Valg av møteleder og invitasjon

Møteleder, Invitasjon, Referent

•
•
•

Christen leder møte
Innkalling sendt med mer enn 1 ukes varsel
Tale skriver referat

•

Presentere eksisterende styre
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Nominering av styrets medlemmer

for åbestår
nominere
medlemmer
Valgkomite tilAnsvarlig
Bandy styret
av 2-3styrets
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. (2007 årgang).
Lagleder 2.års smågutt (2005) og Lagleder for spillere i 3.dje klasse (2011)

Valgkomite for BVP Drift og Eierstiftelsen er styret i Røa Bandy.

18.06.2020

Nominering av styrets medlemmer

18.06.2020

Forslag til nytt styre Røa Bandy 2020-2021

• Leder

Christen Møller

• Økonomi

Iver Endresen

• Informasjon/kiosk

Tale Scott

• Sportslig leder

Preben Rynning Myrvoll

• Rekruttering

Sander Tufte

• Materialforvalter

NN

• Representant A-laget

NN

Valgkomite:

Lagleder 2008, 2006 og 2012
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Resultat og budsjett for 2019
Post

Resultat 2019

Budsjett 2019* Kommentar (hovedsakelig til resultat)

Inntekter
Treningsavgift
Sponsorinntekter
Anleggsstøtte
Tilskudd krets
Kiosk
Dugnad
MVA kompensasjon
Salg refleksvester
Annen driftsinntekt
Røa Cup
Sum Driftsinntekter

kr 737 846
kr 125 000
kr
49 500
kr
55 556
kr 143 860
kr
31 967
kr
65 716
kr 111 652
kr 381 139
kr
kr 1 702 236

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

800 000
40 000
30 000
65 000
170 000
175 000
1 280 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

192 591
223 093
116 785
37 003
156 569
173 886
899 927

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

125 000
155 000
224 500
40 000
170 000
714 500

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

335 090
30 549
125 000
36 768
86 286
9 200
622 893

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

170 000
237 500
85 000
492 500

Sum kostnader

kr 1 522 820

kr

1 207 000

Driftsresultat

kr

kr

73 000

Varekost
Påmeldinger Cuper
Baneleie
Kontigenter serie
Dommerhonorar
Treningsleir
Utstyr og varer for videresalg
Sum varekost
Driftskostnader
Lønnskostand
Utgiftsgodtgjørelser
Tilskudd BVP
Administrasjon
Andre Driftskostnader
Ordinære avskrivinger
Sum Driftskostander

179 416

Resultatet inkluderer bidrag fra Røa Cup

Loddsalg, Parkering, Skøyteslip

Inkluderer bla Lagkasser og videresalg utstyr
I resultatet for 2019 er Røa Torg Cup inkludert i andre poster

Inkluderer også påmeldinger finansiert av lagkassen
Istid og BVP

Kostand betalt av lagkasser

* 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.

Hovedlagets krav til møte

II Behandle gruppens årsberetning

Styrets beretning
•
•
•
•
•
•
•

Styret har bestått av 7 medlemmer
Eksternt støtteapparat på ca. 12 medlemmer
Hatt 7 ordinære styremøter og håndtert ca. 40 saker
Bistått lag for å håndterte deres interne saker
Arrangert og bistått på andre møter etter behov
Bistått med dugnad
Ansvar for Bandydisko

18.06.2020

Hovedlagets krav til møte

•
•
•
•
•
•
•

Bistått i arrangement av Røa Torg Cup
Bistått med anskaffelse av utstyr
Startet prosess med å dokumentere drift på anlegget
Startet med opplæring av flere for å kunne kjøre
ismaskin
Hatt daglig tett samarbeid med BVP, lagene og adm.
Representant i hovedstyre
Innspill til Røa Hovedlags årsberetning på Årsmøte

18.06.2020

Hovedlagets krav til møte

18.06.2020

Kiosk/Kafé drift denne sesongen
• Kafeen har vært åpen de fleste helger (bortsett fra ved mye regn) og ifbm en del
kamper, samt selvsagt under cup.
• Nytt i år: åpent noen dager i romjul, og vinterferie
• Utlån til lag og arrangementer
• Bidrar til å skape stemning på banen og inntekter til Røa IL bandy
• Total omsetning (inkl cup) på over 140 KNOK
• Katja Bentzen har tatt over en del av ansvaret innkjøpg og vakter
• Vi bruker i hovedsak Vipps, det fungerer fint, men kan gi litt kø
• Rekruttere kioskvakter stort sett gått greit, i jul/vinterferie leid inn kafevakter
•Åste Hanto vasket kjøkkenet ifbm bandyskole – takk for frivillig innsats
• Vi har i år hatt slipevakt i helgene, og håper det er mulig å fortsette med det fremover.
Takk til Jørund for organisering av dette.

Hovedlagets krav til møte

18.06.2020

Utstyr/Drakter /Materiell
• Nye drakter bestilt høsten 2019
• Annet utstyr i nettbutikk og via materialforvalter
Øvrig utstyr
Baller, Keeperskinn, Keeperhansker, Treningstrøyer m.m. kan arves
mellom lagene. Kontakt lagledere/trenere eller materialforvalter.

• 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.

III Forslag budsjett 2020
Overordnede kommentarer og forutsetninger som er lagt til grunn for forslaget til budsjettet:
• Budsjettet er tilpasset kontoplan og mal for økonomirapportering for Røa IL, følgelig er
oppsettet nytt i forhold til tidligere år.
• Opptjent egenkapital i bandygruppa er ved utgangen av 2019 på 370,000 kr
• Røa IL ønsker at alle grupper og lag budsjetterer med en driftsmargin på 5%.
Inntekter:
• Treningsavgifter periodiseres over 2 regnskapsår.
• Etter tilbakemelding fra lagledere om aktive spillere for de ulike årskullene, er antall aktive
medlemmer for betaling av treningsavgift redusert med 15 % i forhold til budsjett 2019/20.
Frafallet er relativt jevnt fordelt for alle årskull. Dette frafallet utgjør 175,000 kr i reduserte
inntekter fordelt over to år. Den største utfordringen for bandygruppa fremover vil være å øke
rekruttering og antall betalende spillere.
• Bandystyret foreslår å holde treningsavgiften på samme nivå som i fjor (men aldersjustert).
• I forslag til budsjett budsjetterer styret med at sponsormidler økes med 60,000 kr, samt at det
budsjetteres med 50,000 kr i inntekter gjennom dugnad (eks salg av refleksvester).
• Det er ikke budsjettert med inntekter eller kostnader relatert til eventuell bandyskole for 2020/21
Forts neste side...
18.06.2020

III Forslag budsjett 2020
Overordnede kommentarer og forutsetninger som er lagt til grunn for forslaget til budsjettet:
Forts fra forrige side
Kostnader:
• 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 155,000 kr i
tilskudd (inkludert 30,000 kr for ekstra NM – uke).
• Styret budsjetterer med at Patrik fortsetter som trener gjennom sesongen 20/21.
• 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.

18.06.2020

III Forslag budsjett 2020
Post

Budsjett 2020

Inntekter
Treningsavgift
Sponsorinntekter
Anleggsstøtte
Tilskudd krets
Kiosk
Dugnad
MVA kompensasjon
Salg refleksvester
Annen driftsinntekt
Røa Cup
Sum Driftsinntekter
Varekost
Påmeldinger Cuper
Baneleie
Kontingenter serie
Dommerhonorar
Treningsleir
Utstyr og varer for videresalg
Andre varekostnader
Sum varekost

kr
kr
Kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kommentar budsjett 2020
730 098 Inkluderer treningsavgift, etter-skole-bandy, Røa Cup påmelding og vinterskolebandy
205 000 Forutsetter videreføring av alle avtaler samt økning med minst 60,000 kr
- Inntekter for søkte midler, budsjetterer med 0 i inntekt pga. tilsvarende kostand
15 000
140 289 Inkluderer Røa Cup og vanlig kiosk
26 770 Inkluderer Røa Cup og slip
76 000
50 000 Budsjetterte inntekter fra dugnad, f.eks. rest refleksvester
10 000 Provisjon nettbutikk, budsjetterer ikke med lagkasse til tross for at dette vises i resultatet
Inntekter fra Røa cup ligger i andre poster (treningsavgift, sponsorinntekter, kiosk og dugnad)
1 253 157

85 500 Litt høyere beløp enn faktisk i 2019 om man trekker ut lagkasse
205 000 Istid og BVP
131 750
51 300
- Vi budsjetterer ikke med støtte ut over cup og serie, her kan det komme kostander betalt via lagkasse
46 200 Her er det kun budsjettert med innkjøp til lagene - ikke videresalg
122 618 Inkluderer bla innkjøp kiosk, premier, kontingentinndrivelse, reisekostnader lag
642 368

Driftskostnader
Lønnskostnad
Utgiftsgodtgjørelser
Tilskudd BVP
Administrasjon
Andre Driftskostnader
Ordinære avskrivinger

kr
kr
kr
kr
kr
kr

356 654
4 620
155 000 Inkluderer opp til 30,000 kr i ekstra tilskudd ifm. NM - sluttspill 2020.
10 000
21 000
-

Sum Driftskostnader

kr

547 274

Sum vare - og driftskostnader

kr

1 189 642

Driftsresultat
18.06.2020

kr

63 515

Oppstart Røa fotball - 2013

Hovedlagets krav til møte

18.06.2020

IV Fastsette treningsavgift

Lag

Treningsavgift Høst 2019 Treningsavgift Høst 2020
Antall*
Sats
Antall
Sats

Veteran
Old boys
A-lag
Jr 03
Gutt 04
Gutt 05
SMG 06
SMG 07
Lillegutt 08
Lillegutt 09
Lillegutt 10
Lillegutt 11
Knøtt 12
Knøtt 13

8
14
8
6
7
20
15
11
10
14
28
9
24
0

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 000
3 500
3 600
4 400
4 400
3 900
3 900
3 400
3 300
3 000
2 800
2 500
2 000

8
10
11
6
6
18
15
9
7
10
22
8
20
25

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 000
3 500
4 500
4 400
4 400
4 400
3 900
3 900
3 400
3 300
3 000
2 800
2 500
2 000

Five a side
Sum

30
204

kr

1 000

60
235

kr

1 000

* Basert på faktisk rapporterte aktive spillere for sesongen 2019/20

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.

Hovedlagets krav til møte

V Fremme innspill til årsplan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delta på familiedag juni
Sarpsborg Cup (7’er), August/September
Halltrening på is og innebandy/barmark
Høstferiebandy i Surte (11er lagene)
Dugnad sesongåpning
Oppstart med Seriespill og Cup’er
Etterskolebandy
Bandy/skøyteskole
Røa Torg Cup
Allidrett
Kretslagsturnering (05 eller 06)? (04, 05 og 06)
Vinterferiebandy
Dugnad sesongavslutning
Sesongavslutningsmøte

18.06.2020
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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 Røaadministrasjonen, 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

18.06.2020
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BVP status
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Resultat BVP (drift og anlegg) 2019
Stiftelsen Bogstad Vinterparadis (BVP) Drift
Inntekter
2019
Tildeling fra Anleggstiftelsen
Salgsinntekt
Driftsstøtte Røa
Driftsstøtte Kommunen
Gaver

kr
kr
kr
kr
kr

750 000
223 217
325 000
1 700 000
19 085

Sum inntekter

kr

3 017 302

Utgifter
Leie av bane
Strøm
Innleie banemannskap
Rep og vedlikehold
MVA kompensasjon
Forsikringspremie
Regnskap og revisjon
Diverse kostnader
Finanskostander

kr
kr
kr
kr
-kr
kr
kr
kr
kr

1 440 000
907 572
423 232
237 154
197 412
33 688
80 640
128 502
5 007

Sum kostnader

kr

3 058 383

Årsresultat

-kr

41 081

Stiftelsen Bogstad
Vinterparadis (BVP) - Anlegg
Inntekter
2019
Baneleie
Andre driftsinntekter

kr
kr

1 200 000
2 932 195

Sum inntekter

kr

4 132 195

Avskrivinger
Rep og vedlikehold
Regnskap og revisjon
Forsikringer
Andre driftskostnader
Rentekostnader
Netto andre
finanskostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 092 100
65 625
59 600
12 152
13 244
120 953

kr

10 091

Sum kostnader

kr

3 373 765

Årsresultat

kr

758 430

Tildeling drift

kr

750 000

BVP status

18.06.2020

Annen info fra BVP
•

Det har vært en utfordende sesong for BVP, både økonomisk og værmessig, men som vi
har kommet igjennom på en god måte. En stor takk til Ulf I særdeleshet men også annet
driftsmannskap som har jobbet på dugnad for å få isen best mulig.

•

Resultatet for 2019 viser at BVP samlet omtrent gikk i balanse, men stiftelsen sliter med et
likviditetsunderskudd fra tidligere år hvor anlegget har vært underfinansiert. Før sesongen
19/20 iverksatte vi ulike sparetiltak, blant annet med:
 Senere åpning og tidligere stenging av anlegget
 Ulf bidro med redusert honorar mot reduserte oppgaver som skulle gjøres på dugnad (Ulf har endt opp
med å bidra minst like o omfattende som under en vanlig sesong).
Vedlikehold av maskiner og utstyr ble redusert til kun det strengt nødvendigste og I den grad det var
mulig gjort på dugnad.
15 personer meldte interesse for å kjøre is og snørydding i helgene og la ned en betydelig innsats for å
drifte banen i helgene fram til jul.

•

Den likvide situasjonen er fortsatt anstrengt og høye strømregninger gjorde at vi hentet inn mindre av gapet enn
vi hadde håpet. Det vil ta tid å komme i likviditetsmessig god posisjon, men vi har tro på at dette vil la seg gjøre.

•

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

•

Vi har hatt en del problemer med den ene ismaskinen og denne er p.t. ikke operativ til tross for at den har vært
på reparasjon i løpet av sesongen.

BVP Status

Ønsker og forbedringer 2020 – BVP – Drift - Garderobe

•
•
•
•
•
•

Lagene må gå av banen så kjøring av is kan starte presis
Mål må løftes ut av banen når det snør pga. brøyting
Five a side bør rullere litt på isen for ikke å slite den helt ut.
Fordeling av istid kan bli enda bedre og tilpasses slitasje
Fortsatt behov for forbedring opprydding i garderobe
Behov for å finne ny leverandør/nye rutiner for renhold

• Tilgang på nøkler, info om koder til nøkkel safe
• Tilgang til dommergarderobe/nøkkel
• Etc

18.06.2020
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Rekruttering

•
•
•
•
•

Bandy skole?
Rekruttering til eksisterende lag?
Jentebandy – en fast dag i uka for 2010 og yngre
Kan man overføre lag/grupper fra fotball -> bandy
Kan man gi tilbud til ski løpere med bandy i stedet for å slutte
med idrett?

Målsetting 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Røa Bandy er et etablert 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 årsklassene
2 Eliteserie dommere
2 Seniorlag (fra og med 2020 når dagens 03-04 er gamle nok)

Målsetting 2020/2021

•
•
•
•

•
•
•
•

Etablere bandy/skøyteskole for 5-9 åringer.
Utvikle jentevirksomheten (fast treingsdag) og bli flere
Rekruttere flere spillere til mindre årganger slik at vi når et
nivå på mellom 20-30 spillere/årgang
Fortsette at utvikle våre tilbud etterskolebandy og
vinterferiebandy
Et levende klubbhus hele vinteren – kafeen åpen på alle
7erkamper
Etablere fler cuper. Seniorcup, juniorcup, knøttecup?
A-lag i toppen av 1 divisjon
Smågutt, gutt og juniorlag i semifinale i NM

SWOT Røa Bandy 2018

Sterke sider i 2018

Svake sider

-

-

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

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…..)

Trusler

- 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

- 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)

Sportslig utvikling – high level!
Mål:
- Etablert A- laget blant topp 3
«Ikke 2. lag i 1. divisjon
- NM finale på småguttlaget
- 4 gutter i rekrutt landslags
stallen

Mål:

Mål:

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

-

Viktigste tiltak:

Viktigste nye 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 …)

- Langsiktig plan må på plass

2018

2019

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

Viktigste nye tiltak:
- Må på plass

2020

Sesongavslutningsmøte Røa Bandy
18 mars 2020

18.06.2020

1.
2.
3.

Velkommen og godkjenning av invitasjon
Nominering av styrets medlemmer
Hovedlagets krav til møte
i.
ii.
iii.
iv.
v.

4.
5.
6.
7.

Behandle regnskap
Behandle gruppens årsberetning
Fastsette budsjett
Fastsette evt årlig treningsavgift
Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til
hovedstyret

Informasjonsflyt (Spond, Web, Mail)
BVP status
Sportslig og rekruttering
Presentasjon av lagene sammen med servering.

Røa bandy - 2018/2019

2012

18.06.2020

Røabandy 2012
26 glade bandyspiller

1
2
3
4

Antall spillere: 26st varav 4st jenter!

Trenere: 2st
Treninger: 1st/uke
Cuper og kamper: 5st cuper + 1 jentecup

18.06.2020

Røabandy 2012
5 Ander aktiviteter:
Vi har kjørt månedlig sosialt evenement i BVP

kaféen etter trening, bland annet
juleavslutning som vist på bilden.

18.06.2020

Røabandy 2012
6. Andre ting verdt å nevne
Treninger:

Vi har kört träningar på onsdagar med många
engagerade jenter og gutter.
Gruppen körde ofta felles uppvärmning och
delade upp avslutande lek och kamp i två
grupper där:
Jörgen tog sig an guttene och Ole tog sig an
jentene.
Ole Myhrer lyckades till slut få i hop ett rent
jentelag tillsammans med Ullern, som deltog
på Ready jentecup!

18.06.2020

Røabandy 2012
6. Andre ting verdt å nevne
Kuriosa:

-

Stor glede och iver bland många spelare,
behöver fler tränare nästa år.

-

Stor mestring under året.
På spørsmål om att hjälpa 2011, svarade
hela 6 spelare ja och spilte sammen med
2011 i serien, vilket var stor stas 

-

Utbudet har varit topp i år och raushet
runt laget stort…

18.06.2020

Røa bandy - 2019/2020

2011

18.06.2020

18.06.2020

•
•
•

Røa bandy 2011
Trenere: Jørgen BJørnholt og Christian Kulberg
Lagleder: Ingrid Aas

•
•

Aktivitet
Laget har spilt serie fra januar til mars. Vi har i tillegg
deltatt på Røas bandycup i januar 2020.
1 ukentlig trening

•
•

Spillergruppa er liten. Vi har hatt totalt 13 ulike spillere
innom på treninger/kamper. Vi har hatt vansker med å
stille fulltallig lag i nær samtlige seriekamper og har vært
avhengig av å låne spillere fra 2012-årgangen. Dette har
fungert, og 2012 gruppa har vært velvillige. Vi har ved en
anledning også hatt med 2010-jenter i kamp. Det har
vært gjort forsøk på rekruttere flere spillere, men det har
i liten grad lyktes. Vi har ingen aktive spillere med fra
Huseby skolekrets, og kun 1-2 med fra Bogstad.

18.06.2020

•

Fotballgruppa i årgangen er aktiv også i vinterhalvåret
(blant annet med deltakelse i flere cuper vinterstid). Det
har også vært samtidighetskonflikter med fotballtrening
for årgangen samtidig med våre kamptidspunkter. Kanskje
klubben bør se litt på helheten av tilbudet til årgangene
for å bedre rekrutteringen til bandy?

•

Det bør vurderes om gruppa neste år skal slås sammen
med 2012-gruppa da årgangen pr nå er svært sårbar.
Både trenere og lagleder kan bidra videre i en evt felles
gruppe.

•

Vi har i liten grad deltatt på cuper. I hovedsak fordi vi har
hatt vansker med å stille lag.

Røa bandy - 2018/2019

2010

18.06.2020

Røa Bandy 2010 – Sesongen 2018/2019

Røa Bandy 2010

• Består av 36 spillere fra
Bogstad, Huseby,
Lysejordet og Sørkedalen
skoler.
• 3 hovedtrenere, mange
hjelpetrenere
• 3 lag i serien (Oslo Knøtt
2010)
• Deltar på 11 cuper
gjennom sesongen med
2-3 lag på alle cupene.

18.06.2020

Røa Bandy 2010 – Sesongen 2018/2019

Røa Bandy 2010

• Sesongens høydepunkt:
Røa Energizer Cup med 4
lag under flotte
bandyforhold
• Målsetningen er å
– Rekruttere flest mulig
spillere
– Gjennomføre gode
treninger
– Tilbringe mest mulig tid på
isen

18.06.2020
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2009
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Røa gutt 2009
14 glade gutter

1
2
3
4

Antall spillere: 14st

Trenere: 4st
Treninger: 2st/uke
Cuper og kamper: 9st cuper + seriespill

18.06.2020

Røa gutt 2009
5 Ander aktiviteter:
Vi har kjørt månedlig sosialt evenement i BVP

kaféen etter trening:
- Suppe i November
- Grøt i Desember
- Pølse i Januar
- Pizza i Februar
- Avlyst i Mars, Korona 

18.06.2020

Røa gutt 2009
6. Andre ting verdt å nevne
Treninger:

Vi har kört träningar på onsdagar och
söndagar men det visade sig vara en dålig
ide. De flesta Söndagarna kördes med mindre
än hälften av spelarna tilstede.
Anbefaling: För 10-åringar bör man köra två

träningar i veckan, på vardagar.

18.06.2020

Røa gutt 2009
6. Andre ting verdt å nevne
Kuriosa:

-

Sånn mitt på 3 i Oslo serien og på cuper.
Noen har bandy som 2’a sport.
Noen har litt extra engagemang, deltar på
ESB og vinterferiebandy, de har fått spille
sammen med 2008 og er superhappy for
det 

-

Utbudet har varit topp i år med ESB,
vinterferiebandy, bandykurs,
avslutningsbandy, mm. Vi hoppas få med
fler spelare på de aktiviteterna nästa år…

18.06.2020

Røa bandy – 2019/2020

2008
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2008 – 2019-2020

2008 – kort oppsummering av
sesongen 2019/2020
•

Røa 2008 har ved slutten av denne sesongen 10
spillere, mot 13 spillere ved utgangen av forrige
sesong

•

Laget har hatt fast hjelp fra to 2009-spillere i
seriekamper og på cuper
Laget har deltatt med ett lag i serien
Laget har deltatt på ni cuper i løpet av
sesongen, inkludert helgetur til Broman cup i
Örebro. Avsluttet med sølv på Stabæk cup!
Laget har to trenere: Peder Bugge
(hovedtrener) og Finn Erik Øverkil
Øvrig støtteapparat: sliping fordelt på flere
foreldre, en dugnadsansvarlig, en cupansvarlig,
en oppmann og flere hjelpetrenere blant
foreldrene
Kafeen på Bogstad brukt til juleavslutning og
sosiale samlinger etter trening
En representant fra laget i bandystyret:
Charlotte Bugge
Laget har hatt to treninger i uka, i blant
sammen med 2009

•
•
•

•

•
•
•
•

Fra høstferien til isen kom på Bogstad hadde
laget innebandytrening på Lysejordet skole, og
tre treninger i ishallen på Vinterbro

18.06.2020

Røa bandy – 2019/2020

2007
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2007- 2019/2020

Oppsummering

•11 spillere
•1 spiller mindre aktiv
•1 oppmann

•4 trenere/lagledere
•1 lag i serien

•1 lag pr cup

11.03.2020

2007- 2019/2020

11.03.2020

Spillere

•

11 spillere fra skolene:
Bogstad
Huseby
Sørkedalen

•

En spiller er bare aktiv
som keeper i noen cuper

•Bidrag til 2006
•Bidrag fra 2008

2007- 2019/2020

Serie

•1 lag i serien
•

10 spillere aktive i serien

•

6 seiere og 2 tap

•

2. plass i serien

•

Opprinnelig plan var å
satse på best mulig
resultat i cuper og legge
mindre vekt på serien

11.03.2020

2007- 2019/2020

Cuper

•Sarpsborg cup
•Kosa cup
•Skiold cup
•MIF Vassenga cup
•Røa cupen
•Kiwi Solberg cup
•Ullern CC Vest cup

Litt svakere resultater i
cuper denne sesongen da vi
ikke kom til noe sluttspil

11.03.2020

2007- 2019/2020

Trening

•2 treninger 1.5 time pr uke
•Spillerne er aktive innen:
Fotball
Langrenn

11.03.2020

Lagledelse

•4 trenere/lagledere
Deler på treninger
Deler på kampledelse
•1 oppmann

Røa bandy - 2019/2020

2006
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RØA SMÅGUTT 2006 – sesongen 2019/20

2006 – 2019/20

Smågutt 2006 sesongen 19/20
•
•
•

15 spillere
5 pers i lagleder/trener-team
Engasjert foreldregruppe

–

Sosialkomite

–
–
–
–

Økonomisjef
Slipeansvarlig
Kampansvarlige
Flinke til å stille opp

• ca 3 treninger per uke på Bogstad
• 2006-lag i Interkrets B + NM Useedet
– av og til noen med fra 2005 / 2007
–3 plass på interkrets-tabellen

• 2006-spillere hospitert med 2005
• Ingrid har hjulpet 2007
• Alle har deltatt på dommerkurs,
og mange har dømt 7’er-kamper

18.06.2020

2006 - 2019/2020

Høydepunkter
• Sesongstart med Sarpsborg Cup
• Kosa Natta i Ørebro
– alltid gøy å være på tur
– 2006 + 2x2005 + 1 Ullern-spiller
– Vant B-sluttspill

• 3. plass i Vassenga Cup
–

Med litt hjelp fra 2005

• 1 kretslagsmester, Oslo jenter U17
• 4 Norgesmestre Smågutt m 05
• Diverse sosiale aktiviteter
–Kick off
–Pizzakveld
–Bandylørdag

18.06.20
20

2006 - 2020/2020

Planer, ønsker og ambisjoner for neste sesong

• Smågutt
– full sammenslåing 2006+2007
– NM seedet + interkrets (A og B?)

• Barmarkstreninger + ishall
vår + høst
• Sarpsborg Cup
• Høstcamp
• Cuper i Norge
• Cup i Sverige (november?)
• NM – komme til sluttspill
• Flere sosiale aktiviteter

18.06.20
20

2005+2006 på Vassenga Cup – januar 2020

Røa bandy - 2019/2020

Smågutt 2005

18.06.2020

Smågutt 05 – 2019/20

15.03.2000

Røa 2005

Røa 2005

Smågutt 05 – resultater og høydepunkter

18.06.2020

 «The double» –norgesmestere og seriemestere i smågutt!
 Sølv i cuper: Kosa, Frigg, Vassenga.
 Vinner av Sarpsborg-cup bandy/fotball
 Gruppevinner i Falu-cup, uavgjort mot Vetlanda og Edsbyn
i sluttspill.
 10 05ere spilte World Cup i Bollnäs med 04.

Smågutt 05 – spillere og støtteapparat










20 spillere
Hospitering fra 06
2 trenere
1 lagleder
1 dugnadsansvarlig
1 medieansvarlig
1 partygeneral
4 slipere

18.06.2020

Smågutt 05 – treningsopplegg og spillefilosofi

18.06.2020


–
–
–
–
–
–

Forsesong 2019
Trappetrening i Holmenkollen (kondisjon/styrke)
Istreninger i hockeyhall
Sommerbandyleir i Sverige (10 Lidköping, 4 Vänersborg)
Høstbandyleir i Ale-Surte
Ekstra treningsopplegg for World Cup-laget
Falu-cup


–
–
–
–
–

Sesong 2019-20
Istrening 3 dager per uke
Kamp 1-2 dager per uke
Hospitering med guttelaget
Seedet lag i NM og serie med roterende grupper
Useedet lag i serie

Smågutt 05 – neste sesong

 Forsesong 2020
– Trappetrening i Holmenkollen en gang/uke
(kondisjon/styrke)
– Istreninger i hockeyhall annenhver uke
– Sommerbandyleir i Sverige
– Tilberga Invitational Cup
– Høstbandyleir i Ale-Surte
– World Cup Bollnäs


–
–
–
–

Sesong 2020-21
Istrening 3 dager per uke
Kamp 1-2 dager per uke
Useedet lag i NM og serie Gutt
Seedet lag i NM og serie Gutt med 04

18.06.2020

Røa bandy - 2019/2020

Gutt 03/04

18.06.2020

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

• 15 spillere i troppen
- 8 gutter f.03 / 7 gutter f.04

Spillerne og
laget

• Deltakelse fra mange 05ere
• 3 trenere / lagledere
• 2 dyktige skøyteslipere
• Enormt støtteapparat i hele foreldregruppen !!

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

Off-season (apr – juli)

Pre-season (aug – okt)

• Foreldremøte

• Kick-off

• Spillerundersøkelse

• 2-3 fys.økter pr uke
• 1-3 istreninger pr uke

• 2-3 fys.økter pr uke
• 8 treninger på is i Jarhallen
• Oppfordring til egentrening
gjennom sommeren
• Mange på sommerbandycamp
i Sverige

• Sarpsborg cup m hyttetur
• TIC i Västerås for MWC troppen (04/05)
• Høstcamp i Kungälv / Ale Arena
- 4,5 dager med trening og matcher

• Treningshelg i Vikingskipet
• Kosa cup

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

Sesongen (nov – mars)
• 2-3 treninger pr uke
- mange felles med a-laget

• Cuper - MWC, Snarøya, Ullevål, Solberg
• Seriespill - Gutt Elite og Gutt Interkrets
• NM sluttspill –> tredje NM finalen på rad

• Oslo kretslag
- ’03: 5 Røa-gutter
- ’04: 6 Røa-gutter
• U17 landslag
- Norge: 1 (+1) Røa-gutt

- Team Europe: 4 Røa-gutter

Gutt interkrets K
Røa IL
9
Stabæk
9
Høvik
9
Haslum/Hauger 9
Ready
9
Øvrevoll Hosle 9
Ullern
8
Ullevål
9
Sarpsborg
9
Snarøya
8

V
8
7
6
5
4
3
3
3
2
0

U
0
1
2
1
1
1
0
0
0
0

T
1
1
1
3
4
5
5
6
7
8

Mål
+/73 - 26 47
55 - 19 36
57 - 26 31
65 - 33 32
47 - 34 13
26 - 36 -10
25 - 31 -6
42 - 76 -34
31 - 56 -25
7 - 91 -84

P
16
15
14
11
9
7
6
6
4
0

Gutt Elite
K
Røa IL
8
Ready
8
Solberg
8
Stabæk
8
Mjøndalen
8
Drammen
8
Høvik
8
Haslum/Hauger 8
Ullern
8

V
6
6
6
4
4
3
2
1
0

U
2
1
0
2
0
1
2
0
0

T
0
1
2
2
4
4
4
7
8

Mål
44 - 24
37 - 24
41 - 24
34 - 22
36 - 33
31 - 29
28 - 32
29 - 57
17 - 52

P
14
13
12
10
8
7
6
2
0

+/20
13
17
12
3
2
-4
-28
-35

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

MINI WORLD CUP I BOLLNÄS 1-3 NOV

Jenisej vs Røa 6-3

Røa vs Sandviken 4-1

Per Erik Aamodt, bandylegende fra Røa med mange år i
svensk elitserie, etter å ha sett første matchen fra
tribunen:
« Veldig göy å se Röa gutta med godt angrepspill
"snurra upp" forsvaret til Jenisej. 💪. Her finns det alle
muligheter mot Saik og Edsbyn. Lykke til videre i
turneringen/ sesongen, det ser veldig bra ut! 👍Heia
Röa!!😄 »

Røa vs Edsbyn 1-3

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

1.plass Sarpsborg Cup

1.plass Snarøya Cup

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

Seriemestere Gutt Interkrets

Seriemestere Gutt Elite

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

NM-SLUTTSPILLET
KVART: DRAMMEN II vs RØA 1-6
SEMI: RØA vs STABÆK 9-5
FINALE: RØA vs SOLBERG 2-3

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

Oppsummert April ’19 – Mars ‘20
• Lagsamlinger og -turer
- Sesong kick-off med beachvolley og bbq
- Foreldrefest hos Signe & Pålla
- Flere lagmøter
- Overnattingsturer Hvaler, Kungälv og Hamar, samt Västerås og Bollnäs for MWC laget
- Flere lunsjer, middager og pizzakvelder i kaféen

- VM-match på Frogner stadion

• Trening: 130 økter, ca 220 t (18-19: 103 økter, ca 180 t)
- Fys./barmark: 57 økter (18-19: 30 økter)
- Is: 73 økter (18-19: 73 økter)

• Treningskamper: 4
- Svenske lag 2
- Norske lag 2

• Kamper: 57
- Cuper 37
- Serier 17
- NM sluttspill 3

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

Neste sesong..
• Off-season
- fys./barmarkstrening fra 23.mars, starter med Patriks egentreningsopplegg
- istreninger i april-juni, utgår trolig i sin helhet pga korona-stenging
- mange er påmeldt sommerbandycamp i Sverige

• Pre-season
- barmarkstrening; 2-3 økter/uke
- istreninger; 1-3 økter/uke
- Sarpsborg bandycup, Gutt 5-6 sept?
- høstcamp for A-lag/Junior/Gutt/Smågutt (Kungälv/Ale Arena) 30.sept - 4.okt

• Felles treningsopplegg for A-lag, Junior og Gutt
• Cup i Sverige ??
- Vänern cup P17 i sept
- TIC (Elite cup) P19 i sept
- Evt annen

• Et lag i Junior Elite og et lag i Gutt Elite
• Pizza etter hver hjemmeseier >5 mål !!

Røa Bandy 2019-20 – Gutt (03/04)

Til slutt en stor takk fra spillere/ lagledere/ trenere til alle som har
bidratt til at bandylaget vårt fikk en fantastisk 2019-20 sesong
• Slipelauget
• Isleggere og baneansvarlig

• Festkomitéen med flittige hjelpere
• Kioskvakter, kokker og kakebakere
• Banemannskaper
• Speakere
• Dommeransvarlige

• Sjåfører
• Reisekonsulenter
• Foto, video og kampreferenter
• Låtskrivere
• ..og hele heiagjengen!!

Med finaleuken i mars friskt i minne -- vi håper
alle er med videre til neste sesong



Røa bandy - 2019/2020

A-Lag

18.06.2020

Røa bandy - 2019/2020

18.06.2020

* Startet med barmarkstrening ved skolestart på høsten
* Noen istreninger på Vinterbro ishall samt innebandy/styrke og kondisjonstrening 2
ganger/uke
* Var på treningstur til Surte under høstferien hvilket var veldig vellykket
* Var cirka 20 spillere i stallen men er fortsatt litt for avhengig av OB spillere (6-7
spillere av de 20)
* 5 2003 spillere har spilt og bidratt med gode innsatser i løpet av sesongen hvilket
er veldig positivt for fremtiden!
* En sesong som var veldig blandet med flere veldig gode kamper. Var lenge med
og kjempet i toppen og var blant annet 3 poeng fra 3 plassen men da man tapte
siste seriekamp ble det til slutt kvalik mot Sagene for å sikre plassen i 1 div. Der
vant vi med 10+ mål i begge kamper hvilket gjorde det til en fin avslutning på
sesongen.
* Er allerede i gang med barmarkstrening og håper på å slåss i toppen av 1 divisjon
neste sesong!

Røa bandy - 2019/2020

Old Boys
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Røa bandy - 2019/2020

Veteran

18.06.2020

Røa IL
Besøksadresse: Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo
Telefon: 22 50 31 55 / E-post: post@roail.no / Web: www.roail.no

