
Oppsummering av Bandy sesongen 2021-21 for SMG08 

 

Det var en spent gjeng som startet i Drammen Bandy og var stor stas å få DB treningsdresser ���� 

Fra DBK kom Eirk Bodahl, Mathias Dahl, Martin E Moss og Teodor Svendsen 

Fra Skiold kom Adrian Haug, Eilif Raaen, Henrik Ebbestad, Kevin Asheim, Maximilian Wallem, Marcus 

Larsen og Irvin Meyer. 

Denne fine gjengen hadde allerede en corona sesong sammen som lag da vi slo oss sammen siste 

sesong før sammenslåing i DB. 

Var mye å lære i forhold til spill på 11’r bane så en stor fordel for gutta å trene med SMG07 med 

Anders Olsen og Christian Møller som trenere. 

Etter barmarkstrening var det kick off med Sarpsborg Cup i som vi vært med på noen ganger. Var 

tydelig at de andre lagene hadde hatt litt istid i motsetning til oss så det ble tap i bandy mot Røa, 

Ullern og Stabæk. Til tross for dette så endte vi opp med å spille semi finale i B finalen av en eller 

annen grunn ���� 

Etter dette så fikk vi litt flere istreninger i Kongsberg og Oslo området før vi spilte Kosa Open der vi 

fikk med noen 07 spillere og spilte mot Røa (2-6), Høvik (1-1) og Ready (0-4). Til tross for ingen seiere 

så ga dette mersmak for gutta og de gledet seg til fortsettelsen. 

I NM Useedet så spilte vi kamper mot Ullevål (1-3), Ullern 2 (2-1), Øvrevoll Hosle (5-5), 

Hauger/Haslum (1-12), Solberg (1-11). Dvs 1 seier, 1 uavgjort og 3 tap. Av 07 spillere så har vi hatt 

med Ellen Ornum, Hannah Thim-Nordby, Herman Sønstrød-Reiersrud, Karsten Nyblin, Marcus 

Christoffersen,   Philip Møller. 

I krets så hadde vi litt bedre resultater der vi hadde en seier og ett tap mot Konnerud, 2 tap mot 

Solberg og en seier mot MIF. I disse kampene har vi lånt mer eller mindre alle 07 gutta. 

Intens sesong så litt anti klimaks når den plutselig er over men vi hadde en fin avslutning med 

hyttetur til Rauland og gutta gleder seg til neste sesong. 

Støtteapparat har bestått av Kjetil Raaen, Anders Steen, Lar Gunnar Haug, Terje Dahl og Gert Wallem.  


