
 

Det er ferietid, men vi er godt i gang med forberedelser til neste sesong og den kalde fine tiden med bandy.   

Norges Bandyforbund er nå sammen med NIF og de andre særforbund i en prosess med å gjenåpne idretten, og 

Hauger følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer og smittevernregler.  

Vi planlegger nå treninger til høsten og vintersesongen som normalt, men er forberedt på at det kan komme 

endringer pga. situasjonen med korona. Her er litt info om hva som skjer fremover.   

 

Klubbhus 

Klubbhuset er nå tømt og er revet i forbindelse med graving av 

kabelgrøfter til det nye friidrettsstadion. Klubben holder på å ordne ny 

midlertidig brakkeløsning i andre enden av banen og håper den er på 

plass i løpet av sensommeren/høsten. Her vil vi trenge dugnadshjelp! 

 

Årsmøte – samarbeid Haslum og Hauger 

Årsmøtet ble avholdt 4. juni mer informasjon finner du på www.haugerbandy.no. En viktig sak er at klubben nå har 

inngått et formelt samarbeid med Haslum på 11er-bandy. 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. Dette har vi nå på plass.  

Med etablering av A-lag kommende sesong, har klubben nå lag i alle klasser fra bandyskole til senior. 

Sommercamp i Vänersborg  

Mange hadde gledet seg til bandy i Vänersborg også denne sommeren, men denne campen har dessverre blitt 

vanskelig å delta på pga. situasjonen med koronavirus og norske karanteneregler. 

Dønski vgs. – Hauger skole – Levre skole 

I 2018 var Hauger bandyklubb initiativtaker til å på plass et tilbud på Dønski vgs. 

for elever som ønsker å satse på bandy.  Fra høsten vil det være 15 elever som 

går toppidrett bandy på Dønski, med elever på VG1, VG2 og VG3.  

Björn Buskqvist fortsetter som trener i faget «toppidrett bandy». 

 

 

I vinter fikk vi til en prøveordning med 6 uker bandy 

valgfag på Hauger skole. Dette ble en stor suksess, og fra 

høsten kan alle elever på Hauger, 8. til 10. klasse, nå velge 

valgfag bandy. Da får elevene trening i ishallen/ute hele 

skoleåret, og «karakter» i bandy. (valgfag fysisk aktivitet) 

For Levre skole arrangerte klubben gratis 

skøytedag/bandy for SFO i vinter, en dag i uka. Dette var 

også en stor suksess, og vi ønsker å videreføre dette 

kommende vinter. 
 

http://www.haugerbandy.no/


Bandysesongen 2020/2021 
Etter sommerferien starter vi opp sesongen med istrening i Bærum ishall for alle. Vi er faktisk i gang allerede uka før 

skolen begynner! For de yngre spillerne er dette en viktig "ekstra" trening ved siden av annen sommeridrett for å 

styrke skøyteteknikken før vinteren. Vi ønsker derfor at flest mulig deltar på denne. For ungdomsspillerne tilbyr 

klubben et godt og profesjonelt tilbud for de som ønsker å satse på bandy med trening 3-4 ganger i uka.  

 

Her er istider i hallen, oppstart uke 33: 

 

Tirsdager (fra 11. august) 

kl. 1800-1850 A-laget 

Lørdager (fra 15. august) 

kl. 1600-1720 smågutt 

kl. 1730-1850 gutt 

Søndager (fra 16. august) 

1300-1355 bandyskole / jentelaget / 2012-laget 

1355-1450 2008-laget 

1500 -1630 junior 

 

Kosa Open   

Cupen arrangeres i slutten av oktober og start november. Dette er sesongstart for alle lag på uteisen og klubbens 

viktigste inntektskilde. Alle foreldre bør delta på denne Kosa-dugnaden, samt 1-2 kioskvakter gjennom sesongen. 

Sponsorer - har du kontakter som vil sponse Hauger bandyklubb?  

Hauger bandyklubb er 100% foreldredrevet, uten fast ansatte, der alle midler i sin helhet går til baneleie av kunstis, 

trenere, drakter og til utstyr for barna. Vi ønsker å være et tilbud for alle barn i vårt nærmiljø, og ønsker å holde 

kostnader på deltakelse på et så lavt nivå som overhodet mulig.  

Hauger Bandyklubb ønsker seg derfor flere sponsorer som kan bidra til denne ambisjonen.  

Nå har vi behov for fornyelse av drakter og bandybukser, og vi ønsker oss sponsorer som kan bidra til dette. 

Veldig fint om Du kan bidra med dine kontakter til å hjelpe oss med dette.   

 

Kontakt: 

Leder: Steffen Solem, mob: 909 54 801, e-post: post@haugerbandy.no  

Sponsorsjef: Øyvind Amundsgård, mob: 909 24 556, e-post: kosa@haugerbandy.no 

 

 

Riktig god sommer til alle!  
Hauger Bandyklubb 
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