
 
 
 
 
 
 

 
 
Sak 6 b vedlegg Dønski bandy 
 
Bakgrunn 
Dønski bandy ble etablert 1. august 2018. Formålet er å gi elever i videregående skole et profesjonelt tilbud der man kan kombinere skole med 
å satse på bandy i Bærum. Hauger bandyklubb tok initiativ til et samarbeid mellom bandyklubbene i Bærum og Dønski vgs. våren 2018, og 
stilte garanti for driftsmidler det første skoleåret. Hauger bandyklubb stiller også klubbhus til disposisjon for Dønski bandy, og er gjennom sin 
lokale tilknytning til BIP kunstis og sitt eierskap i Bærum ishallen den viktigste samarbeidspartneren for Dønski bandy. 
 
Ansvarsfordeling mellom Dønski vgs. og Dønski bandy (bandyklubbene) er at Dønski bandy har ansvar for den bandyfaglige kompetansen og 
finansiering av trener, utstyr, mat, treningsleir m.m.  
Dønski vgs. er ansvarlig for skolefaget «toppidrett bandy» og tilrettelegging for at man skal kunne kombinere skole med satsing på toppidrett.  
Björn Buskqvist ble engasjert som trener for skoleåret 2018/2019, og han har sammen med faglærer innen idrett Ane Weideborg og avd. leder 
idrett Lars-Erik Strand på Dønski utarbeidet det faglige innholdet i «toppidrett bandy».  
 
For å få en stor nok treningsgruppe og ønsket kvalitet allerede fra første skoleåret, åpnet Dønski vgs. for at elver fra andre videregående skoler 
skulle kunne delta i treningsgruppen og eventuelt ta faget «toppidrett bandy». Treningene/faget «toppidrett» ble derfor lagt til kl. 0700 
tirsdager og torsdager, for at eksterne elver skulle rekke skolestart. Etter morgentreningene har elevene spist frokost på klubbhuset til Hauger 
bandyklubb, før den ordinære skolehverdagen med norsk, matte, kjemi osv. startet. 
 
Totalt 11 elever, ti gutter og en jente, har deltatt på toppidrett bandy høsten 2018. Tre elever deltok 1 x uka. Elevene kommer fra følgende 
skoler: 4 elever Dønski VG1, 3 elever Rosenvilde VG2/VG3, 2 elever Valler VG1, 1 elev Sandvika VG2, 1 elev Nadderud VG3.  
Våren 2019 har vi 10 elever i treningsgruppen, 5 elever Dønski VG1 og 5 eksterne. 
 
I forbindelse med skolevalg for 10. klasse arrangerte Dønski bandy åpne treninger i desember, samt informasjonskveld m/åpen trening for 
elever og foreldre 17. januar.  
 
Dønski bandy er dette første året organisert som en foreldregruppe, som har tatt ansvar for det praktiske med bandytrener, økonomi, 
profilklær, utstyr, mat m.m. Altså et spleiselag bestående av de som deltar i treningsgruppen. 
 
Økonomi, regnskap Dønski bandy 2018 

 
 



 
 
Problemstilling 

Dønski bandy har behov for en permanent og robust organisering, som ikke er avhengig av enkeltpersoner.  

 

For Hauger bandyklubb er «toppidrett bandy» på Dønski vgs. et tilbud som treffer våre spillere spesielt godt siden det er lokalt forankret til 

Dønski vgs. og BIP. Dette tilbudet gir våre juniorspillere en mulighet til å kombinere satsing på bandy og skole i nærmiljøet, og vil kunne bidra 

til å utvikle både spillere og bandyklubben på en god måte.  

 

For Dønski bandy er Hauger bandyklubb den viktigste samarbeidspartnere (ved siden av Dønski vgs.) gjennom sitt eierskap til ishallen, 

klubbhuset og det lokale engasjementet.  

 
Forslag til vedtak: 
Hauger bandyklubb tar ansvar for organisering og drift av Dønski bandy. 
Styret i Hauger bandyklubb utarbeider en hensiktsmessig organisering mellom Hauger bandyklubb og Dønski bandy.  
 


