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Møteleder, Agenda, Referent

• Christen leder møte

• Innkalling og Agenda sendt i god tid

• Preben skriver referat

07.04.2018Styrets presentasjon - 2018-2019 



Sesongavslutningsmøte Røa Bandy
22 mars 2018

07.04.2018
1. Valg av møteleder og godkjenning av agenda
2. Nominering av styrets medlemmer
3. Hovedlagets krav til møte

i. Behandle regnskap
ii. Behandle gruppens årsberetning
iii. Fastsette budsjett
iv. Fastsette evt årlig treningsavgift
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til 

hovedstyret

4. Presentasjon av lagene
5. Strategiplan - Oppfølging 2018-2022
6. BVP, Kafe og Garderobebygg
7. Eventuelt med Reker og hvitvin.



07.04.2018
Sesongavslutningsmøte Røa Bandy

Ansvarlig for å nominere styrets medlemmer

Valgkomite til Bandy styret består av 2-3 personer. 

For å sikre forbindelse til yngre lag og rekruttering av yngre inn i styret er følgende 
lagledere valgkomite:

Lagleder for den årgang som skal spille første års 11 bandy kommende sesong.
Pt. (2005 årgang).

Lag for andre årganger som ikke har andre større oppgaver gjennom sesongen 
Pt. (06 og Smågutt årgang)

Valgkomite for BVP er styret i Røa Bandy.



Forslag til nytt styre Røa Bandy 2018-2019

07.04.2018Sesongavslutningsmøte Røa Bandy

• Leder Christen Møller

• Økonomi Charlotte Bugge

• Informasjon/kiosk Tale Scott

• Materialforvalter Mathias Gellein

• Sportslig leder Preben Rynning Myrvold

• Representant for BVP Knut Aronsen

• Representant A-laget Tor Sagafos

• Rekruttering NN

Valgkomite:   Lagleder 2005, 2006 og SMG
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I Regnskap

07.04.2018Hovedlagets krav til møte



II Behandle gruppens årsberetning

Styrets beretning

• Styret har bestått av 6+1 medlemmer 

• Eksternt støtteapparat på ca. 12 medlemmer

• Hatt 6 styremøter og håndtert ca. 45 saker

• Hatt ansvar for Juleavslutning og Bandy disco

• Bistått innsamling til Cafe og Garderobebygg

• Hatt tett samarbeid med BVP, lagene og administrasjonen

• Midlertidig ansettelse av Sportsjef/trener for 11’er lag

• Representant i hovedstyre

• Lagenes sportslige beretning kommer senere i presentasjonen

07.04.2018Hovedlagets krav til møte



Kioskdrift denne sesongen

• Kiosken har vært åpen de fleste helger og 
ifbm småguttkamper

• Bidrar til å skape stemning på banen og 
inntekter til Røa IL bandy

• Problemer med å rekruttere kioskvakter 
(særlig yngre lag), som har resultert i lukket 
kiosk noen helgedager

• Erfaring i år er også at det var veldig mye 
bedre salg tidlig i sesongen, før skisesong. 
Må derfor vurdere bruk av dugnadsinnsats 
på helger som er svært stille. 

• Netto inntekt: ca 25.000 kroner

• Har fått ny leverandør, noe som vil forenkle 
innkjøp til neste år når vi får bedre 
lagringsplass

07.04.2018Hovedlagets krav til møte



Utstyr/Drakter /materiell

• 246 nye drakter bestilt høsten 2016

• Prøvedag og mulighet for bestilling på nett

Øvrig utstyr 

Baller, Keeperskinn, Keeperhansker, Treningstrøyer m.m.

• Alle lagledere skal ha ført oversikt over hvilken spiller som har fått 
hvilken drakt.

• Viktig at oversikten holdes oppdatert når noen mot formodning 
slutter i Røa Bandy

• De gamle draktene skal alltid leveres inn til administrasjonen på 
Røa

07.04.2018Hovedlagets krav til møte



III Fastsette budsjett

07.04.2018Hovedlagets krav til møte



IV Fastsette treningsavgift

07.04.2018Hovedlagets krav til møte



V Fremme innspill til årsplan

• Delta på familiedag juni

• Sarpsborg Cup (7’er), August/September

• Etablere sportslig utvalg for 11'er bandy

• Dugnad cafe og garderobebygg

• Halltrening på is og innebandy/barmark

• Dugnad, forberedelse sesongåpning

• Oppstart med Seriespill og Cup’er

• Etterskole Bandy

• REC

• Allidrett

• Dugnad, opprydding sesongåpning

• »Valgkomite» og innspill til Sesongavslutningsmøte

07.04.2018Hovedlagets krav til møte
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•33 aktive spillere sesongen 
2017/2018

•Spillere fra Bogstad, Huseby, 
Lysejordet og Sørkedalen skole

•Trening onsdager (+ 
mandager)

•Deltatt på Røa Energizer Cup + 
ØHIL, Ready, Haslum og 
Snarøya Cup

•4 lag på Ready Knøttecup 10. 
mars

07.04.2018Røa 2010 sesongen 2017/2018



Røa 2009 bandy

•Fin og sosial gjeng

•Trenere: Kathrine Godager, Jens 
Petter Christensen, Jörgen Eriksson og 
Pelle Stensson

•Oppmann: Lars Rønningen

•Totalt 28 spillere

•Ca 15+- på treningene

•2 lag i serien, klarte å stille lag i alle 
kampene, delvis med hjelp av 2-3 fra 
2010

•Deltakelse på 7 cuper

07.04.2018Røa bandy 2009 - 2017/2018 



•Gode resultater, har vunnet klart flere 
kamper enn vi har tapt ☺

•Økende spillergruppe

•Mange fra Bogstad går kun på ESB og 
spiller cuper, hvordan dra de mer med

•Mål for neste år å få med flere på trening 
og seriekamper

•Sosialt utenom treninger?

•Felles fotballtreninger og 
barmarkstreninger med kølle/ball i sommer?

•Deltakelse på Sarpsborg cup i september 
(fotball/bandy) kan være en fin start på 
sesongen og knytte flere tettere til laget

•Dra med foreldregruppa, få til noe sosialt 
her også?

07.04.2018Røa bandy 2009 - 2017/2018 



• Totalt 19 spillere (18 gutter, 1 jente). 
Noen falt fra etter forrige sesong, og en 
ny spiller kom til

• Peder Bugge og Niklas Thon har trent 
laget

• Øvrig støtteapparat: sliping fordelt på tre 
foreldre, en dugnadsansvarlig, en 
cupansvarlig, en oppmann og flere 
hjelpetrenere blant foreldrene

• Deltatt i REC-styret med tre 
representanter

• En representant fra laget i bandystyret: 
Charlotte Bugge

07.04.2018Knøtt 08 - 2017/2018 



• Deltatt med to lag i serien

• Deltatt på en cup hver måned fra 
november til og med mars

• Laget har hatt treningstid på BVS 
mandager kl. 18.30-20.00 og fredager kl. 
18.00-19.30

• Trening på mandager er ikke ønskelig da 
vi har tre spillere som også driver med 
langrenn for Røa. For neste sesong er det 
viktig å unngå mandag som treningsdag

• Innebandytrening på Lysejordet skole, og 
tre treninger i ishallen på Vinterbro før 
isen kom på BVS

07.04.2018Knøtt 08 - 2017/2018 



Oppsummering 2007

•19 spillere 

•5 nye spillere

•1 oppmann

•4 trenere/lagledere

•1 lag i serien

•1-2 lag pr cup

13.03.20182007- 2017/2018 



Spillere

•19 fra skolene:
Bogstad
Huseby
Sørkedalen

•5 nye uerfarne spillere

•Bidrag til 2005/2006

•Bidrag fra 2008

13.03.20182007- 2017/2018 



Serie og cuper

•1 lag i serien, basert på 
erfaringene fra i fjor

•Cup deltagelse
Sarpsborg cup
Kosa cup
Frigg cup
REC 
Ready cup
Stabæk cup

•Fokus på mestring og godt 
spill fremfor resultat

13.03.20182007- 2017/2018 



Trening                                              Lagledelse

•1 trening 1.5 time pr uke

•Spilerne er aktive innen:
Fotball
Langrenn

•Fotball i sommer

13.03.20182007- 2017/2018 

•4 trenere/lagledere
Deler på treinger
Deler på kampledelse

•1 oppmann



Røa FairFighters 2006

• 21 spillere

– 19 kule gutter, 2 tøffe jenter

– Mistet 4, fått 3 nye i år

– 4 skoler representert

• 3 flinke og engasjerte trenere

–Hans Jørgen Bentzen

–Lars Erik Rødland

–Preben Rynning Myrvoll

• Superlagleder Åste

• Økonomiansvarlig

• Sosialkomite

• Foreldregruppe som er fantastisk
positive og flinke til å stille opp ! 

11.03.182006 Røa FairFighters – sesongen 2017/2018 



Aktiviteter

11.03.182006 Røa FairFighters – sesongen 2017/2018 

•2 treninger per uke

– Ishall tidlig på høsten

– Barmark og innebandy

– Løkkebandy

– EtterSkoleBandy

– Bandyskole (sommer og høstferie)

– Hospitering; vi med 05 og 07 med oss

• 2 lag i serien

–10 seriekamper per lag

–Tap og seire mot de samme

lagene mange ganger.... 

• Deltatt på 12 Cuper !

• Innsamlingsaksjon

• Pizza- og filmkveld

• Foreldrefest



11.03.182006 Røa FairFighters – sesongen 2017/2018 

Høydepunkter 

• En fantastisk gjeng ! 

• God sportslig utvikling gjennom
sesongen

– Individuelle ferdigheter

– Lagspill

– Fokus på mestrings-/effektmål og ikke
resultatmål

• Cupdeltakelse 12 cuper

– 2 lag på 8; 1 lag på 4

– Flere ganger i sluttspill

– Seier i Snarøya Cup

• Tur til Ørebro og Broman Cup 

– Begge lag til A-sluttspill

– Vi heier på hverandre



Tanker om neste sesong

11.03.182006 Røa FairFighters – sesongen 2017/2018 

• Holde på den gode lagånden

– Sosialt

– Sportslig

– Og i foreldregruppa

• Barmarkssamling i august, med 
premie for innsamlingen

• Sommerbandy/Høstbandy

• Sesongstart i Sarpsborg

• 2 lag i serien

• Cuper etter interesse

• 11er treningskamper etter nyttår

• Sverigetur?



07.04.2018Lillegutt 05 - 2017/2018 

Røa 2005



RØA 3 (Lysejordet) vant Lillegutt 05 - serien

07.04.2018Lillegutt 05 - 2017/2018 



Sesongens cuper og serie

• Deltatt på 13 cuper

➢ 11 7’er cuper
➢ Én 11’er cup
➢ Én 11’er treningscup på Konnerud
➢ Startet sesongen med Sarpsborg cup i september (3 lag)
➢ Avsluttet sesongen med Stabæk 11’er cup i mars (2 lag)
➢ Ellers vært på Konnerud, Drammen, Mjøndalen, Bærum og Oslo

• Deltatt med tre lag i serien

• 06 spillere har hospitert på 05

07.04.2018Lillegutt 05 - 2017/2018 



Spillere og støtteapparat

•Antall spillere
➢ Bogstad/Lysejordet integrert med 

tilsammen 27 spillere

➢ Påmeldt hver sine lag i serien

➢ Fra neste år felles lag i serien

•Støtteapparat
➢ 4 trenere

➢ 1 oppmann

➢ 1 dugnadsansvarlig

➢ 1 medieansvarlig

➢ 1 partygeneral

➢ 1 slipeansvarlig

07.04.2018Lillegutt 05 - 2017/2018 



Resultater

•Vunnet tre cuper

•Kommet til sluttspill i samtlige cuper

•Stabæk 11’er cup
➢ Røa05 møttes i semifinalen

•Stiller tre jevne lag

07.04.2018Bogstad 2005 2016/2017 



Aktiviteter i sommer og høst

•14 spillere er påmeldt sommerbandy i 
Vänersborg

•Treningssamling i høstferien

•Kick off ved sesongoppstart

07.04.2018Bogstad 2005 2016/2017 



Røa Bandy – Smågutt
Oppsummering sesongen 17-18



Røa Bandy – Smågutt



Røabandyttene 17-18

• 21 gutter i troppen

- 7 03ere / 14 04ere

- mistet tre i sesongstarten

• To lag i Interkretsseriene

- A (nivå 1) og B (nivå 2)

• To lag i NM-kvalikseriene

- seedet og useedet

• Avgjørende deltakelse fra flere 05ere

• Støtteapparatet

Oppmann, Sportslig leder, 4x Trenere, Kamp-
arr., 3x Slipere, Økonomi, Foto/Video, Festkom

Røa Bandy – Smågutt



Off-season

• Foreldremøte

• 5-6 treninger på is

- mai-juni

• 18 gutter på Sommerbandycamp i Sverige

Røa Bandy – Smågutt



Pre-season (mid august – mid oktober)

• 2 barmarksøkter pr uke

- varierende oppmøte

• 1 istrening pr uke

- bra oppmøte

• Sarpsborg cup

• Foreldremøte

• Høstcamp i Kungälv / Ale Arena

- 4,5 dager med topp treningsforhold og matching

Røa Bandy – Smågutt



Røa Bandy – Smågutt
SARPSBORG CUP



Røa Bandy – Smågutt
HØSTCAMP I KUNGÄLV / ALE ARENA



Røa Bandy – Smågutt
HØSTCAMP I KUNGÄLV / ALE ARENA



Sesongen (mid oktober – mid mars)

• 2-4 treninger pr uke

- 03erne har også trent litt med a-laget

• Cuper

- Kosa, CCM, Frigg, Snarøya, Vassenga

• Seriekamper og NM kval

- 29 kamper

• Kretslag 2.års smågutt

- 5 Røa-gutter uttatt

• Foreldrefest

• NM sluttspill

• Sesongavslutning i Kungälv / Ale Arena

Røa Bandy – Smågutt



Røa Bandy – Smågutt
CUPER

KOSA FRIGG

VASSENGA SNARØYA



Røa Bandy – Smågutt
CCM CUP I VÄSTERÅS



Røa Bandy – Smågutt
INTERKRETS B - SERIEN



Røa Bandy – Smågutt
INTERKRETS A - SERIEN



Røa Bandy – Smågutt
NM-KVALSERIEN (USEEDET)



Røa Bandy – Smågutt
NM-KVALSERIEN (SEEDET)



Røa Bandy – Smågutt
NM-KVARTFINALE RØA VS. RØA 



Røa Bandy – Smågutt
NM-SEMIFINALE RØA VS. READY



Røa Bandy – Smågutt
NM-FINALE SOLBERG VS. RØA



Røa Bandy – Smågutt
SESONGAVSLUTNING I KUNGÄLV



Neste sesong..

• Opplegget rundt etablering Gutte-lag for neste sesong er ikke behandlet enda.

• Samspillet mellom 1. og 2.års Smågutt er heller ikke diskutert. 

• Men så godt som sikkert er det at årets smg-lag skal til MWC i Bollnäs..

• Off-season

- fysiske tester?

- barmarksøkter spenst og kondis fra 1.mai, felles og/eller egentrening

- istreninger; 4-5 økter i mai-juni

- nesten alle påmeldt sommerbandycamp i Sverige

• Pre-season

- barmarkstrening; 2 økter/uke fra skolestart

- istreninger; 1 økt/uke fra skolestart

- Sarpsborg bandy/fotball cup 8.-9. sept

- høstcamp i Kungälv / Ale Arena 3.-7. okt

Røa Bandy – Smågutt



Røa Bandy – Smågutt
Oppsummering sesongen 17-18



A-laget 2017-2018

Bjørn G., Fredrik H. Mikkel, Andrei M., og Hans Gunnar B. var ikke tilstede da bildet ble tatt. Gjelder også sliper Einar A. og adm. Tor S



Sesongen 2017-2018

➢ Havnet midt på tabellen i 1. div. 
med 6 fler poeng enn i fjor

➢ Kortere vei til de lagene over enn i 
fjor

➢ God støtte fra noen Old Boys 
spillere

➢ God backing fra småguttlaget til 
fler A. lags kamper

➢ Høyst variabelt oppmøte på 
treninger!

➢ Serien ferdig 14. februar – tidlig!

➢ Stort sett samme lag som sist 
sesong –

➢ Peder Langaard en ny frisk 
pust på laget!

➢ Startet treningen i slutten av 
august – 2 x pr. uke

➢ Vlad ny spillende trener –
meget viktig for Røa Bandy

➢ Treningsleir i Sverige siste helg i 
høstferien – topp arrangert av 
småguttlaget – kunne vært fler A. 
lags spillere!

➢ Mikkel H. og Christian 
Marachin deltok på noen 
treninger



➢ Målsetting – topp 3 i 1. divisjon

➢ Bygge en «Garderobekultur» på 
BVP!

➢ Noen må planlegge og 
gjennomføre dugnad også for A-
laget(utenom sesong)

➢ Introdusere nye ledere til laget

➢ De gamle begynner å bli 
skikkelig gamle…….

Sesongen 2018-2019

➢ Trolig samme lag som sist sesong

➢ Jobber med 2-3 nye spillere

➢ Meget viktig at Vlad fortsetter 
som trener neste sesong

➢ Treningsleir planlagt med god 
påmelding 

➢ Sammen med 
smågutt/guttelaget

➢ Mål å knytte A. laget tettere til 
guttelaget



RØA OLDBOYS  

• 19 spillere i stallen

• 4 plass i serien (4 seire, 2 tap, 1 uavgjort)

• Tap mot Solberg i semifinale i NM (uoffisielt)

• Trent hver mandag sammen med A-lag

• Brukt Spond med meget god erfaring

• Trener har vært Bjørn Garmann

• Oppann Jens Ljones

• Generelt meget god stemming

• Erfaring å ta med til neste sesong

– Det tar mye tid å skaffe dommere☺

07.04.2018Oldboys 2017/2018 



•Veteran laget mistet noen spillere før 
denne sesongen og det så ut til at vi ville 
få ett noe svekket lag.  Men med ny 
keeper samt Stein Pedersen fra Ullern har 
vi hatt en meget god sesong.  

•Det så lenge ut til at vi skulle nå finalen 
men vi tapte dessverre mot Stabekk i 
siste avgjørende kamp. Med kun 2 tap 
denne sesongen kom vi til slutt på 3 
plass. Vi har best målforskjell av alle med 
54 pluss mål.

•Veteran laget har i år spilt god 
planmessig bandy med gode pasninger 
og involveringer av alle spillere på banen.

•Vi takker Røa og banemannskapene for 
meget gode treningsforhold i år og ser 
allerede frem til ny sesong.

•Neste år skal vi til finalen og ta medalje.

07.04.2018Veteranlaget- 2017/2018
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Målsetting 2022

• Røa Bandy er et etabler eliteserielag med min. 75% opprinnelige 
Røaspillere på laget

• Egne jente/damelag

• Alle årganger i 7`er bandy har min. 30 spillere

• 2 småguttlag, 2 guttelag

• Et levende klubbhus hele vinteren

• Sunn økonomi

• God drift av BVP

• Godt utviklede trenere i de eldre  årklassene

• 2 Eliteserie dommere

• 2 Seniorlag (fra og med 2020 når dagens 03-04 er gamle nok)



SWOT Røa Bandy 2018

Sterke sider i 2018
- Bogstad vinterparadis er på plass – topp forhold
- - dedikert banemann støttet av 2 x dedikerte frivillige
- Sterke årganger fra 2003 og nedover
- Meget godt småguttlag
- Gode trenere  fra 04 , 05, 06. 07.08-09?
- Meget god og positiv driv i Røa bandy
- Gode sponsorer og god gruppe som jobber med dette
- Godt styre
- Etablert etterbandyskole
- Røa A – lag etablert i 1. divisjon

Svake sider
- Ingen (gutte) og jr. lag 
- Kortsiktig rekrutering til A – laget
- Økonomi i Bandygruppen(?)
- Økonomi – drift av BVP (Anleggsmiddler – drift)
- Få gamle Røaspillere å dra på (alder 35 – 50)

Muligheter fremover (litt for mange tiltak – aktuelle for 2018…..)

- Usikre vintre skaper gode rekruteringsmuligheter
- Nytt klubbhus er på plass
- Allidrett – utvide denne til 2 x pr. uke fra kommende sesong

(bandy og ski i samme uke – november – ferbruar)
- Røa har gode spillere i Eliteserien og i Sverige
- Hente fler smg spillere fra andre klubber
- Følge opp med «Edsbyn» samlinger i høstferien
- Eget bandytilbud til de ivrigste , f. eks. hver 14. dag
- Samarbeid Villa Lidkøping
- Vinterferie camp 2019

Trusler
- Sommeridrett og vinteridrett – samarbeid i Røa (og andre 

klubber)
- Økonomiske rammer fra kommunen – sponsorer fremover?
- Høy grad av frivillighet i arbeidet i Bandygruppen (begrenset 

hvor mye mer vi kan få til med det…)
- 2. divisjon er sportslig for dårlig (må holde oss i 1.div)



2018 2019 2020

Mål:
- Etablert A- laget blant topp 3 

«Ikke 2. lag i 1. divisjon
- NM finale på småguttlaget
- 4 gutter i rekrutt landslags 

stallen

Mål:
- A- laget topp 3 i 1. div.
- Smågutt og gutt i toppsjiktet i NM
- Min. 30 spillere på alle 7 – er lagene

Mål:
- 6 2004 spillere i A- lags stallen
- 2 A- lag i serien
- Topp 1. div.
- Finalespill for guttelaget
- 2 spillere på U17 landslaget

Sportslig utvikling – high level!

Viktigste tiltak:
- Utvikle trenere med bedre 

verktøy – olympiatoppen?
- Involvere Felix, Ole, Kristian M.
- Min. 3 nye A- lags spillere
- Tettere bånd mellom A- laget og 

yngre lag
- Utvide allidrettstilbudet – bandy 

delen
- Etablert samarbeid med Svensk 

klubb (ny «Edsbyn …)

Viktigste nye tiltak:
- Langsiktig plan må på plass

Viktigste nye tiltak:
- Må på plass



Sesongavslutningsmøte Røa Bandy
22 mars 2018

07.04.2018
1. Valg av møteleder og godkjenning av agenda
2. Nominering av styrets medlemmer
3. Hovedlagets krav til møte

i. Behandle regnskap
ii. Behandle gruppens årsberetning
iii. Fastsette budsjett
iv. Fastsette evt årlig treningsavgift
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til 

hovedstyret

4. Presentasjon av lagene
5. Strategiplan - Oppfølging 2018-2022
6. BVP, Kafe og Garderobebygg
7. Eventuelt med Reker og hvitvin.



07.04.2018BVP, Kafe og Garderobebygg

Fra sesongavslutningen
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Knut Aronsen

Martin Novotny

Jon Røste

Roger Lyse

Ulf Andersen

Tor Heiestad

Ole Myhrer

Pål Stranger-Johansen

07.04.2018Utmerkelser BVP Eier og Drift stiftelsen



Røa IL
Besøksadresse: Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo

Telefon: 22 50 31 55  / E-post: post@roail.no / Web: www.roail.no

http://www.roail.no/

