
 
 

Årsmelding Dønski bandy 2020, (skoleåret 2020/2021)  

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 vedtok på 

årsmøte 2019 at klubben viderefører sitt engasjement i Dønski bandy, for å sikre dette tilbudet til 

unge bandyspillere i Bærum. Klubben stiller klubbhus til disposisjon for Dønski bandy, følger opp 

regnskap og lønnsutbetalinger og er gjennom sin lokale tilknytning til BIP kunstis og sitt eierskap i 

Bærum ishallen den viktigste samarbeidspartneren for Dønski bandy. 

Dønski vgs er 100% ansvarlig for skolefaget «toppidrett», og de forpliktelser skolen har overfor 

elvene ved gjennomføring av faget. (kompetansemål, uketimer, eksamen …)  

Dønski bandy tilrettelegger for høyere kvalitet og et utvidet treningstilbud for elevene. (profesjonell 

bandytrener, flere treningstimer, treningsleir, skoleturnering, utstyr …) 

Björn Buskqvist ble også for skoleåret 2020/2021 engasjert som trener, og har sammen med faglærer 

i idrett Per Erik Vognild og avd. leder idrett Ane Weideborg på Dønski utarbeidet det faglige 

innholdet i «toppidrett bandy».  

 

Med stor interesse for tilbudet har vi nå bygget opp en god treningsgruppe med elever som går på 

Dønski. VG1 (10), VG2 (3) og VG3 (4), totalt 17 elever i treningsgruppa. 

Neste skoleår 2021/2022 er det 9 nye søkere til toppidrett bandy. Hauger (5), Haslum (1), Høvik (1) 

og Stabæk (2). Det blir da totalt 22 elever i treningsgruppa. (12 fra Hauger/Haslum) 

I forbindelse med skolevalg for 10. klasse ble det arrangert åpne treninger i desember, samt digitalt 

informasjonsmøte for elever og foreldre i januar.  

Pga. koronasituasjonen gikk eliteserielagene sammen om å booke Vikingskipet til trening/cup i 

forkant av sesongen i oktober. Dønski, Persbråten og Drammen (de tre skolene som har toppidrett 

bandy) gikk da sammen og arrangerte skoleturnering og treningsleir på Hamar. En god løsning siden 

skolene kunne utnytte Vikingskipet på dagtid til trening og kamp.  

Hauger bandyklubb har det administrative/økonomiske ansvaret for Dønski bandy med støtte av en 

foreldregruppe. Foreldregruppen har ansvar for det praktiske med profilklær, utstyr, mat m.m. 

Dønski bandy er selvfinansiert av de som deltar på faget «Toppidrett bandy» gjennom treningsavgift 

på 4000,- per semester.  

 

En mer permanent og robust organisering bør vurderes i samarbeid med Hauger bandyklubb, så 

driften og tilbudet ikke blir for personavhengig. 
 

Arbeidsgruppe Dønski bandy skoleåret 2020/2021: 

• Tor S. Pundsnes  

• Cathrine Elger  

• Martin Ravn  

• Lene Mostue  


