
Årsberetning DB SMG1, Sesongen 2021-22 

 

Vi startet opp med felles barmarkstreninger for SMG1/2 i månedsskifte 

april/mai med rollerbandy i skateparken på søndager og styrke/spenst på 

Marienlyst skole på tirsdager. Mange av våre gutter spiller fotball i ulike 

klubber og dermed er det vanskelig å finne tider som passer for alle. Oppmøte 

før sommeren var på 8-10 stk hver gang, noe vi er fornøyd med.  

Etter sommerferien fortsatte vi med 2 fellesøkter i uken, samtidig som vi fikk 

inn 5 istreninger på rink. I løpet av høsten fikk vi etter hvert tilgang på 

Ørenhallen, som gjorde at treningsoppmøte økte. De ivrigste SMG1 spillerne 

deltok i tillegg sammen med GUTT på intervall/bandytennis på fredagene. 

Første test for våre gutter var KOSA Open. Vi gikk inn i cupen med relativt lave 

forventninger, men disse ble virkelig gjort til skamme. Etter å ha kvalifisert som 

beste 2.er slo vi Røa på straffer i kvart`en, Solberg 4-0 i semi`en (første seier 

over SSK på årevis) og tapte 1-0 på sudden death mot Stabæk i finalen. En 

utrolig prestasjon med tanke på det tette kampprogrammet vi hadde den 

kvelden.  

Fra november har vi hatt 4 treninger + 1 kamp i uken på isen på Marienlyst og 

på Øren. I stor grad har vi trent sammen med SMG2 med høyt oppmøte (ca. 20 

stk hver gang). Dette har gitt resultater i samspillet noe vi vi så i kampene. I NM 

Seedet kvalifiserte vi til sluttspillet som lag nr. 4 og trakk Høvik i kvart`en. En litt 

nervøs opptreden fra vår side, men vi halte heldigvis seieren i land. I semi`en 

ventet Stabæk som nok en gang ble et nummer for store og vi endte derfor om 

å spille mot Røa om bronsemedaljene. Denne kampen dominerte vi fra start til 

slutt og gikk seirende ut 3-1. Nå håper vi at innsatsen i NM blir kronet med 

deltagelse i Mini World Cup i Bollnas høsten 2022. 

Følgende 17 spillere har representert SMG1 denne sesongen: Marcus 

Christoffersen, Tias Gran Marsteen, Filip Bråten, Niklas Waage-Olsen, Njål 

Gunnar Scheistrøen, Kasper Edvardsen, Herman Eugen Sønstrød-Reiersrud, 

Frederik Ibarro Westeng, Filip Bye Møller, Karsten Nyblin, Ellen Ornum, Kevin 

Asheim, Maximilian Wallem, Eilif Raaen, Hannah Thim-Nordby, Michael Hansen 

og Henrik Onseng 
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Støtteapparatet SMG 



 

Figure Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-1 2.plass i KOSA Open SMG 



 

Figure Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-2 3.plass i NM SMG 


