
Beretning damelaget sesongen 2021/2022 

 
Dette har vært nok en sesong med mye utvikling og godt spill for damelaget. Treneren hadde 

en hårete målsetning før sesongstart, nemlig å ligge blant toppen på tabellen som vi har 

gjort tidligere. Damene har kjempet for å nå målet, og havnet på en solid 4. plass i serien. Litt 

surt, da vi var nære pallplass i år. Men med seier over Høvik og jevne resultater mot Ready 

og Stabæk, kan vi si oss meget fornøyde med årets bandysesong. Vi kom til semifinalene i 

NM, men møtte årets double vinner og det gjorde det tøft for oss, og vi nådde ikke finalen. 

Men godt spill og ivrige spillere gjør at vi kan ha en hårete målsetting neste sesong også. Vi 

nærmer oss tabellen, og det satser vi på å få til i nær fremtid.  

 

I år som i fjor har spillerne vært mer dedikerte og vi har hatt godt oppmøte på treningene. Vi 

startet med barmark i mai og begynte istreninger i Kongsberghallen i september. Vi har trent 

på Marienlyst, Øren og Klevjerhagen i vintersesongen og spilt alle våre hjemmekamper på 

Marienlyst. I år har damelaget blitt slått sammen til et rent Drammen bandy damelag med 

jentespillere fra DBK og Nordre Sande. Det har vært positivt å være i samme klubb. Vi fikk 

også inn en ny keeper rett før seriestart. Hanna har vært meget viktig for oss denne 

sesongen og vi er glade for at hun er tilbake etter ti år uten bandy. Vi har vært heldige og 

hatt et fantastisk banemannskap bestående av ivrige foreldre, kjærester og 

familiemedlemmer,  som har satt en fin ramme rundt hver kamp, noe som fristet til 

gjentakelse neste sesong.  

 

Vi har hatt flere spillere som har representert Norge under både dame VM og U-17 VM. 

Maja Muri, Andrine Høydahl og Thea Appenzeller spilte på U-17 landslaget, mens Ruth Eline 

Borge og Lene Aamodt spilte på damelandslaget. Damelaget takker for en fin og morsom 

sesong og ser frem til en ny sesong med hårete målsettinger og overraskende seire. Vi takker 

støtteapparatet ved Arild, Lars Tore, Andre, Jon og Maren for innsatsen og avslutter 

sesongen med en skikkelig etterlengtet lagfest! 

 

Spillere på damelaget sesongen 2021/2022:  

Hanna Karense Galleberg (Keeper)  

Line Johannessen 

Elin Johannessen 

Lene Aamodt 

Marie Grepperud 

Ruth Eline Borge (Kaptein)  

Anne Maren Eidsten 

Maja Muri  

Kaja Marie Mjøs 

Mathilde Bakke 

Andrine Høydahl 

Miriam Pedersen 

Thea Kvisle Appenzeller 

Maria Eek Skrede 

Jelena Rozek 

 

 



Trenerapparat:  

Arild Aamodt 

Lars Tore Borge 

Andre Ruud 

Jon Bruberg                                                              

 

Maren Grepperud, lagleder 


