til 1. divisjon, men pga. at Øvrevold Hosle, som 

vinner av 1. divisjon, takket nei til spill i eliteserien fikk vi en ny mulighet til videre spill på 

det øverste nivået ved at forbudet bestemte at HIL og Konnerud skulle spille kvalifisering best 

av tre kamper. Vi var best rangert og fikk dermed hjemmekamp først, den vant vi 9-4 og 

returoppgjøret i Drammen vant vi 7-5, dermed er vi klare for en ny sesong på det øverste 

nivået i Norge.  

 

A-laget har også bidratt på dugnader i regi av klubben. Parkeringsvakt på Vårmarked, legging 

av fjerning av kunstgress håndballgulv i skipet, parkeringsvakt på høstmarked, dommere på 

egen turnering i januar, legging og fjerning av kunstgress i forbindelse med ungdoms OL i 

februar.  

 

 

Stig Haug 

Lagleder. 

 

 

 

 

 

 

 

https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=581410
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=581416
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=581411
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=610468
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=581412
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=581427
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=581425
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=581414
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=581415
https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=581409


Årsmelding Gutt Elite sesongen 2015/16. 

Spillergruppa i Gutt Elite har i sesongen 2015/16 bestått av totalt 16 spillere, hvorav 5 spillere 

fra 00/01 årgangen. I tillegg var vi så heldige å få en jente på laget for første gang. Amanda 

kom fra Drammen, og går på skole på Elverum. Hun var også uttatt som hjemmeværende 

reserve til VM i USA for Damer. Vi har også hatt en overårig gutt på laget, som vi merkelig 

nok ikke fikk dispensasjon fra Forbundet til å benytte. Dette er meget beklagelig, da vi sliter 

nok med rekruttering innen sporten som vi gjør. Vi har derfor dessverre ikke kunnet tilby han 

å spille så mange kamper i år, men han fikk være med på noen kamper i starten, og noen på 

slutten av sesongen, etter avtale med motstanderlagene. 

I interkretsserien spilte vi 8 kamper, hvorav 2 endte med seier, 2 uavgjorte og 3 tap. Dermed 

endte vi på 7. plass i serien med 6 poeng. 

I NM-kvaliken spilte vi 5 kamper, hvorav 1 endte med seier, 1 uavgjort og 3 tap. Dermed 

endte vi på 3. plass med 5 poeng. 

Spillergruppa er en godt sammenspleiset gjeng som alltid har godt humør, uansett seier eller 

tap. Det har vært godt oppmøte på både treninger og kamper, selv om vi har hatt utfordringer 

med stabilitet i forhold til trener denne sesongen. Dette bør sikres foran neste sesong. 

Vi har også hatt utfordringer i forhold til mange omberammede kamper, samt å skaffe 

dommere til hjemmekamper i år, men det har alltid løst seg til slutt. 

En ekstra honnør til Øystein Tønnessen, som gjennom sesongen har fungert delvis som trener, 

bussjåfør, materialforvalter, lagleder og stort sett alle de posisjoner som tenkes kan. 

 

Walther Sveum 

Oppmann 

 

 

 

HIL bandy smågutt – sesongen 2015 / 2016 

 

Laget har i år bestått av en spillerstall på 15 spillere. 11 2001-spillere, 1 2002-spiller og 3 

2000-spillere. De tre 2000-spillerne hadde disp fra forbundet, og vi kunne benytte to pr. 

kamp. 

Det har vært deltakelse i kretsserie (8 kamper) og NM-kvalifiseringsrunde (4 kamper). Laget 

endte opp på nedre halvdel av begge tabellene, med noen seire, uavgjorte, knepne og større 

tap.  

Det ble en del omberamminger av kamper denne sesongen. Bortsett fra en kamp mot Stabæk 

1, ble alle spilt.  

Sesongen startet med at treninger ble lagt sammen med Guttelaget. Tre trenere fra A-laget ble 

raskt satt inn for å konsentrere seg om Smågutt. Oppmøtet var i starten litt ymse, og det ble 

tatt initiativ til et foreldre – og spillemøte. En trening ble kuttet for å samle flest mulig til 

trening. Resultatet bedret seg, men det har vært et litt ustabilt oppmøte gjennom sesongen. 

Mange av guttene spiller fotball og mtp at 2000-guttene trente med Guttelaget, er stallen også 

liten. 

Per Myrvang og Trond T. Ørbæk var lagledere på bortekampene. Ole Fredrik Haug, Håkon 

Haug og Lars M Kristensen trente laget og var lagledere på hjemmekampene. 

Takk til alle spillere, trenere og lagledere for årets sesong! 

 

Per Myrvang 

Oppmann. 

 
 
 



 

 

 
Årsberetning HIL Bandy gutter 2005. 

 

Vi startet sesongen 15/16 med ett par innebandy treninger i gymsalen på Ajer før vi kom på is. Dette 

for å samle troppene og se hvem som var med fra sesongen før. Vi var i utgangspkt. 10 spillere på 05 

inklusive en jente. Henne fikk vi melding fra at ikke ble med oss i år, men vi fikk i derimot en ny jente 

inn på laget + en ny gutt. Utover sesongen har vi fått ytterligere 3 spillere, så ved sesong slutt teller vi 

14 i antall og det er veldig bra. På avslutningen vår ga samtlige uttrykk for at de er med neste sesong.  

I tillegg til meg har jeg fått med meg Lars Ånberg som trener, og vi har vi har fått egne oppmann i 

Morten Haraldsen. Vi fortsetter alle 3 til neste år. 

05 har hatt 2 treninger a 1 1/2t i uken, oppmøtet må sies å ha vert jevnt bra hele sesongen og de som 

ikke kommer har meldt fra. 

05 har i år deltatt på 3 turneringer: Vassenga Cup, Snarøya Cup og vår egen Sparebanken Cup. 

Resultatene har vert en jevn blanding av seiere, tap og uavgjort. Og vi er således meget komfortable 

med at vi spiller på linje meg Oslo lagene. Vi gleder oss til neste år hvor vi skal delta i serie spill. 

Mor til Tobisa Skjelsth tok på seg ansvar med å få i gang kveldsmat servering etter trening på 

onsdager, dette må sies å ha vert ett flott tiltak, noe vi håper å kunne fortsette med også neste 

sesong.  

 

Vi takker for sesongen og gleder oss til den neste. 

Børre R Frisvold 

Trener 

 

2004/2003/2002-laget 
Hovedstammen for dette laget har også sesongen 2015-2016 vært 2004-
spillere. På grunn av få spillere født 2002 og 2003 har disse tre årsklassene 
vært slått sammen. Det er positivt at laget det  i løpet av sesongen har 
kommet til flere spillere fra de to eldste årsklassene. Laget har deltatt i 
seriespill i 2004-klassen, med svært gode resultater. Laget har i tillegg deltatt i 
to borteturneringer i løpet av sesongen (Ready-cup og Snarøyacup). 
I hjemmeturneringen i Vikingskipet i januar stilte HIL med to lag i 2004-
årsklassen. Totalt har det vært 18 spillere på laget denne sesongen. 
Trenere har vært Ørjan Hollekim og Henning Olsen. Laget har også hatt god 
hjelp av Pål Berg som lagleder. 
 
2006-2007-laget 
Dette laget har bestått av til sammen 17 spillere, med en forholdsvis jevn 



fordeling av 2006 og 2007-årgangene.I tillegg har det gjennom deler av 
sesongen også spillere født i 2008 deltatt på treninger. I løpet av sesongen har 
flere spillere sluttet på laget, og flere spillere har også kommet til. Laget har 
deltatt på to borteturneringer (Ready-cup og Snarøyacup) og i 
hjemmeturneringen i Vikingskipet i januar. Dette er et lag med mye 
treningsiver, og har i perioder spilt god bandy! 
Trenere har vært Lars Herman Ørbæk og Gjermund Myrvang. Rune 

Hummelvoll har vært hjelpetrener. Laget har hatt god hjelp av Ove Tørudstad 

som lagleder. 

Rune Hummelvoll 

Oppmann 2006/2007 

Koordinator yngres 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


