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Eksisterende styre

• Preben Myrvoll - (sportslig og alt mulig)

• Christen Møller - (leder)

• Tale Scott - (kiosk og informasjon)

• Iver Endresen - (økonomi)

• Sander Tufte - (A-lag og Jr)

• Pål Magnus Nordby - (rekruttering)

• Håvard Pettersen - (Materiell og Covid-19)

09.03.2021Velkommen
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09.03.2021
Nominering av 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. (2008 årgang).

Lagleder 2.års smågutt (2006) og Lagleder for spillere i 3.dje klasse (2012)

(Valgkomite for BVP Drift og Eierstiftelsen er styret i Røa Bandy)

Ansvarlig for å nominere styrets medlemmer



Forslag til nytt styre Røa Bandy 2021-2022

09.03.2021Nominering av styrets medlemmer

• Christen Møller

• Iver Endresen

• Tale Scott

• Sander Tufte

• Pål Magnus Nordby

• Thorbjørn Halvorsen (2010)

• Kristin Willoch Haugen (2005, 2007 og 2010)

Styret fordeler oppgaver innbyrdes

I tillegg utnevnes spiller representant

Valgkomite: Lagleder 2007, 2009 og 2013
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Resultat og budsjett for 2020

09.03.2021Hovedlagets krav til møte

* Budsjettet for 2019 brukte andre poster enn hvordan resultatregnskapet til Røa er ført. I oversikten er det forsøkt å legge budsjettet i poster som best samsvarer med resultatet.

Post Resultat 2020 Budsjett 2020 Kommentar (til resultat)

Inntekter

Treningsavgift kr 1 012 174 kr 722 000
Inkl bidrag fra Røa Cup, ikke budsjetter sommercamp og aktivitetsuke 
sommerferie

Sponsorinntekter kr 125 000 kr 205 000 Vi fikk ikke inn nye sponsorkontrakter i 2020, men alle ble videreført

Kompensasjon kr 49 490 Coronakompensasjon
Anleggsstøtte kr - kr -
Tilskudd krets kr 8 700 kr 15 000
Kiosk kr 111 571 kr 140 000 Corona -> ingen inntekter høst 2020
Dugnad kr 40 931 kr 27 000 Loddsalg, Parkering, Skøyteslip
MVA kompensasjon kr 61 932 kr 76 000
Salg refleksvester kr 8 939 kr 50 000

Gaver kr 136 950 Hovedsakelig fra OBOS

Annen driftsinntekt kr 101 910 kr 10 000 Inkluderer bla Lagkasser og videresalg utstyr

Sum Driftsinntekter kr 1 657 597 kr 1 245 000

• Betydelig mer inntekter for treningsavgift enn budsjetterte pga ikke-budsjetterte aktiviteter:
• Sommercamp (for barn i sommerferien): 127,450 kr i merinntekter
• Vår/sommer/høst aktiviteter for 11'er lag: 237,450 kr i merinntekter

• Vi vil ikke hente inn treningsavgift for seniorer for sesongen 20/21: utgjør 65,000 mindre innt.
• Ordinære treningsavgifter utgjorde 520,000 kr mot budsjett 595,000
• Vi har ikke hatt inntekter fra kioskdrift høst 2020 pga Corona
• Vi mottok ca 100,000 kr i støtte fra OBOS Jubel ifm ekstra Coronastøtte



Resultat og budsjett for 2020 - Varekost

09.03.2021Hovedlagets krav til møte

* Budsjettet for 2019 brukte andre poster enn hvordan resultatregnskapet til Røa er ført. I oversikten er det forsøkt å legge budsjettet i poster som best samsvarer med resultatet.

Post Resultat 2020 Budsjett 2020
Kommentar (til resultat)

Varekost
Påmeldinger Cuper kr 65 704 kr 86 000 Inkluderer også påmeldinger finansiert av lagkassen
Baneleie kr 440 713 kr 205 000 Istid og BVP, inkluderer også ikke budsjetterte aktiviteter
Kontingenter serie kr 53 770 kr 172 000
Dommerhonorar kr 39 842 kr 51 000
Utstyr og varer for videresalg kr 104 490 kr 46 000 Videresalg via nettbutikk budsjetteres ikke
Andre varekostnader kr 134 915 kr 82 000 Inkluderer bla lagkasser, kiosk, premier, kontigentinndrivels
Sum varekost kr 839 434 kr 642 000

• Færre cuper høst 2020 gjorde at vi brukte mindre enn budsjettert
• Kostnader til baneleie inkluderer 110,000 kr knyttet til ikke-budsjetterte aktiviteter for 11'er 

lag gjennom sommeren.
• Vi har ikke blitt fakturert for påmeldinger til seriespill.
• Vi budsjetterer ikke for inntekter og utgifter knyttet til videresalg av utstyr
• Lagkasser kommer inn som inntekter og utgifter i regnskapet men budsjetteres ikke og 

disponeres av lagene – ikke Røa IL, Bandy



Resultat og budsjett for 2020

09.03.2021Hovedlagets krav til møte

.

Post Resultat 2020 Budsjett 2020 Kommentar (til resultat)

Driftskostnader
Lønnskostnad kr 397 974 kr 357 000
Utgiftsgodtgjørelser kr 8 732 kr 8 000
Tilskudd BVP kr 155 000 kr 155 000
Rep og vedlikehold kr 10 355 kr -
Administrasjon kr 4 826 kr 10 000
Andre Driftskostnader kr 18 409 kr 18 000
Ordinære avskrivinger kr -
Sum Driftskostnader kr 595 296 kr 548 000

Sum vare - og driftskostnader kr 1 434 730 kr 1 190 000

Årsresultat (etter finans) kr 222 613 kr 55 000

• Pga ovennevnte punkter ble resultatet for 2020 betydelig bedre enn budsjettert.
• 80,000 kr av resultatet er direkte knyttet til aktiviteter til 11'er lagene og foreslås allokert til 

dem for kommende sesong.



II Behandle gruppens årsberetning

• Styret har bestått av 7 medlemmer

• Eksternt støtteapparat på ca. 10 medlemmer

• Hatt 9 ordinære styremøter og håndtert ca. 30 
saker

• Andre møter etter behov

• Arrangert dugnader sammen med BVP

• Corona arbeid sammen med administrasjonen

• Vakt på Bogstad

• Representant i hovedstyret

• Innspill til Røa Hovedlags årsberetning på Årsmøte

09.03.2021Hovedlagets krav til møte



Utstyr/Drakter /Materiell

Drakter

• Alle lagledere skal føre oversikt over hvilke spillere som har fått hvilken drakt. 
Viktig at oversikten holdes oppdatert når noen mot formodning slutter i Røa 
Bandy

• Drakter som er til overs i laget, eller hvis spillere slutter, skal 
leveres materialforvalter.

• Drakter samles inn av lagleder ved sesongslutt. Ved behov for bytte gjøres dette 
mellom lagene ved sesongoppstart.

Bekledning

• Varmedresser og annet treningstøy fra Torshov Sport

Øvrig utstyr 

• Annet utstyr tilgjengelig i Røa sin nettbutikk

• Keeperskinn, keeperhansker m.m. kan arves mellom lagene. Kontakt 
lagledere/trenere eller materialforvalter.

09.03.2021Hovedlagets krav til møte



09.03.2021

III Forslag budsjett 2021

Post Budsjett 2021 Kommentar budsjett 2021

Inntekter

Treningsavgift Kr 730 354 Inkluderer treningsavgift, etter skolebandy, sommercamp og vinterskolebandy

Sponsorinntekter Kr 205 000 Forutsetter videreføring av alle avtaler samt økning med minst 50,000 kr

Kompensasjon Kr -

Anleggsstøtte Kr - Inntekter for søkte midler, budsjetterer med 0 i inntekt pga tilsvarende kostand

Tilskudd krets Kr 9 000

Kiosk Kr 50 000 Kun vanlig kiosk, høst 21

Dugnad Kr 20 000 Kun slip

MVA kompensasjon Kr 55 000

Salg refleksvester Kr 24 900 Budsjetterte inntekter fra dugnad, f.eks rest refleksvester

Gaver Kr -

Annen driftsinntekt Kr 2 000 Provisjon nettbutikk, budsjetterer ikke med lagkasse til tross for at dette vises i resultatet

Sum Driftsinntekter Kr 1 096 254

Inntekter:
• Treningsavgifter periodiseres over 2 regnskapsår.
• Ettersom vi ikke hentet inn treningsavgifter for senior (samt five – a –side grupper) i 

20/21 sesongen, utgjør dette ca 65,000 kr mindre inntekt enn en normal sesong.
• Vi fikk ikke avholdt Røa Torg-Cup i 2021 - utgjør ca 150,000 kr mindre inntekter enn forrige 

sesong
• Vi budsjetterer med sommercamp for barn etter mal fra i fjor - utgjør 125,000 kr
• Vi budsjetterer med lavere kioskinntekter enn normalt – kun forventet inntekt høsten 

2021 (uten inntekter fra Røa Torgcup og vår 2021)
• Vi forventer Coronastøtte, men budsjetterer ikke med inntekter for det



09.03.2021

III Forslag budsjett 2021

Overordnede kommentarer og forutsetninger som er lagt til grunn for forslaget til budsjettet:

Kostnader:
• Kostnader til seriespill sesongen 21/22 kostnadsføres i sin helhet i 2021 - fører til ekstra 

kostnader uten inntekter for 2021 pga manglende inntekter fra seniorer sesongen 
20/21.

• Vi budsjetterer med en fast sum som hvert lag kan benytte til påmeldingsavgift for 
cuper. Summen avhenger av antall spillere.

• BVP: Styret budsjetterer med 90,000 kr for garderobe og kioskleie, samt 125,000 kr i 
ekstra tilskudd (RSM).

• Styret budsjetterer med at Patrik fortsetter som trener gjennom sesongen 21/22.
• Styret budsjetterer med noe istid for de ulike lagene, men mindre enn for fjoråret og 

det er ikke budsjettert for støtte til treningssamlinger og turneringer (eks mini –
worldcup).

• Styret budsjetterer med innkjøp av nødvendig utstyr (baller, drakter, keeperutstyr etc.) 
til lagene, men oppfordrer til at dette holdes til et minimum.

• Øvrige kostnader er budsjettert til et minimum men i henhold til faktiske kostander for 
fjoråret.



09.03.2021

III Forslag budsjett 2021

Post Budsjett 2021 Kommentar budsjett 2021

Varekost

Påmeldinger Cuper Kr 34 500 1/3 av det vi vanligvis budsjetterer for da det ikke var cuper vår 2021

Baneleie Kr 196 667 Istid, ispool og BVP

Kontingenter serie Kr 204 240 Kostnader seriespill kostnadsføres i sin helhet ifm mottak av faktura (Inkl også reisekost A – lag (30,000 kr)

Dommerhonorar Kr 38 050 Lavere enn normalt pga ikke seriespill vår 2021

Utstyr og varer for videresalg Kr 45 000 Her er det kun budsjettert med innkjøp til lagene - ikke videresalg

Andre varekostnader Kr 65 079 Inkluderer bla innkjøp kiosk, kontingentinndrivelse, innkjøp til sommercamp

Sum varekost Kr 583 536

Driftskostnader

Lønnskostnad Kr 410 623

Tilskudd BVP Kr 125 000 Videreføring av tilskudd RSM

Rep og vedlikehold Kr -

Administrasjon Kr 4 000

Andre Driftskostnader Kr 29 000

Ordinære avskrivinger Kr -

Sum Driftskostnader Kr 568 623

Sum vare - og driftskostnader Kr 1 152 159

Årsresultat -kr 55 905



09.03.2021

III Forslag budsjett 2021

Styret foreslår at det budsjetteres med et negativt resultat for sesongen 2021 på grunn av 
ekstraordinære omstendigheter knyttet til Corona.

Dette i lys av ekstraordinært positivt resultat i 2020 som må sees i sammenheng med 
underskuddet i 2021 (f.eks utgjør manglende innbetalinger for seniorer 2020/21 en 
resultateffekt for 2021 på ca 90,000 kr).

Røa IL ønsker at alle grupper og lag budsjetterer med en driftsmargin på 5%.
Ser vi årene 2020 – 2021 samlet forventes et positivt resultat som tilfredsstiller Røa IL sine krav 
om budsjettert driftsmargin på 5%.

Alternativet slik styret ser det er at treningsavgiftene økes for sesongen 21/22 - noe vi ikke 
ønsker. I foreslått budsjett er treningsavgiftene holdt på samme nivå som for tidligere år - men 
justert for aldersnivå.



IV Fastsette treningsavgift

09.03.2021Hovedlagets krav til møte

NB! I tillegg til treningsavgift må lisensberettigede spillere også betale spillerlisens. Denne 
betales av hver enkelt spiller, direkte til forbund/krets og kommer i tillegg til treningsavgiften.

Treningsavgift Høst 2020 Treningsavgift høst 2021
Lag Antall Sats Antall Sats
Veteran - inkl serie 0 kr 3 100 8 kr 3 100
Veteran kun trening 0 kr 1 500 9 kr 1 500
Old Boys - inkl serie 0 kr 2 600 10 kr 2 600
Old Boys kun trening 0 kr 1 500 6 kr 1 500
A-lag 0 kr 3 600 8 kr 3 600
Jr - 03 6 kr 4 400 6 kr 4 400
Jr - 04 7 kr 4 400 7 kr 4 400
Gutt 05 16 kr 4 400 14 kr 4 400
Gutt 06 12 kr 3 900 10 kr 4 400
Smågutt 07 9 kr 3 900 9 kr 3 900
Smågutt 08 9 kr 3 400 8 kr 3 900
Lillegutt 09 13 kr 3 300 10 kr 3 400
Lillegutt 10 28 kr 3 000 24 kr 3 300
Knøtt 11 8 kr 2 500 7 kr 3 000
Knøtt 12 24 kr 2 000 20 kr 2 500
Knøtt 13 24 kr 2 000 20 kr 2 000
Knøtt 14 25 kr 2 000

Five a side 0 kr 1 000 30 kr 1 000
Sum 156 231



V Fremme innspill til årsplan

• Delta på familiedag juni

• Sommerbandycamp

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

• Halltrening på is og innebandy/barmark

• Høstferiebandy for 11'er lag (Sverige)

• Dugnad sesongåpning

• Oppstart med Seriespill og Cup’er

• Etterskolebandy

• Bandy/skøyteskole

• Røa Torg Cup

• Allidrett

• Kretslagsturnering

• Vinterferiebandy

• Dugnad sesongavslutning

• Sesongavslutningsmøte

09.03.2021Hovedlagets krav til møte



Sesongavslutningsmøte Røa Bandy
8 mars 2021

09.03.2021
1. Velkommen
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. Informasjonsflyt (Spond, Web, Mail)
5. BVP status
6. Sportslig og rekruttering
7. Presentasjon av lagene.



Informasjonsflyt

• Spond er hovedkanal for informasjon til lagledere og trenere fra 
bandystyret og sportslig leder. Lagledere og trenere benytter 
Spond til videreinformasjon og informasjon til sine respektive lag.

• Mail benyttes for utsendelse av månedsinfo.

• Web, Facebook og Instagram er informasjonskanaler til alle 
medlemmer og publikum. Dette styres av sportslig leder og Røa-
administrasjonen, samt at enkelte av bandystyrets medlemmer 
har tilgang til å legge ut informasjon.

• Vi bruker kanalene både til å dele praktisk informasjon, men ikke 
minst til å synliggjøre mye fin aktivitet blant lagene og på banen.

• Bandystyret ønsker primært at våre kanaler brukes til 
bandyrelatert informasjon/synliggjøring av våre 
aktiviteter/profilering sponsorer

09.03.2021
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09.03.2021BVP status - Iver

Stiftelsen Bogstad Vinterparadis (BVP) -
Drift
Inntekter 2020
Tildeling fra Anleggsstiftelsen kr 860 654
Salgsinntekt kr 324 740
Driftsstøtte Røa kr 360 000
Driftsstøtte Kommunen kr 1 700 000
Gaver kr -

Sum inntekter kr 3 245 394

Utgifter
Leie av bane kr 1 440 000
Strøm kr 834 000
Innleie banemannskap kr 444 606
Leie av maskiner og utstyr Kr 60 980
Rep og vedlikehold kr 518 491
MVA kompensasjon -kr 197 819
Forsikringspremie kr 35 146
Regnskap og revisjon kr 53 400
Diverse kostnader kr 57 038
Finanskostander kr 2 482

Sum kostnader kr 3 248 324

Årsresultat kr 2 930

Stiftelsen Bogstad 
Vinterparadis (BVP) - Anlegg
Inntekter 2020
Baneleie kr 1 200 000
Andre driftsinntekter kr 469

Sum inntekter kr 1 200 469

Avskrivinger kr -

Rep og vedlikehold kr -
Regnskap og revisjon kr 51 650
Forsikringer kr 12 682
Andre driftskostnader kr 6 672
Rentekostnader kr 100 265
Netto andre 
finanskostnader

kr 15 350

Sum kostnader kr 71 004

Årsresultat kr 1 013 854
Til avdrag lån Kr 144 000

Prognose tildeling drift kr 860 654

Resultat BVP (drift og anlegg) 2020



Annen info fra BVP

▪ BVP hadde i november 2020 møte med byråden hvor vi la fra problematikken
rundt anleggsituasjonen og behovet for hjelp til å finansiere oppgradering av to ødelagte
kjølemaskiner (kun 2 av 4 fungerer – ryker en av de to siste vil det føre til at vi ikke kan regne
med is gjennom sesongen).

– Byråden virket svært positiv til anlegget og at han ønsker å bidra, men det kan være utfordrende å finne midler da 
det ikke vil regnes som utvidelse av tilbud samt at vi er et privat anlegg.

– Vi venter på svar fra kommunen, men det er sterke krefter I kommunen som ønsker å få til en løsning og vi håper på en 
snarlig tilbakemelding.

• Den likvide situasjonen er fortsatt anstrengt, vi er nødt til å styre aktiviteter etter likviditetssituasjonen. Det vil ta tid 
å komme i likviditetsmessig god posisjon, men vi har tro på at dette vil la seg gjøre, mye takket være velvillig støtte fra Røa
IL (vi har både kortsiktig likviditetslån 550,000 kr, pluss langsiktige lån som nedbetales over kommende 8 årene på 
1,9 MNOK)

• Resultatet for 2020 viser at BVP samlet omtrent gikk i balanse, det til tross for en relativt
utfordende sesong med høye kostnader for reparasjoner av maskiner og anlegg samt innleie av 
maskiner tilknyttet dette. Sesongen startet sent pga lekkasje I pumpekum ved Bogstadvannet
som førte til at pumpen måtte repareres. Dette kostet I overkant av 100,000 kr, men sparte
nok stiftelsen for et tilsvarende beløp I strømkostnader gjennom november.

• Anlegget har heldigvis fungert godt gjennom sesongen, men det er fortsatt kritisk så lenge kun 2 av 4 kjøleanlegg er i 
stand.

09.03.2021BVP status
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Sportslig - 2020/2021

• Godt aktivitetsnivå gjennom vår/sommer/høstsesongen
– Barmarkstreninger for flere lag gjennom hele pre-season
– Sommercamp (7er), sommer barmark og høsttur til Vikingeskipet for 11'er
– Godt med istid for alle lag på høsten i div ishaller

• Ekstratilbud gjennom sesong
– EtterSkoleBandy
– Vinterferiebandy
– Bandyskole (helg)
– Jentebandy (ved Ole R)
– Keepertreninger

• Pga Covid ble det kun deltagelse på en cup / Kosa Open (for noen lag) i inneværende 
sesong.

• Høy aktivitet på isen gjennom vinteren, da alle lag har fått mye ekstra istid på 
Bogstadbanen.
– Og mye ekstra aktiviteter, slik som minicup'er (internt i treningsgruppe), ferdighetsmerke, 

speedskating konkurranse, med mer
– https://www.wevideo.com/view/1998514483

• Klubbdommerkurs for 7'er (08 og 07/06) pr video

https://www.wevideo.com/view/1998514483


Rekruttering - fokusområder sesongen 2020/2021

• Etablere lag for 2013-årgangen (2. klasse)

• Rekruttere spillere via allidrett og bandyskole til 2014-årgangen

2013-årgangen

• Invitert til bandytreninger via fotballgrupper i Spond

• Informasjonsmøte nov 2020

Allidretten (1. Klasse)

• God deltagelse på allidrettstreningene, i praksis kun førskolebarn 
på bandyskolen

– Allidrettsdeltagere invitert til bandyskoletreningene

– "Åpen is" på søndag

• Informasjonsmøte nov 2020



Rekruttering – resultater så langt og forbedringsområder

2013-årgangen

• Er nå etablert med egne trenere

• Internkamp lørdag 6. mars på Bogstad (11 deltagere)

2014-årgangen

• 84 medlemmer i Spond-gruppa "Røa Bandy Allidrett"

• 25 deltagere på internturnering lørdag 6. mars på Bogstad

Forbedringsområder

• Markedsføring av bandyskolen

• Informasjonsflyt, koordinering med allidretten

• Utstyr, sliping

• Jentebandytilbud



Røa Torg Bandycup 2021

• Planlagt gjennomført 9.-10. januar 2021 for 
årsklassene 2008 – 2013

• Antall lag begrenset til 8 pr årgang pga gjeldende 
smittevernrestriksjoner

• Cupen fulltegnet i alle årsklasser 10. desember (4 lag på 
venteliste)

• Nye smittevernsrestriksjoner i Oslo Kommune annonsert
13. desember

• NBF godkjente ikke omberamming til 30.-31. Januar grunnet 
behov for baner dersom seriespillet kunne starte

• Cupen ble avlyst 17. Desember 2020

• Vi ser frem til Røa Torg Bandycup 2022!



Profilering OBOS Jubel

• 2010-årgangen ble kontaktet 15. 
Februar 2021 vedrørende profilering i 
forbindelse med utlysning av tildeling 
av midler fra OBOS Jubel

• God synlighet og profilering av Røa 
Bandy i samarbeid med OBOS



09.03.2021

Risikodata blir produsert
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09.03.2021



09.03.2021Klapp på skulderen av ordfører Marianne Borgen
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6. Sportslig og rekruttering
7. Presentasjon av lagene.



2013

Se info over vedr. Rekruttering.
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2010
• 30 spillere i treningsgruppa

• 40 treninger sesongen 2020/2021

• 4 internkamper

• 1 treningskamp mot 2009

• Ingen seriekamper, cuper eller 
treningskamper mot eksterne lag

• Stor fremgang hos hele 
spillergruppa

• Innleide trenere fra Røas 
Juniorlag
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RØA 2009
•Trenere: Jörgen Eriksson, Pelle Stensson, Didrik Busk 
Witzøe og Kathrine Godager

•Lagleder: Geir Vislie

•12 aktive spillere i laget

•Begynte med istreninger i midten av september. Og trente i 
Jar ishall, Hallen på Vinterbro, Frogner Stadion og 
Gressbanen før isen var klar på Bogstad. Har hatt oppsatte 
treninger på Bogstad mandager, onsdager, lørdager og 
søndager. Bra oppmøte på mandager og onsdager. Bra til 
tider på lørdager og litt færre søndager.

•Deltok 1.november på KOSA cup på Stabekkbanen i øsende 
regnvær. Vant alle innledende kampene og semifinalen, før 
det ble et knepent 3-2 tap i finalen. Uansett en kjempefin 
opplevelse med guttas første pokal.

• Laget fikk egen Spons fra Santander, som resulterte i 
supre jakker til gutta.

• Flere har planer om å være med på bandycamp i Sverige 
til sommeren.

•Har vært en god stemning i gruppa, men vi har som alle 
savnet de sosiale treffene vi hadde mange av i cafeen i fjor. 
Har ikke oversikt nå om noen har planer om å slutte.
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Bilder fra Kosa cup og trening.
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2008
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Trenere: Peder Bugge og Finn Erik Øverkil

Spillere: Totalt 9 08-spillere + to faste 09-ere som trener 
med 08. En ny spiller i år!

Cup og kamp:

• Laget deltok på Kosacup på starten av sesongen, den 
eneste som har blitt avholdt

• To treningskamper, en mot 2007 og en mot 2009

• En felles trening med 2007 på slutten av sesongen (en 
til planlagt på Voldsløkka til uken)

Annet:

Innebandy i høst + noen økter på Jar og Vinterbro

Det ble avholdt digitalt dommerkurs der hele laget deltok



2007
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09.03.2021Smågutt (f. 2006/2007) - sesongen 2020/2021

•18 aktive spillere på slutten av sesongen

– mistet noen før sesong og noen få i sesongen

•4 ivrige trenere: Hans Jørgen, Preben, Håvard og Jørgen

•Lagleder: Åste

•Barmarkstrening i vår og høstsesong + tid i ishall + 
Vikingskipet i høst

•Sommercamp og høstcamp arrangert her hjemme

•Is på Bogstad; trening 5 ganger/uke – godt oppmøte de 
fleste treningene

•

•Kjedelig sesong uten kamper

–Kosa Cup mer vannpolo enn bandy

•Vi har prøvd å ha det gøy likevel !

– Internkamper

– Intern 5-a-side-cup

– Stafetter

– Tur på Bogstadvannet

– Ferdighetsmerke

– Alternativ «lock-down-trening»

- Ikke så mye sosialt som vi hadde ønsket

Sesongen 20/21



Neste sesong og mellomsesong
•Trening mellomsesong

–Mange driver med andre aktiviteter

–Barmarkstrening koordineres for 11’er-lag (?)

–Ønsker noe istid i hall vår og høst + Vikingskip

–Håper høstcamp i Sverige blir mulig!

Tillberga Invitational Cup (24.-26.sept)

–Invitert og påmeldt i P16 (2006+2007)

–Forberedelse til dette som en treningsgruppe

–Istid viktig!

–Patrik ønskes med i forberedelser

•2006 spiller GUTT sammen med 2005

– 11 spillere født i 2006 (en keeper og en reservekeeper)

– Gutt elite + gutt kval + interkrets

– Patrik hovedtrener

– Magne, Hans Jørgen og Preben hjelpetrenere

•2007 spiller SMÅGUTT sammen med 2008

– 7 spillere født i 2007

– Flere aktuelle for å også spille med GUTT

– Antakelig et lag i NM og interkrets

– Trenerressurser må avklares
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Gutt 2005
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Smågutt 05 – resultater og høydepunkter

09.03.20
21Sesongavslutning 2020/2021

• Ingen NM-/seriekamper siden NM-finalen 2020

• World Cup Bollnäs avlyst

• Sommerbandy: Forfall pga karanteneregler

• 2 lag fra 04/05 i Kosa-cup: Sølv

Smågutt 05 – spillere og støtteapparat

• 16 utespillere

• 2 trenere

• 1 lagleder

• 1 dugnadsansvarlig

• 3 slipere
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- Felles barmark A-lag, junior, gutt: Veldig vellykket

- Istreninger:

- Gutt 05: 2 dager/uke

- Gutt 04/05: 2 dager/uke

- Junior 03/04/05: 3 dager/uke

Fantastisk innsats av Christer & Patrik!

Smågutt 05 – treningsopplegg og spillefilosofi



Smågutt 05 – neste sesong
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• Barmark

• Trening på is (med koronaforbehold):

- Istreninger i hockeyhall annenhver uke

- Sommerbandyleir i Sverige

- Tilberga Invitational Cup (03/04/05)

- Høstbandyleir i Ale-Surte

• Sesong 2020-21

- 8 spillere har søkt Persbråten Toppidrett bandy

- Istrening 3 dager per uke

- Kamp 1-2 dager per uke

- Seedet og useedet lag i Gutt NM

- Et lag i Gutt serie
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•14 spillere (7 f.03 og 7 f.04)
enkelte mindre bandyaktive under korona

2 trenere, 2 lagledere, 2 skøyteslipere
• Off-season (23.mars – 31.juli)
6 varierte fys.økter pr uke (kun egentrening til 6.mai, deretter kombi
egen-/fellestreninger), 3 ganger på is.

• Pre-season (aug – okt)
Sommerbandycamp uke 32 og 33 i egenregi for de fleste (erstatning 
for Sverige)
Kick-off med beachvolleyball og bbq, 4 fys.økter og 1-2 isøkter pr uke
Høstcamp uke 40 på hjemmebane (avlyst i Sverige)
Treningshelg i Vikingskipet uke 41, inkl første Jr-kamp for Røa på 
10(?) år !!
Kosa cup; 6 kamper for Gutt, 2 kamper for Jr (avbrutt)

• Sesongen (nov – mars)
Ingen treningskamper, ingen seriekamper, ingen cupkamper, ingen 
NM-kamper
4-5 treninger pr uke i hele perioden
Internmatch hver lørdag, keepertrening, ferdighetskonkurranser, 
tester, speedskating
Intern julaften-cup, winter-classic på Bogstadvannet, bandyleik på 
søndager
Lagmøter, felles lunsjer/middager og bandystudio i kafeen når 
reglene har tillatt det.

• Tung sesong med koronarestriksjoner, nye mer langsiktige 
mål helt avgjørende!

Junior / Gutt (03/04)



Junior / Gutt (03/04)

09.03.2021Røa Bandy - Junior / Gutt (03/04) – sesongen 2020-2021

Før neste sesong..
Ny satsing mot toppen for Junior i NM og med 
a-laget i 1. div, felles treningsopplegg.
Off-season; helt bandyfri til medio april, da 
starter felles fys.trening. Istreninger i mai og 
juni. Egentrening i sommerferien og 
sommerbandycamp for mange.

Pre-season; barmarkstrening 3-4 og istreninger 
1-3 økter/uke, Tillberga Invitational Cup 24-
26.sept, høstcamp (Kungälv) 29.sept - 3.okt, 
mm.

Sesongavslutningstur til Russland?



A-Laget
• 11 senior-spillere var klare for å satse i 1.div sammen med 
klubbens juniorer

• Trener- og støtteapparat felles med junior-laget

• Planer for elitesatsing forankret med styret i bandygruppa

• Korona siste 12 mnd (>20 år); først forbud mot fellestrening, 
så ok med organisert trening med 1m-regel, deretter forbud igjen, 
osv osv. Fullt kampforbud.

• Sesongforberedelser

– Egentreningsopplegg fra 23.mars

– Kick-off i august, felles barmarks- og istrening; sporadisk 
deltakelse pga korona

– Høstcamp uke 40 i Jar Ishall og treningshelg i Vikingskipet uke 
41; bortimot fulltallig!

• Sesongen (nov – mars)

– Full stopp; ingen treningskamper, 1.div avlyst.

– Trening kun to uker i februar med 1m-regel, ellers forbudt.

Før neste sesong..

Ny satsing mot toppen i 1. div. Planer for elitesatsing må re-
vitaliseres, og A-lagstroppen må re-etableres.

Felles fys.trening og egentrening fra medio april, istreninger 
allerede i mai/juni dersom tillatt. Høstcamp (Kungälv) 29.sept -
3.okt. Treningsmatcher før seriestart.
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Old Boys

Kun litt five a side spill i feb/mars
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Veteran

Kun litt five a side spill i feb/mars
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