
Drammen Bandy 
 

Styrets beretning for sesongen 2021/22 
Hovedstyret har bestått av: 
Julie Nålby, leder & arrangementsansvarlig 
Jens Petter Farnes, sportslig leder 
Knut Henning Søhoel, økonomiansvarlig & nettansvarlig 
Thomas Ramberg, markedsansvarlig 
Katrine Hordvik Wilhelmsen, sekretær                                                              Sann Lidenskap 
Rune Jahnsen, styremedlem & kampinformatør. 
Arild Aamodt, vara rep til styret 
Maren Grepperud, vara rep til styret 
 
Vi har også hatt flere undergrupper som har bestått av: 
Koronaansvarlig Kjetil Mørch som har gjort en god og viktig jobb med å holde kontroll på 
koronaprotokollen som hele tiden blir oppdatert.  
Sportslig ansvarlig for gutt og smågutt Christian Bye Møller som har gjort en veldig god jobb 
med oppfølging av lagene og med å opprettholde aktiviteten og engasjementet blant spillerne 
og trenere/lagledere. 
Markedskomite Thomas Ramberg, Kjetil Mørch, Bjørnar Dynge, Rune Stærkeby og Marius 
Undersrud. De gjorde en veldig bra jobb med å skaffe sponsorer til den nye  
kampuniformen.  
Programkomite Veronica Nålby og Gerd Marit Skjærvik Håkonsen gjorde en flott jobb med 
programbladet.                                                                                      
Streamingkomite Bjørnar Dynge, Christian Bye Møller og Nils Aulie med god hjelp av elever 
fra Danvik folkehøyskole har gjort en fabelaktig og viktig jobb med streaming av Elite, 
damer, junior, gutt og smågutt kamper. 
 
Drammen Bandy har 200 registrerte og betalende medlemmer, hvorav 124 er aktive og 64 av 
de aktive er under 20 år 
 

 

Lagenes innsats: (se også lagenes egne beretninger) 
 
A-laget: 
Vi bør være relativt fornøyde med en 5 plass, slik som troppen ble utover denne sesongen. 
Mye forfall og skader. Vi stiller egentlig hver kamp redusert, og det er aldri vanskelig å ta ut 
en tropp da du bare må bruke de spillerne som er tilgjengelig til enhver tid. MIF borte, SSK, 
Ready og Stabæk hjemme er kamper som viser fremgang denne sesongen mot fjorårets 
sesong. Godkjent sesong uten å nå våre målsetninger. Troppen har vært noe for tynn og litt 
ung. Vi har fortsatt mye å jobbe med i forhold til vårt eget spill, men tatt store steg. Stor 
utvikling hos 3-4 spillere denne sesong mot i fjor. Gruppa må generelt bli bedre på trening og 
oppmøte. Sluttspillet viser at vi er nærmere en finale enn noen gang. Vi viser stor styrke og 
moral over 5 kamper mot SSK 
 
Damelaget 
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. Vi 

kom til semifinalene i NM, men møtte årets double vinner og det gjorde det tøft for oss, og 

vi nådde ikke finalen. 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 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.  
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Jr. laget/Guttelag:  
Vi gjorde en tidlig en avveiing på å slå sammen treningene for Gutt/Junior. Dette førte til 
stabilt godt oppmøte og gode vilkår for å gjøre våre unge klare for en ny sesong. Vi hadde 4 
treninger i uken i denne perioden ett antall vi videreførte etter sommeravbrekket. Når vi flyttet 
treningshverdagen over på is, fortsatte vi med fellestreninger noe som gav oss stabilt godt 
oppmøte og gode rammevilkår for å lage en god utviklingsarena for vår unge håpefulle. Vårt 
mandat er å utvikle spillere, mennesker og tilby en trygg mestringsarena for våre spillere. 
Derfor kommer våre resultater til å svinge. Årets sesong er bevis på dette, Junior laget ender 
på en 8. plass i serie spill og blir slått ut av Stabæk i kvartfinalen. 
Guttelaget tar en fin 4. plass i NM serien, vinner kretsmesterskapet og ender til slutt på en litt 
sur 4. plass i NM sluttspillet. Det gror veldig godt i våre rekker, vi har flere spillere som 
representerer Norge på aldersbestemte landslag. Og flere skal det bli i årene som kommer 
Det gror veldig godt i våre rekker, vi har flere spillere som representerer Norge på 
aldersbestemte landslag. Og flere skal det bli i årene som kommer. Gruppen har utrolig mye 
talent og kan bli så gode som de vil, allerede neste sesong vil vi se store resultatmessige 
forbedringer. 

Smågutt 1:  
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. 
 
Smågutt 2:                                                                                                                               
Det var en spent gjeng som startet i Drammen Bandy og var stor stas å få DB treningsdresser 
Denne fine gjengen hadde allerede en corona sesong sammen som lag da vi slo oss sammen 
siste sesong før sammenslåing i DB. Etter barmarkstrening var det kick off med Sarpsborg 
Cup i som vi vært med på noen ganger. 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. 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. 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. 

Old-Boys & Veteran: 
Det har vært bra oppslutning på mandags- og torsdagstreningene. Foruten lisensspillerne har 
også Preben Kjelsrud, Sverre Erling Nilsen, Runar Myhre, Øivind Lauritzen, Hans 
Kristiansen og Stein Foss stilt opp ved anledning. Det har vært en god stemming i og rundt 
laget denne sesongen.  Veteranlaget takker for den fine støtten fra både A-laget og de andre 
aldersbestemte lag i forbindelse med drakter, bukser, sliping og tilgang til isflate med gode 
lysforhold ved våre hjemmekamper. Veteranlaget ser behov for flere spillere og ønsker å 
invitere flere som har alderen til å være med oss. 

 
Administrasjon 
Vi har hatt 6 styremøter, 3 møter med samarbeidslag, 7 sportslige møter, og kontinuerlig 
dialog med klubbene. Et styre som jobber godt.  
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Sports Arrangement  
Drammen Bandy Junior Cup: Utgikk grunnet Covid-19 
Kretslagsturnering: Utgikk grunnet Covid-19 
 
Representasjoner 2020/2021 
VM spillere 
A-lag: Utgikk grunnet Covid-19 
Damer: Lene Aamodt, Ruth Eline Borge 
U 19: Filip Guul Green 
U 17 Jenter: Andrine Høydahl, Thea Kvisle Appenzeller, Maja Muri 
U 17 Gutter: Utgikk grunnet Covid-19 
 
Øvrige representasjoner: 
Anders Olsen: Trener U19 
Stein Holo: Materialforvalter U19, Nestleder NEB 
Ruth Eline Borge: Nestleder BBK 
Vibeke Raaen: Varamedlem BBK 
Jan Rockstad: Leder av valg komiteen NBF Bandyseksjonen.  
Julie Nålby: Medlem i NBF seksjonsstyret. Medlem av valgkomiteen DIR, Medlem av 
valgkomiteen BBK.  
 
Økonomi: 
Vi har et årsregnskap for 2021 som viser et overskudd på kroner 97.890 mot et overskudd på 
kroner 124.167 i 2020. Sesongregnskapet 2021-2022 viser et (foreløpig) overskudd på kroner 
102.995. Egenkapitalen er fortsatt i bedring til tross for nok et år med Covid-19, og er kroner 
242.927 ved årsskiftet. Styret har et mål om å bringe egenkapitalen opp til kroner 500.000.  
Da har vi en buffer til å opprettholde aktivitetsnivået selv om inntekter skulle falle midlertidig 
eller at det kommer uventede kostnader. 
 
 
Fremtiden: 

• Det er fortsatt en prioritert oppgave å skaffe gode trenere for alle lagene. Vi må også 
få på plass store støtteapparat rundt lagene da vi har erfart at dette er en suksessfaktor. 

• Det blir viktig å videreutvikle klubbens handlingsplan for de neste 4 årene. 
• Bedre økonomi er avgjørende for videre sportslig utvikling. Det blir derfor viktig å 

kontinuerlig rekruttere nye personer som kan bidra i dette arbeidet.  
• Fokus på keepertrening og rekruttering. 
• Videreutvikle samarbeidet med samarbeidsklubbene.  

 
 
 
Drammen. april 2022  
  
 
Julie Nålby                      Jens Petter Farnes                            Knut Henning Søhoel                                
Leder Drammen Bandy                   Sportslig leder                                 Økonomiansvarlig   
 
Thomas Ramberg                      Katrine Hordvik Wilhelmsen        Rune Harald Jahnsen                            
Markedsansvarlig                            Sekretær                                           Styremedlem 
 
Arild Aamodt                                  Maren Grepperud                                                    
Vara representant                            Vara representant                  


