Sak til årsmøtet 2020 - samarbeid mellom Haslum og Hauger på 11-er bandy
Bakgrunn
Haslum og Hauger har felles ønske om at flest mulig skal spille bandy lengst mulig. For å oppnå dette
må det finnes et forutsigbart tilbud fra 7er-bandy til aldersbestemte klasser på 11er (smågutt, gutt
og junior), og opp til senior, som kan tilfredsstille både breddespillere og de som ønsker å “satse” på
bandy.
Både Haslum og Hauger har stor variasjon i antall spillere i de ulike årgangene. Noen få årganger er
store nok til å kunne danne egne robuste 11er-lag (18-20 spillere), men de fleste årganger er for små
til å klare dette med et normalt frafall i årsklassene. Disse mindre årgangene er avhengig av
samarbeid med en annen klubb. Dette har vært situasjonen de siste 10 årene. Ut fra medlemsmassen
i klubbene i dag vil behovet for samarbeid også være stort de neste 8-10 år.
Siden 2013 har Haslum og Hauger hatt en uformell avtale om samarbeid i de aldersbestemte 11erlag. Dette samarbeidet har fungert meget bra. Fra en situasjon i 2013, der ingen av klubbene hadde
lag i hverken smågutt, gutt eller junior, har klubbene igjennom et systematisk arbeide fått etablert
samarbeidslag med et godt sportslig tilbud i alle aldersbestemte klasser. For junior riktignok i et
utvidet samarbeide med Høvik, rett og slett fordi det foreløpig ikke har vært nok spillere til et rent
Haslum/Hauger lag.
Formelt inngås imidlertid overnevnte samarbeid bare for én sesong av gangen. Det gir liten
forutsigbarhet og kan føre til at det blir hull i enkelte årskull fordi ulike løsninger kan bli valgt fra år
til år. Som en konsekvens av dette risikerer man at spillere velger andre større klubber allerede i
overgang 7er til 11er og at det sosiale nettverket i Hauger og Haslum sine lag brytes opp.
Erfaringsmessig medfører dette et stort frafall av spillere, som kan ødelegge den gode utviklingen
klubbene i felleskap har hatt siden 2013 og dermed også reduserer mulighetene for å få opp nok
spillere til et felles junior og etter hvert et seniorlag.
Med utgangspunkt i ønsket om at flest mulig skal spille bandy lengst mulig, ble det på årsmøtene i
2019 besluttet å sette ned et utvalg, fra begge klubber, som skulle utrede løsningsforslag til
samarbeid.
Følgende alternativer skulle utredes:
1. Formalisering av dagens løsning
2. Etablere samarbeidsklubb fra aldersbestemt 11er til og med senior
Utvalget bestående av Arne Fjeldstad og Kristoffer Adde fra Haslum og Tor Sigbjørn Pundsnes og
Steffen Solem fra Hauger har levert følgende innstilling:
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Alternativ 1: Formalisering av dagens løsning
•

Haslum og Hauger forplikter seg til å etablere samarbeidslag fra smågutt og oppover.

Argumenter for forpliktende samarbeid
• En fast avtale om samarbeidslag vil gi forutsigbarhet ved overgang fra 7er til 11er, uavhengig
av antall spillere i den enkelte årgang hos respektive klubber.
• En fast avtale er enkelt å administrere, uten store endringer for klubbene. Altså en
videreføring av den praksis vi har hatt siden 2013.
• Alle spillere forblir medlemmer i sin moderklubb.
• Spillere får et tilbud lokalt i egen klubb fra bandyskole og oppover.
• Økt sportslig kvalitet ved å samle ressurser.
• Større muligheter for å satse på jentebandy.
• Ildsjeler som bidrar i driften av klubbene vil variere, samarbeide utjevner. Rød tråd – flere
ildsjeler gir bedre forutsetning for stabil drift.
Argumenter mot forpliktende samarbeid
• Hvis vi har to lag i samme årsklasse (f.eks. smågutt) kan ikke spillere benyttes mellom
samarbeidslagene når de spiller kamper i NM-serien. Det vil si at det er begrensninger
sammenliknet med å ha et 1. og 2. lag.
• Et seniorlag vil ikke kunne rykke opp fra den laveste divisjonen (2. divisjon). Dette er ikke
veldig motiverende og en risikerer at ambisiøse spillere velger andre klubber.
• Uten et seniorlag vil spillere som satser bandy måtte bytte klubb ved overgang fra gutt til
junior. Dette ser vi tydelig i dag ved at 11 juniorspillere fra Haslum/Hauger har byttet klubb til
Høvik. Vi har samarbeidslag Hauger/Høvik på junior denne sesongen, men for å kunne utvikle
seg og spille opp på senior har spillerne måttet bytte klubb til Høvik.
• Junior- og seniorspillere er viktige klubbtrenere og ressurspersoner som vi er avhengig av for
å utvikle klubbene. Det er derfor svært uheldig at disse må melde overgang til andre klubber
for å spille senior.
Dette alternativet gir forutsigbarhet ved overgang fra 7er, men man må omgå regelverket «kreativt»
siden intensjonen med samarbeidslag er å løse et problem for én sesong av gangen.
Regelverket med samarbeidslag er ikke utformet for å løse mer permanente utfordringer.
Dette alternativet løser problemet for smågutt og gutt, men har begrensninger for junior og senior.
Alternativ 2: Samarbeidsklubb fra aldersbestemt 11er til og med senior
•

En ny klubb etableres for spillere fra Haslum og Hauger fra aldersbestemt 11er til og med
senior.

Argumenter for samarbeidsklubb
• Forutsigbarhet ved overgang fra 7er til 11er.
• Spillere får et tilbud lokalt i egen klubb fra bandyskole til senior.
• Lettere å holde på spillere lenger, både de som ønsker å satse og spesielt breddespillere
• Økt sportslig kvalitet ved å samle resurser.
• Drammen bandy har positiv erfaring med å etablere felles 11er for Drammensklubbene.
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•
•

Moderklubbene kan fokusere på rekrutering og samtidig vite at det ligger et godt tilbud der
hele veien til senior.
I tråd med bandyforbundets intensjon. Det er mindre byråkrati enn ved samarbeids lag per
årgang.

Argumenter mot samarbeidsklubb
• Ekstra administrasjon med en overbygningsklubb. Vi har et begrenset antall ressurspersoner
som blir bundet opp i administrasjon og dette vil kunne gå ut over det sportslige
engasjementet. De som er ivrige må kunne fokusere på det sportslige.
• Spillere kan føle mindre tilhørighet til overbygningsklubben
• Økonomi.
• Lillegutt kan ikke spille opp på grunn av at man i henhold til NIF regler ikke kan representere
to klubber.
Dette alternativ løser forutsigbarhet for alle spillere og foreldre, og tilrettelegger best for å holde på
flest mulig lengst mulig. Dette alternativet krever imidlertid flere personer i administrative stillinger,
noe som blir sett på som en vesentlig utfordring.
Konklusjon
Utvalget anbefaler alternativ 1, formalisering av dagens løsning med samarbeidslag, slik
spillergrunnlaget er i klubbene i dag. Dette alternativet tilbyr en god løsning for aktive spillere til og
med junior.
Det er imidlertid fremdeles en stor utfordring for ivrige og ambisiøse juniorer som ønsker å utvikle
seg lokalt, at Haslum og Hauger ikke har et eget seniorlag som de kan fortsette på. Mange av dem
går på toppidrett på Dønski bandy og trener mye. Uten et seniorlag mister vi juniorspillerne til andre
klubber. Disse har per nå et tilbud i Høvik. Denne sesongen består spillerstallen til Høvik A-lag av 11
junior-spillere som har hatt Haslum eller Hauger som moderklubb.
Det er tydelig at vi må se nærmere på utfordringen med junior/senior, og vi må finne en løsning for
å beholde spillere lokalt - helt opp til senior. Utvalgets innstilling er derfor at det må arbeides videre
med en skisse til hvordan et seniorlag skal organiseres.
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Vedlegg
Samarbeidslag – reglement fra NBF:
To klubber kan etter søknad slå sammen spillere fra to lag i samme klasse for å kunne opprettholde
aktiviteten til ett lag (se § 30 i Kampreglementet)
∙
Samarbeidslag gjelder for 1 sesong
∙
Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2
∙
Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter
og forpliktelser for laget
∙
Administrerende klubb skal normalt være den klubben med majoriteten av spillerne
∙
Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i samme
klasse/divisjon, kan spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive
moderklubber i denne klassen/divisjonen. Spillerne kan imidlertid spille for sin moderklubb i
andre klasser/divisjoner så lenge aldersbestemmelsene overholdes
∙
Spillere som nomineres i seniorklassen til et rent A-lag fra en klubb, kan ikke spille for
samarbeidslag eller andre seniorlag i egen klubb, jf kampreglementet § 20
∙
Samarbeidslag kan ikke rykke opp i divisjonsspillet
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