
DB GUTT2 (2005) 

Sesongforberedelsene for GUTT (2004/05) startet første uken i mai med ukentlige løpeturer på 

Nordbykollen, styrke/utholdenhet i Gjerpenkollen, Fjordparken og Sturlahuset samt sykkelturer i 

Strømsåsen, 4 økter i uken. 2005 gjengen talte denne sesongen 8 stk og på treningene før 

sommerferien hadde vi et greit oppmøte på ca 50%. De gutta som trente barmark var derfor i god 

form før ferien. Etter ferien og utover høsten økte vi til 4-5 treninger i uken og oppmøteprosenten 

gikk opp i takt med gleden over å ta fatt på en ny sesong. 

Den populære klubbturen til Trollhattan utgikk pga svenskenes koronapolitikk, men fordi 

smittetrykket var lavt i vår region utover høsten og fordi vi hadde en velgjører i gruppa fikk vi 

gjennomført ukentlige ispass på rink i Kongsberg, Hønefoss og Jar, samt en tur til Vikingskipet før vi 

startet ute på stor is på Konnerudbanen. KOSA Open i november utgikk dessverre også da 

bandyforbundet ikke ønsket å blande regionene. I GUTT hadde vi ambisjoner for denne cupen så 

dette var surt for gutta som følte seg klare for å måle krefter mot lagene innafor. 

Første del av sesongen på is ble gjennomført på Øren og Konnerud. Pga myndighetenes begrensinger 

på antallet deltagere i treningsgruppa, ble det bestemt at 2005 skulle trene sammen med sine gamle 

partere i 2006 gjengen og 2004 skulle flyttes opp til JR. Med 4 treninger i uken og bra oppmøte på 

klarte vi å få god flyt i øvelsene og laget tok store steg. Her må også lagets pure unge trener Bror 

Sandaroe nevnes god lederstil. Det er åpenbart at trening hjelper for spillforståelse, trygghet med 

ball og hastigheten i spillet gikk bare oppover samt at tidligere motsetninger mellom årskullene ble 

mindre. Vi håpet på noen kamper på nyåret slik at vi kunne få målt oss med de andre, men kampene 

lot dessverre vente på seg etter jul.  

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. I første kamp mot KIL stilte vi et 50/50 

mannskap av 2005 og 2006. I denne endte vi med en 6-3 seier etter sjansesløseri av de sjeldne. Noen 

dager senere spilte treningskamp mot samme motstander og da feiet vi dem av banen med 12-1. 

Neste kamp mot MIF endte dessverre med et forsmedelig tap mot MIF (6-3) i et oppgjør hvor vi 

underpresterte. Siste kampen mot SSK ble først utsatt pga huller i isen på Solbergbanen før den ble 

avlyst pga nye og strengere koronaregler. Dermed var sesongen brått over..  

Vi som er trenere og lagledere på GUTT2 er utrolig imponert over at gjengen klarte å holde både 

humøret og treningsiveren oppe i en så uforutsigbar sesong. 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. 

På 2005 laget spilte: 

1. Max Wilhelmsen 

2. Kasper Bye Møller 

3. Simen Farnes 

4. Jonas Waage-Olsen 

5. Leon Mikael Fjeldavli 

6. Bendik Sørbø 

7. Tage Krans 

8. Emil Martinius Fredheim Ødenes 

For 2005: Christian Bye Møller 

 


