Årsberetning MIF bandy 2021

1. Styret i MIF bandy
MIF bandy styre ble valgt på årsmøte 22.02.21
Rolle

Navn

Valg

Leder:
Nestleder:
Sekretær og
dugnadsansvarlig:
Kasserer (økonomiansvarlig):
Styremedlem 1
(anleggsansvarlig):
Styremedlem 2
(leder sportslig utvalg):
Styremedlem 3
(medlems- og
dommeransvarlig):
Styremedlem 4
(sponsoransvarlig):

Tom Andersen
Turid Kolstadløkken
Ann Iren Svane Mathiassen

Gjenvalgt for 2 år i 2020
Valgt for 2 år i 2021
Gjenvalgt for 2 år i 2020

Henriette Borchgrevinck
Espen Nilsen

Valgt for 2 år i 2021
Gjenvalgt for 2 år i 2020

Runar Andreassen

Gjenvalgt for 2 år i 2020

Johan Olaf Førde

Valgt for 2 år i 2021

Kim Erik Petersen

Gjenvalgt for 2 år i 2020

Andre tilknyttede roller med
møte- og talerett i styret:
• Leder materialgruppa
• Leder cupkomite
• Leder kafegruppa

2. Andre tillitsvalgte
Sportslig utvalg:
• Runar Andreassen (leder)
• Thor-Erling Andersen
• John Richard Øen
• Pia Gunnerud Sørensen
• Jonas Petterson

Roger Knutsen
Jørn Hagen
Pia Gunnerud Sørensen

Vassenga cupkomite:
Sekretariat:
• Kjetil Hoffen
• Cathrine Nedberg
• Marianne Førde
• Jørn Hagen
• Turid Kolstadløkken

Kioskgruppe:
• Katrine Moen
• Trond Erik Hansen

Banegruppe:
• Kim Erik Petersen
• Morten Andersen

Vassenga kafegruppe
• Katrine Moen
• Pia Gunnerud Sørensen
MIF bandy materiellgruppe
• Roger Knutsen
• Freddy Aaslid
Vassenga banegruppe
•
•

Espen Nilsen
Kim Erik Petersen

-------------------------------------------------------------------------------------------Arrangement A-lag:
•
•
•
•
•
•
•

Stig N Jensen / Tom Andersen (billetter / bane / speakertjeneste)
Pia Sørensen (kiosk Vassenga)
Simen Gudbrandsen – kampsekretær
Arne Martin Tollefsen – speaker
Frode Sørensen - Ansvarlig Live Streaming av kamper
Pål Magne Johannessen – Teknisk ansvarlig Live Streaming av kamper
Mattias Karlsson – Medisinsk ansvarlig

Media kanaler MIF Bandy A-lag:
•
•
•

Stig N Jensen - oppdateringer på MIF Bandy ulike kanaler
Andreas Askheim- oppdateringer på MIF Bandy ulike kanaler
Joachim Skinstad - oppdateringer på MIF Bandy ulike kanaler

Dommere som representerer Mjøndalen:
•
•
•

Finn Rune Karlsen
Mats Eriksson
Jørn Magne Hagen

3. Trenere og oppmenn
A-Laget
Bent Gommerud (Trener), Robert Arnesen (Trener)
Freddy Aaslid (Materialforvalter) Roger Knutsen (Materialforvalter)
Juniorlaget (2001,2002,2003):
John Richard Øen, Terje Draugsvoll, Jan Thore Riseng, Trond Sigurd Vilming Karlsen
Guttelaget (2004-2005):
Lars Lenes Johansen, Dag Erik Nilssen (lagleder) Knud Peder Lottrup,
Småguttlaget (2006-2007):
Bent Nilssen, Per Willy Holstad, Jonas Petterson, Thomas Kittelsen, Tor Ivar Johansen,
Lillegutt (2009 og 2010):
Erland Kathrud
Knøttelag/Minigutt (2011-2014):
Per Kristian Riis-Ulsbøl, Dag Johan Hjort (lagleder), Kristoffer Gjone, Erland Kathrud
Jentelag
Dag Erik Nilssen, Charlotte Nanett Meeg Nilsen (lagleder), Ann Iren Svane Mathiassen (lagleder).
Bandyskolen (2014-2016)
Runar Andreassen, Tom Andersen, Turid Kolstadløkken

4. Styrets arbeidsoppgaver
Styret skal sørge for at gruppa drives innenfor MIF sine sportslige rammer og ivareta en sunn og god
økonomi. Gruppas hovedmålsetting er å opprettholde og videreutvikle et godt sportslig bandytilbud
til barn og unge. Seniorgruppa skal drifte og utvikle eliteserielaget, og arbeide for å nå de sportslige
målene som til enhver tid fastsettes for A-laget. I tillegg skal seniorgruppa ivareta oldboys og
veteran-bandy. I tillegg er det et mål å jobbe for en god anleggsutvikling på Vassenga med utvidelse
av isflater og garderobefasiliteter. Styret samarbeider også med de øvrige bandygruppene i
idrettsklubbene i Buskerud for å legge til rette for utvikling av bandy i Buskerud.
Leder og nestleder har representert gruppa i gruppeledermøter.

5. Sportslig aktivitet
MIF bandy jr hadde 100 betalende medlemmer i 2021. Spillerne var fordelt på lag i årsklassene 2001
til 2014. Bandygruppa har eget jentelag med 17 spillere fra 2007-2012. I tillegg hadde bandyskolen ca
60 påmeldte deltakere. A-laget hadde 18 spillere i stallen, i tillegg var 5 juniorspillere i A-stallen. Det
var 34 spillere i oldboys/veteran.
Totalt antall aktive medlemmer i bandygruppa var ca 150

Allidrett
Det ble dessverre ikke noe allidrett i sesongen 2020/2021 grunnet Covid restriksjoner

Aldersbestemte lag
Vi hadde denne sesongen planlagt deltagelse i junior NM, gutt NM og krets, smågutt NM og krets,
lillejenter krets og knøttelag i krets. I tillegg kunne alle lag delta valgfritt i inntil fem cuper hver.
Grunnet korona ble det ikke gjennomført noen serier i forbundets regi. Det ble av kretsen arrangert
noen kretskamper på tampen av sesongen da det åpnet seg et vindu for det. Dessverre ble ikke alle
disse spilt, da nye koronarestriksjoner igjen stoppet for dette.
Senior
Under seniorbandy ligger A-laget, old boys laget og veteranlaget.
Spillere i avgang: Kristian Andersen (Studier), Patrik Døhlen Holm (Konnerud).
Nye Spillere inn: Dmitrii Osokin (Zorkij Krasnogorsk), Patrik Døhlen Holm (Tilbake fra Konnerud fra 23
des 2021)

6. Representasjon
Spillere:
Landslag
Ingen aktivitet grunnet Korona
U 19 Andreas Barbo nominert
U 17 Mats Hval nominert
Kretslag:
Ingen aktivitet grunnet Korona.

Landslag A-lag:
•

Ingen aktivitet grunnet Korona

Valgkomite Bandy NBF
•

Bent Gommerud

Dommerkomiteen NBF
•

Finn Rune Karlsen

Bandydommernes Forening
•

Finn Rune Karlsen

Utdanningskorpset NBF
•
•

Bent Gommerud (trener utd)
Finn Rune Karlsen (dommer utd)

Jens B Ranaas Minnefond NBF
•

Boye Skistad (medlem)

Styremedlem – Norsk Elitebandy
•

Pia G Sørensen

Buskerud bandykrets
•
•

Tom Andersen – leder
Ann Iren Svane Mathiassen – sekretær

7. Arrangementer
Sportslig aktivitet A-lag:
Alle planlagte treningsleirer og turneringer som laget tidligere har deltatt på under forsesongen har i
2021 blitt avlyst på grunn av Covid-19 situasjonen. Laget har forberedt seg til sesongen med base på
Vassenga for grunntrening – samt hatt noen istreninger i Kongsberg hallen og Schjongs hallen. Det
har vært en treningshverdag med strenge restriksjoner i forhold til smittevern – og dette har laget
hatt kontinuerlig oppfølging på. Treningskamp før sesongstart ble avholdt i Vikingskipet hvor laget
var to ganger.
Eliteserien og sluttspill 2020/2021 - 2021/2022
Sesongen 2020/2021 ble avbrutt grunnet Covid-19. Seriemester ble derfor kåret etter at alle lag
hadde møtt hverandre en gang. Ready ble seriemester, Stabæk nummer 2 og Solberg nummer 3.
Mjøndalen endte på 5 plass etter halvspilt serie, som også ble slutt tabellen denne sesongen.
Starten på sesongen 2021/2022 åpnet laget litt svakt, men sterke seier på rekke og rad har gitt en
god poengfangst så lang. Laget ligger i skrivende stund på 3 plass etter 16 spilte runder. Det er to
serierunder igjen for laget pluss sluttspill.
Sesongen 2021/2022 har MIF Bandy gått til innkjøp av streaming utstyr – alle lagets kamper streames
nå på lagets youtube kanal.

Old Boys og Veteran
Old Boys og veteran hadde ikke seriespill sesongen 2020/2021 pga covid-19 situasjonen.
Treningsleir og småguttcup i Sverige oktober 2021 – avlyst pga korona
MIF bandy jr. arrangerer hver høst en treningstur til Sverige. Høsten 2021 ble denne
koronakansellert. Det ble arrangert en treningsleir i Vikingskipet på Hamar en helg i oktober.

Vassenga bandycuper
MIF Vassenga småguttcup 2021 ble koronakansellert. MIF bandy mottok 25 000 kr som
kompensasjon for bortfall av inntekt fra KUD. Estimert fortjeneste med bakgrunn i tall fra 2019-2020
ca 50 000 kr. Halvering av inntekt for 2021.
MIF Vassenga knøttecup 2021 ble gjennomført siste helg i november med 28 påmeldte lag. Dette var
rundt 20 færre lag enn forrige gjennomførte cup i 2019. Det ble gjennomført et godt arrangement
med fine idrettsprestasjoner og mye idrettsglede på strøken is i fint vintervær. Inntektene godt under
de foregående års snittinntekt.
Vassenga knøttecup 2021

Inntekter

Deltakeravgifter
Kiosk
Dommerhonorar
Premier
SUM

kr
kr

23 800
36 184

kr

59 984

Resultat:

kr

13 481

Utgifter
kr
kr
kr
kr

25 388
7 197
13 918
46 503

Hele bandygruppa deltar ordinært med dugnad for å gjennomføre cupene og det er en samlet
dugnadsinnsats på langt over 500 timer som vanligvis legges inn for å arrangere cupene. Inntektene
fra cupene er avgjørende for å holde et høyt sportslig aktivitetsnivå i bandy jr. Inntektene for 2021
ble mer enn halvert pga korona.
MIF Vassenga bandyskole
For sjuende år på rad ble det arrangert bandyskole og skøytemoro. Dette er lavterskel aktivitetstilbud
til alle og en introduksjon til bandy og skøyteteknikk. På grunn av covid-19-smittevernhensyn og
behov for oversikt over deltakere, ble bandyskolen gjennomført som et påmeldingstilbud. Alle
deltakere må også være innmeldt i MIF for å kunne delta. Det ble gjennomført bandyskoler hver
mandag fra medio november til vinterferien. Rundt 60 barn meldt seg på og deltok på treninger med
opplegg tilpasset de til enhver tid gjeldende koronaretningslinjer. Trenere stilte fra bandygruppa og
assistenttrenere stilte fra småguttlaget. Frivillige bemannet slipebod og utlånsbod. Det var godt
oppmøte på mandagenes bandyskoler og flere ble også med på lagstreninger med knøttelag og
jentelag.
Skøytefester
Det var planlagt to skøytefester- i mars og desember. Begge ble avlyst pga covid-19-restriksjoner.
Sosiale arrangement for hele gruppa
Bandygruppa arrangerer vanligvis en felles kick-off for alle spillere og foreldre før sesongen starter,
hvor vi samler store og små på MIF huset til litt uformelt samvær og hygge. Her blir alle lag
presentert. Æresmedlemmer blir invitert. Tilsvarende samling gjennomføres også vanligvis ved
sesongslutt med oppsummering av resultater og avrunding av sesongen. Avslutningsarrangementet
etter sesongen 2020-2021 ble avlyst. Kick-off 2021-2022 ble gjennomført på MIF-huset og var et
hyggelig arrangement for alle fremmøtte.
Den årlige dugnaden ble gjennomført med deltakere fra styret i april 2021. Sesongavslutningsfesten
for våre uunnværlige frivillige 2021 ble avlyst pga korona, men det ble heldigvis rom for å arrangere

en sesongoppstartsfest for frivillige i oktober 2021. Velfortjent oppmerksomhet til alle frivillige som
utgjør bandygruppa i MIF.

8. Anleggsutvikling
Vassenga 7er skøytebane
MIF bandy fikk tilskudd av Gjensidigestiftelsen i desember 2016 til bygging av ny grusbane og
bandyskoleaktivitet. Tilskuddet er nå brukt til bygging av grusbane/naturis øst for kunstisbanen på
Vassenga. Bandygruppa har brukt egne oppsparte midler som tilleggsfinansiering for å komme i mål
med grunnarbeidene. Søknad om kr 300 000 i støtte til oppsetting av lysmaster fra DNB
Sparebankstiftelsen ble innvilget i sin helhet. Sparebank Øst bidro også med tilskudd til lysanlegget.
Lysmaster er oppsatt på dugnad med gjenbruk av eldre lyktestolper. Innkjøp og montering av
lysarmaturer ble gjort høsten 2020 og bandygruppa er veldig godt fornøyd med å ha en ny 7erbane
naturis med flomlys på plass. Høsten 2021 var kald og fin og det var naturis store deler av høsten.
Banen har vært i aktiv bruk og det er tydelig at tilbudet om «alltid åpen skøytebane» begynner å få
forankring i befolkningen.
Anlegget står på kommunens anleggsliste, har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av
Kulturdepartementet og MIF bandy har søkt om spillemidler. Det ble avslag i 2021, men søknad
fornyet høsten 2021 og vi regner med å rykke oppover i køen. MIF bandy ønsker å bygge kombinert
7er’kunstis/9’erkunstgressbane. Dette er kostnadsberegnet til ca kr 9 mill. Fase en av prosjektet er
grusbane/naturis og lys. Denne fasen er sluttført nå.
Fase to er kunstis og fase tre er kunstgress. Disse fasene gjennomføres når finansieringen er på plass.
Gjensidigestiftelsen ga i desember 2019 tilsagn om kr 750 000 i støtte til kunstisanlegg. Bandygruppa
håper å få fullfinansiert anlegget snart slik at bygging av kunstis snart kan komme i gang. Det
arbeides med å få inn tilbud på kunstisanlegg til 7erbanen slik at kostnadsoverslaget oppdateres som
underlag for videre arbeid med søknader.
Flomsikring Vassenga
Høsten 2021 startet NVE sitt arbeid med flomsikring og utvidelse av bekkeløpet rundt Vassenga. Det
var anleggsarbeid rundt banen hele høsten og noen utfordringer knyttet til gjennomføring av
anleggsarbeid i kombinasjon med idrettsarrangement og noen diskusjoner rundt valgte løsninger.
Det løste seg på en god måte og bandygruppa ser fram til at arbeidet ferdigstilles og anleggsgjerder
fjernes og håper at området rundt banen blir oppgradert når NVE avrunder arbeidene .
Vassenga oppgraderinger og vedlikehold
Bygd veranda på hovedbygget for filmkamera ifbm streaming av kamper fra Vassenga. Det er
investert i video, data og streamingutstyr.

9. Økonomi
Junioravdelingen fikk et godt økonomisk resultat i 2021 med ca 85 000 kr i overskudd.
De to bandycupene gir vanligvis en inntekt på ca kr 100 000,- til gruppa. For 2021 ble inntektene på
ca 36 000 kr inkl kompensasjon fra KUD. Inntekter for øvrig kommer fra særavgiftene og noe

sponsing. For å kompensere for inntektsbortfall fra cuper, ble det også i 2021 gjennomført en
salgsdugnad (Bambusa-sokker) med ca kr 82 000,- i inntekt.
Sesongens særavgifter/aktivitetsavgifter var som følger:
Junior
1600 kr
Gutt (2004-2005)
1500 kr
Smågutt (2006-2007) 1400 kr
Lillegutt (2008-2009) 1100 kr
Knøtt (2010-2014)
800 kr
Jenter
800 kr
Bandyskole
100 kr
Old Boy s
2000 kr
Veteran
2000 kr

A-Lagets økonomi for 2021 gikk bedre enn forventet da det var mye usikkerhet rundt Covid-19
situasjonen samt sponsorer. Med en sterk kostnadskontroll på alle innkjøp, samt at de planlagte
treningsleirer ble av avlyst gikk A-laget med ett solid overskudd for 2021. Vi har veldig gode
samarbeidspartnere som har strukket seg lang for å bidra til vår drift, dette gjør at vi gjennom ett
slikt spesielt og vanskelig år kommer relativt godt ut av situasjonen. Se for øvrig regnskapet for
detaljert informasjon.

10. Strategiske planer
MIF bandy har vedtatt følgende strategiske planer for 2021:

Bandygruppa skal:
1.

Arbeide aktivt med rekruttering. Bandyskole som viktigste tiltak. Bandy junior ønsker å
ha så mange spillere som mulig, så lenge som mulig. Arbeide for et godt og inkluderende
idrettsmiljø på og rundt bandybanen.

2.

Ha et eliteserielag som hevder seg blant de fem beste. Arbeide med talentutvikling fra
egen juniorstall og styrke spillerstall med internasjonale spillere når dette er
hensiktsmessig.

3.

Arbeide for anleggsutvikling på Vassenga. Jobbe for å utvide banekapasitet. Realisere
planene om kunstis på 7’erbanen forutsatt at anlegget er finansiert.

11. Avslutning
Bandygruppa vil gjerne rette en stor takk til alle de frivillige for innsatsen på og rundt banen. I tillegg
vil vi takke Drammen kommune for fint samarbeid om drift av Vassengas skøytebaner.
Mjøndalen 03.02.22
Tom Andersen
Leder
MIF bandy

