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Styrets sammensetning sesongen 2016 – 2017  
 
Leder: Truls Norderhaug 
Styremedlem: Rune Hummelvoll 
Styremedlem: Jo Morten Nordbye 
Styremedlem: Tore Bakke 
Styremedlem: Børre Frisvold 
Styremedlem: Bjørn Martinsen 
 
Kasserer: Anders Bratbakken 
 
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 Bjørn Martinsen, Marcus Turpeinen 
sammen med trener Frode Hagen har hatt et særskilt fokus på oppfølging av a-laget. Tidlig i sesongen 
trakk Knut Arild Thune-Ellefsen seg som leder, og Truls Norderhaug tok over vervet. 
 
Spesielle oppgaver 
 
Børre Frisvold og Marcus Turpeinen har jobbet hardt for å få på plass nye spillere. Hele styret har lagt 
en stor innsats for å skaffe disse nye arbeid og bolig. Totalt 5 nye spillere kom til klubben denne 
sesongen, både svenske, finsk, norsk og amerikansk spillere. Avtaler med eksterne 
samarbeidspartnere både i forhold til medisinsk støttepersonell og på utstyrssiden har blitt gjort – noe 
som er en videreutvikling av tilbudet i forhold til fjorårets sesong. 
 
Ledere og støtteapparat i sesongen 
 
Elite: 
 
   
A-laget              Trener Frode Hagen 
  Lagleder Stig Haug 
  Matr.forv. Leif Larsen (+ Mattis Nyhagen) 
   
Junior    Trener Knut Arild Thune-Ellefsen/ Øystein Tønnessen 
 
  Oppmann Truls Norderhaug/Øystein Tønnessen 
   
 
 



 
Yngres: 
 
Lillegutt 03/04   Trenere Ørjan Hollekim og Henning Olsen 
  Oppmann Pål Berg 
     
 
Knøtt 05 Trenere Børre Frisvold og Lars Ånberg 
  Oppmann Morten Haraldsen 
 
Knøtt 06-09   Trenere Johannes Svedberg, Bjørn Hellblom og Jens Nesvaag 
                     Lagleder Ove Tørudstad 
 
 
Oldboys:  Har en fast stamme på 6-7 spillere. Trener hver fredag kveld , med varierende deltakelse. 
    Det er ønskelig å fortsette dette tilbudet, men det er et klart ønske om at stammen av faste 
                spillere blir noe større. 
        
 
Årsrapporter fra de ulike lagene følger som vedlegg. 
 
 
Innkomne saker: Ingen 
 
Saker fra Styret: 
 

1. Ansvarsoppgaver i klubben – innspill i beretningen 
 
Det har i de siste par årene vært et særskilt fokus på utforme klare roller, bedre 
arbeidsfordeling mellom klubbens medlemmer og motivere flere til å ta på seg avgrensede og 
definerte oppgaver. Det har styret lykkes med til en viss grad. Det oppleves likevel som 
forholdsvis krevende for ressurspersonene i klubben å utføre alle store og små oppgaver som 
skal til for at vi skal ha en god drift og utvikling av bandygruppen. Dette er en situasjon som 
ikke er ønskelig eller mulig over tid. Økt satsning medfører også flere oppgaver. Det 
oppfordres derfor fra styrets side at man kan diskuterte gode strategier og løsninger for 
hvordan vi kan videreutvikle klubben vår og sørge for sunn drift og kontinuitet i satsningene 
våre. Det er også et håp fra styrets side at så mange som mulig av klubbens medlemmer og 
støttespillere er villige til å være med å bidra i det videre arbeidet. 

 
 
Kommentar fra leder: 
 
Jeg vil gjerne få takke det sittende styret og avtroppende styremedlemmer for det arbeidet som legges 
ned i daglig drift av bandygruppen.  
 
Jeg vil på klubbens vegne spesielt takke styremedlem Jo Morten Nordbye for innsatsen han har lagt 
ned de årene han har vært i styret. Han tar nå ikke gjenvalg, og vil konsentrere seg som aktiv 
bandyforesatt og bidragsyter der det er behov. I tillegg ønsker jeg å takke styremedlem Bjørn 
Martinsen for viktig støtte samt koordinering av dialog mellom styre og a-lag. 
 
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, kiosksalg og i sekretariatfunksjon. Takk 
Øystein Tønnessen, Per Myrvang, Frank Martinsen, Per Kristensen, Stig Haug og Tor Mattsson! 
Stor takk også til alle lagenes trenere, oppmenn, skøyteslipere og materialforvaltere – dere er 
avgjørende for at klubben skal fungere på en god måte. 

 
 

Hamar 4.mars 2017 
 

Truls Norderhaug 
Styrets leder 



 
VEDLEGG 
 
HIL bandy A-lag 2016/17 
 
Sesongen for a-laget kan stort sett  oppsummeres med ett ord: Opptur. Vi har skrevet historie flere 
ganger i vinter. Vi fikk vår første seier i eliteserien i hjemmekampen mot Mjøndalen 18. desember da 
vi vant 8-5, i serien ble vi nr 7 med 13 poeng, det resulterte i en historisk kvartfinale.  I trekningen ble 
vår motstander Stabæk. Kvartfinale spilles best av 5 kamper og det skal i utgangspunktet ikke være 
noen mulighet for HIL til å yppe seg mot seriemesterne de siste årene. Men HIL guttene ga seg ikke 
uten kamp.  Kampene er referert på FB og i HA, men jeg må nevne den 3. kvartfinalekampen på 
bortebane hvor vi lå under med 2-0 etter 34 min spill, snudde dette og ledet med 3-2 til pause. Etter 70 
min var det fremdeles 4-3 da Stabæk fikk sin 2. straffe. Sluttresultatet ble til slutt 9-4. Men det var en 
imponerende snuoperasjon gutta gjorde i 1.omgang! 
 

Organisasjonsnavn  K  V  U  T  Mål  +/-  P  
 

Stabæk  18  16  0  2  158 - 49  109  32  
 

Solberg  18  15  1  2  110 - 61  49  31  
 

Ullern  18  12  2  4  111 - 72  39  26  
 

Høvik  18  11  0  7  114 - 82  32  22  
 

Drammen  18  8  0  10  78 - 85  -7  16  
 

Ready  18  6  2  10  83 - 84  -1  14  
 

Hamar  18  6  1  11  61 - 120  -59  13  
 

Mjøndalen  18  4  2  12  62 - 126  -64  10  
 

Ullevål  18  4  1  13  50 - 95  -45  9  
 

Sarpsborg  18  3  1  14  70 - 123  -53  7  
 

 
Denne sesongen har vi fått mye omtale i HA, mer enn noen gang.  
Støtteapparatet har vært, Frode Hagen hovedtrener, Bjørn Martinsen keepertrener. Geir Vestby, 
Henning Olsen og Tore Bakke styrte treningene i sommer/høst.  Leif Larsen ble skadet og kunne ikke 
spille, han tok da på seg jobben som materialforvalter og har gjort en kjempejobb. Lagleder har vært 
Stig Haug. 
 
Stig Haug 
Lagleder A-lag. 

 

 

 
Junior Elite sesongen 2016/17 
 
Juniorlaget fikk som ventet en svært tøff sportslig sesong i år. Rett før seriestart ble det klart at vår 
avdeling ble slått sammen med junior-elite.  
 
Med en spillerstall på 13 spillere og våre eldste er førsteårsjuniorer viste vi det måtte bli tøft - og det 
ble det - med 12 strake tap. Likevel må vi si at humøret og spillegleden har vært god. 
 
Vi har måtte slite med å stille lag enkelte kamper, men med sporty innstilling og kreative løsninger har 
ting latt seg gjennomføre. Treningsfremmøte må vi si har vært bra. 
 
Svært viktig for at vi, tross sportslig motgang, har kommet så godt gjennom sesongen må vi tilskrive 
tilgangen på egen garderobe for spillere med utstyr og buss på bortekampene. Dette betyr enormt for 
den sosiale biten.  
 
Vi må dessverre slå fast at vi ikke klarte å stable på beina noe som ble godt nok for de som falt litt 
utenfor av 2001 og 2002 spillerne. Til det ble tilbudet på sportslige utfordringer og muligheter for 
dårlig. 
 

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


Trener i årets sesong har vært Knut Arild Thune-Ellefsen. Vi må også rette en stor takk til formann 
Truls som steppet inn som lagleder. Han har vært med på å finne praktiske løsninger i fart og stilt opp 
langt mer enn vi kunne forvente! 
 
I skrivende stund ville det nok ikke vært så lett å mobilisere ett juniorlag for neste sesong. Ryktene sier 
at noen jobber med tanke på et senior-B-lag og det er muligens en smart vei å gå for å kunne ha ett 
sportslig tilbud til de i klubben som ikke sikter helt mot stjernene.   
 
 
Takk for en fin sesong!     
 
Øystein Tønnessen 
 
 
Tillegg - årsmelding juniorlaget 2016/2017 
 
 
Laget har bestått av 12/13 spillere, hvorav 4 egentlig er Guttespillere (født i 2000 og 2001). Trenere 
har vært Knut Arild Thune-Ellefsen og Øystein Tønnessen, mens oppmann har vært Truls 
Norderhaug. Øystein har denne sesongen som tidligere kjørt bussen til alle bortekamper. 
Vi visste at laget kom til å få det veldig tøft i de fleste kampene. Første års junior tilsier at de kunne 
møte spillere som var 19/20 år gamle, flere av dem med spill for respektive A-lag også. En 
aldersforskjell på 3-4 år gjør veldig stort utslag her. At juniorserien som var satt opp i utgangspunktet 
med Kval-serie og Eliteserie, ble slått sammen til 1 juniorserie, gjorde at vi også møtte alle de beste 
lagene i Norge. Det ble spilt enkel serie først med 9 klare tap som resultat. Deretter ble det fra etter 
første uka i januar spilt 3 kamper, hvor lag 7-10 fra serien spilte om 2 sluttspillplasser. Det ble 
ytterligere 3 klare tap. Sesongen var ferdig spilt så vidt litt ut i februar måned. 
Oppmøte på trening har vært variert. Det har stort sett vært 8-9 på trening (av 12). Mange av spillerne 
har trent bandy veldig lite, og ofte bare 1 gang / uke. Jobb, skole og andre aktiviteter har ofte gått 
foran. Noen av spillerne har vært med på noen A-treninger iløpet av sesongen. 1 spiller har blitt tatt 
opp i A-troppen i løpet av sesongen, og fikk med seg 6-7 eliteseriekamper denne sesongen,  mens vår 
keeper (født 2001) også stort sett har vært med å trent med A-laget fra etter jul (for ung til å spille). 
 
Motivasjonen blant spillerne har vært litt så som så. Mange spiller bandy for å ha det litt gøy, mens 
noen ganske få satser atskillig mer for å kunne bli gode bandyspillere. 
 
Gjennom sesongen er det flere ting som er forsøkt luftet for å forsøke å få litt mer tydelig profil og få litt 
mer ”go” i laget, uten at det har vært så enkelt å få det til. Mange treninger har blitt avlyst grunnet 
onsdagskamper for A-laget, så litt for ofte har det vært kun 1 trening/uke for laget – uten at det er 
mulig å få lagt inn en ekstra økt her og der, da timene som regel er bundet opp av andre lag eller 
andre grupper, og uten særlig koordinering rundt lagene i HiL bandy helhetsmessig. Hver og en må 
ordne for seg selv. Laget har også avgitt noe treningstid til A-laget grunnet deres behov. 
Det var et klart ønske om at laget kunne framstå i hvertfall likt bekledningsmessig, da det er 3-4 
forskjellige farger på både hjelmer og strømper, noen med hockeybukse etc. Dette er lite / ikke blitt 
imøtekommet i særlig grad av klubbledelsen, så da endte det med at u.t. kjøpte strømper og 
bandybukser av egne midler. Det var et opplegg på gang med prøving av hjelmer fra Fræske, men det 
randt ut i sanden da det var kort tid igjen av sesongen, og det så ut som u.t. måtte betale dette også. 
 
Framover så er det meget usikkert for denne gjengen spillere. Det er noen som har sagt fra at de er 
ferdige med bandy, mens nesten ingen andre nå på en av de siste treningene ville si noe om de ville 
satse bandy framover. Det er trolig at 6-7 har lyst til å spille litt, mens 3-4 kanskje har lyst til å satse 
hardere fremover for å spille seg opp på et A-lag. 
Laget har egentlig ingen å miste, da vi kun er 12 spillere. Da noen allerede har sagt seg ferdig med 
bandy, ser det vanskelig ut å fortsette å ha et juniorlag etter min mening. Det er også svært lite 
motiverende uten en skikkelig satsing. 
Spørsmålet klubbledelsen må ta stilling til er hva man gjør med de 3-4 som vil satse og som ikke har 
eget aldersadekvat lag, og som kanskje ikke får så mye spilletid på A-laget enda? Man risikerer at 
disse enten slutter eller må melde overgang til annet lag.. 
Det må avslutningsvis sies at miljøet i laget er veldig godt, og det er mye godt humør. Spillerne skal ha 
all ros som er mulig å gi for måten de har stått på, selv med tap etter tap og mange stygge sifre. 
Mange av spillerne på laget har ikke spilt bandy i så mange år, eller har ikke vært mange nok timer på 



is med skøyter, og i denne alderen kommer det veldig ofte til syne både ferdighetsmessig, 
tempomessig og ikke minst med hensyn til bandyforståelse / spilleforståelse.  
 
Vil takke spillerne, oppmann Truls og Øystein for sesongen  
 
 
Knut Arild Thune-Ellefsen 
Hovedtrener Junior 
 

 
 
2004/2003-laget 
 
Hovedstammen for dette laget har også sesongen 2016-2017 vært 2004-spillere. På grunn av få 
spillere født 2002 og 2003 har disse tre årsklassene vært slått sammen. Det er positivt at det i løpet av 
sesongen har kommet til flere spillere fra de to eldste årsklassene på laget.   
 
Laget har deltatt i seriespill i 2004-klassen, og det ble meldt på to lag. Begge lag har spilt til sammen 
16 seirekamper (5 seire – 1 uavgjort og 10 tap). Lagene scorte til sammen 113 mål på de 16 
kampene. To av kampene ble avviklet under strålende forhold på Børstad idrettspark.   
 
Det ble meldt på ett rent 2004-lag i Snarøya cup. Vi har hatt fast deltakelse i denne turneringa de siste 
4 sesongene. Snarøya cup var den eneste turnering vi deltok i, for uten hjemmeturneringa i 
Vikingskipet.  I hjemmeturneringen i Vikingskipet stilte HIL med to lag bestående av spillere fra alle 
årsklasser (2002-2004).   
 
Trenere har vært Ørjan Hollekim og Henning Olsen. I tillegg har Calle Sveen bidratt på flere treninger. 
Tore Bakke ledet ei powerskate-økt tidlig på vinteren.  
 
Pål Berg 
Lagleder 

 
 
2005-laget 
Vi startet sesongen 16/17 Rett på is, ingen innebandy i år pga. tidsklemma. Vi har gjennom hele 
sesongen vert 12 spillere på 05 inklusive en jente. Trenere har vert Børre R Frisvold og Lars Ånberg , 
Oppmann har vært Morten Haraldsen. Vi fortsetter alle 3 til neste år, med ett lite forbehold på Morten 
Haraldsen. 
 
2005 har hatt 2 treninger a 1 1/2t i uken, oppmøtet må sies å ha vært jevnt bra hele sesongen og de 
som har vært borte har vært flinke å meldt fra. 2005 har i år deltatt på 1 turnering - vår egen 
Sparebanken Cup. I tillegg skulle vi for første gang delta i Oslo-serien. Dette har vel ikke fungert helt 
optimalt, siden det kun er ett Oslo lag som har kommet til Hamar når de skulle, Vi har derimot stilt på 
oppsatte bortekamper, Resultatene har vært en jevn blanding av seiere, tap og uavgjort. Og vi er 
således meget komfortable med at vi spiller på linje met Oslo-lagene. 
 
Mor til Tobias Skjelseth tok på seg hovedansvar med kveldsmat servering etter trening på tirsdager, 
mens gjennomføringen ble fordelt på foreldre. Dette er flott tiltak, noe vi håper å kunne fortsette med 
også neste sesong. 
 
Vi har fått meldinger fra gutta om at det vil start 2-3 nye gutter neste år. 
 
Vi takker for sesongen og gleder oss til den neste. 
 
Børre R Frisvold 
Trener 

 
 
 
 
 



2006-2007-2008-2009 laget 
 
Disse lagene hadde ved sesongslutt tilsammen 20 spillere. 9 spillere 2006, 4 spillere 2007, 6 spillere 
2008 og 1 spiller 2009. Tilbakemeldinger tilsier at noen i 2006-årgangen slutter og noen kommer 
tilbake, og at muligens 2 spillere i 2007 slutter (vi har mistet flest spillere i 2007 årgangen de siste 
sesongene) 2008 har vært voksende gjennom sesongen og her er muligheten stor til å få med flere 
spillere neste sesong. 2006/2007 har deltatt på to borteturneringer (Ready-cup og Snarøyacup) mens 
2008/2009 bare har deltatt på 1 borteturnering (Ready-cup).  
 
På Ready-cup deltok vi med 20 av 20 mulige spillere! Noen tap og noen seire og god stemning blant 
gutter og foreldre i selvfinansiert busstur, tur/retur Ready-banen. Dette er lag med mye treningsiver og 
som møter jevnt på treningene. 
 
Trenere har vært Johannes Svedberg, Bjørn Hellblom og Jens Nesvaag fra A-laget. Hjelpetrener har 
vært Rune Hummelvoll. Karin Ferger har også vært på isen noen ganger og assistert under 
treningene. Laget har også fått på plass slipemaskin. Morten Gundersen har gjort en veldig bra jobb 
med å slipe skøyter for spillerne på 2006 – 2009. 
 
Ove Tørudstad 
Oppmann 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


