
 
 
Sak 6 a vedlegg, fast samarbeid med Haslum på 11-er bandy 
 
 
Bakgrunn 
Hauger har siden 2002-årgangen hatt et samarbeid med Haslum på 11-er bandy. Årsaken til dette har vært 
i stor grad behovsbelagt da begge klubber har slitt med å stille egne lag i ungdomsbandyen. Hauger har 
hatt store årganger i 7-er bandy, men ikke klart å holde på spillere lenge nok til å rekruttere til A-lag spill.  
Per i dag har vi intet A-lag i Hauger. 
Lenge trodde man at 96/97 årgangene skulle kunne løfte Hauger til «nye» høyder. Denne årgangen varte 
lenge, men måtte gi tapt da den kom til juniorlag (ca. 18 år gamle). Da forsvant kjernen i laget til bandygymnas i Sverige, et par spillere til 
andre klubber, mens resten sluttet.  
Årgangene 1998,1999 og 2000 forsvant mer eller mindre av seg selv før årskullene kom skikkelig i gang med 11-er bandy.  
2001 (1. års junior denne sesongen) og 2002 årgangene har vi klart å holde på foreløpig. Inneværende år har vi klart å stille et samarbeidslag 
med Høvik på junior, men Haslumspillere har måtte melde overgang til Hauger i år for å kunne delta på juniorlaget.  
Regelverket tillater ikke 3-klubbs samarbeid. 
 
Formål 
Formålet med samarbeidet er å holde på flest mulig spillere i sporten lengst mulig. Dersom lagene blir 
splittet opp til flere klubber, ser man ofte at flere velger å slutte med bandy istedenfor å bli med til 
forskjellige klubber. Så ved å holde vennegjengen samlet, blir flere spillere værende i sporten lenger. 
I tillegg vil vi prøve å bygge opp et junior og A-lag igjen. 
 
Hvorfor Haslum? 
For snart 10 år siden prøvde man å få til en kunstisbane på Haslum. Dette ble det dessverre ikke noe av og 
Haslum er i dag en av de få bandyklubbene i Bærum uten eget kunstisanlegg. 
Det betyr at Haslum deler kunstis på BIP sammen med Hauger og ØHIL.  
ØHIL er nå i ferd med å få eget anlegg, mens det ser lite aktuelt ut for kunstisbane på Haslum grunnet nødvendig driftstøtte fra kommunen. 
Derfor vil BIP forbli en «hjemmebane» for Haslum (også for yngre årsklasser) i flere år fremover.  
I tillegg har vi fått på plass et tilbud rettet mot juniorspillere gjennom Dønski bandy og det er langsiktige planer for en bandyhall på BIP som 
alle bandyklubbene i Bærum står samlet om. Dette kan bety at området rundt BIP kan få en spennende utvikling for bandyspillere fremover. 
Haslum er i samme situasjon som Hauger og sliter med å bygge opp egen 11-er bandy og ønsker derfor et fast samarbeid med Hauger. Dette 
ønsket er forankret i årsmøtet til Haslum den 25.02.2019. 
 
Hvorfor ikke stille eget 11-er lag når man har nok spillere èn årsklasse? 
Hauger og Haslum har enkelte årganger med flere spillere enn andre. Ofte samsvare ikke årgangene med 
hverandre, Haslum har f.eks. 2 spillere i 2005 mens Hauger har 13 spillere, Haslum har 12 spillere i 2006 mens Hauger har 7, i 2007 er det 
motsatt, osv.  
En aldersklasse på 11-er nivå består av to og to årsklasser (f.eks aldersklasse smågutt til neste år blir 2006 & 2005 sammen). Aldersklasse junior 
består av tre årskull sammen.  
Bandy forbundet tillater ikke rene lag og samarbeidslag i samme aldersklasse. Derfor vil den ene 
klubben typisk få et problem i enkelte aldersklasser hvis man danner rene lag innimellom. 
 
For å ha en komfortabel spillermasse på et 11-er lag bør man ha rundt 17-18 spillere p.g.a. sykdom, 
skader, reiser, osv. Smågutt og gutt spiller dessuten typisk 2 serier i løpet av vinteren, NM og krets, slik at 
det ofte er 2 kamper i uken. Derfor kan det være greit med litt flere spillere slik at man i tillegg har mulighet 
for å toppe NM laget men å spille bredde i kretsen. Har man enda flere spillere så kan man f.eks. stille med 
2 lag i kretsen og et lag i NM, og dette ble gjort på smågutt i fjor p.g.a mange 2003 spillere, et par 2004 
spillere i tillegg til mange og ekstra ivrige 2005 spillere. Så det å ha for mange spillere er ikke et problem. 
Tvert imot så åpner det opp for fleksibilitet slik at vi kan møte den enkelte spillers behov (d.v.s både sterke 
og svake spillere). Formålet er som sagt å ta vare på flest mulige spillere på alle nivåer lengst mulig. 

 
Konsekvenser 
Beslutter årsmøtet at vi ikke skal ha fast samarbeid med Haslum, betyr ikke dette nødvendigvis at dagens samarbeid opphører, men samarbeid 
med Haslum eller andre klubber og hvordan det skal organiseres må avklares for hvert år og søkt innvilget hos forbundet. 
Detaljer rundt et fast samarbeidet med Haslum må avklares, d.v.s. om vi blir en felles klubb på 11-er eller om vi 
fortsetter å søke år for år 
Stemmer vi for fast samarbeid vil det ikke lenger være mulig for et stort årskull å stå alene som et rent lag.  
Når det er sagt så må det selvsagt være mulig å reversere til en ren klubb igjen dersom spillermassen nedenfra blir større i fremtiden (f.eks. slik 
Konnerud har gått ut av Drammen Bandy igjen) 
Styret ønsker et fast samarbeid med Haslum for at det skal bli forutsigbart for begge klubber fremover m.t.p. små årganger. 
 
Valg angående fast samarbeid med Haslum på 11-er bandy 
Det stemmes over om styret gis et mandat for å utarbeide avtaler for: 

1. formalisering av dagens løsning 
2. at det utredes løsninger for en felles samarbeidsklubb fra 11-er bandy og oppover 

 

 


