
DB SMG2 (2007) 

Sesongforberedelsene for SMG (2006/07) startet første uken i mai med ukentlige løpeturer til diverse 
høydedrag i og rundt Drammen, styrke/utholdenhet i trappene rundt Cafe Grua og rollerbandy i 
skateparken på Strømsø. 2007 gjengen talte denne sesongen 16 stk (14 gutter og 2 jenter) og på 
treningene før sommerferien hadde vi et jevnt godt oppmøte på ca 80%. Gjengen var derfor i god 
form til badesesongen. Etter ferien og utover høsten fortsatte vi med tre treninger i uken og beholdt 
et godt oppmøte, men oppmøteprosenten falt litt da fotballen fikk starte å spille kamper. Vi har 
mange som bedriver 2 idretter, så det får være greit.  

Den populære klubbturen til Trollhattan utgikk pga svenskenes koronapolitikk, men fordi 
smittetrykket var lavt i vår region utover høsten fikk vi i det miste gjennomført 4 ispass på rink i 
Kongsberg, Hønefoss og Jar før vi startet ute på stor is på Konnerudbanen. KOSA Open i november 
utgikk dessverre også da bandyforbundet ikke ønsket å blande regionene. I SMG hadde vi ambisjoner 
for denne cupen, så dette var surt for gutta som følte seg klare for å måle krefter mot lagene innafor. 
Dermed var det bare å fortsette å trene noen uker til før vi fikk smitte i troppen. Da ble det brått 10 

dagers karantene på alle mann      

Første del av sesongen på is ble gjennomført på Ørenbanen. Med 4 treninger i uken og suverent 
oppmøte på over 90% klarte vi å få god flyt i øvelsene. Her må også trener Anders Olsen nevnes god 
lederstil. Det er åpenbart at trening hjelper for spillforståelse, trygghet med ball og hastigheten i 
spillet gikk bare oppover så vi krysset fingrene for litt kamper på nyåret slik at vi kunne få målt oss 
med de andre. Kampene lot dessverre også vente på seg etter jul, så vi fortsatte å trene 4 ganger i 
uken, men nå på Marienlyst.  

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. Her stilte vi et 50/50 blandet mannskap av 
2006 og 2007 og gikk ubeseiret gjennom alle 3 kampene med 4-3 (SSK), 6-3 (MIF) og 4-2 (KIL). Med 
dette blir vi kretsmestre koronasesongen 2020/21 dersom dette blir kåret.  

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. Ingen sure miner, bare blide fjes og 
håper selvsagt vi ser alle sammen igjen på isen kommende sesong. 

På 2007 laget spilte:  

1. Filip Bye Møller 
2. Tias Gran Marsteen 
3. Frederik Ibarro Westeng 
4. Niklas Waage-Olsen 
5. Kasper Edvardsen 
6. Michael Mehren Hansen 
7. Herman Eugen Sønstrød-Reiersrud 
8. Marcus Christoffersen 
9. Jacob Hertzberg 
10. Njål Gunnar Scheistrøen 
11. Filip Bråten 
12. Henrik Onseng 
13. Ludvig Kvam 
14. Hannah Thim-Nordby 
15. Karsten Nyblin 
16. Ellen Ornum 

For SMG 07: Christian Bye Møller 


