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Vedr treningsavgifter i Hauger bandyklubb sesongen 2018/2019 
 
Bandysesongen 2018/2019 er i gang. Spillerne trener på den flotte kunstisflaten i Bærum idrettspark, har det gøy og 
sosialt sammen, samtidig som de utvikler seg som bandyspillere. Seriekampene er i gang, og mange har allerede deltatt 
på cuper. Vi foreldre heier, jubler og trøster og har det gøy vi også. I all slags vær; regn, vind, snø og sol. Herlig! 

 

Men moroa koster. Vi må ha is, vi må ha trenere, bandykrets, bandyforbund og cuparrangører skal ha påmeldingsavgifter, 
vi må betale dommere, vi må ha drakter og slipemaskiner. I motsetning til de fleste andre idretter i kommunale anlegg i 
Bærum må vi betale for treningstimene; 935 kr timen for hel bane før årsskiftet, 675 kr etter årsskiftet. Vi betaler honorar 
for ungdomstrenere på 7er lagene fordi de inspirerer spillerne, og for 11er lagene smågutt (2005 og 2004) og gutt (2003 
og 2002) øker trenerkostandene noe fordi spillere som trener såpass mye fortjener dyktige trenere. Men vi er nøkterne, 
forsiktige med kostandene, er 100 % foreldredrevet og til tross for at noen av oss nesten bruker all fritid på klubben for at 
spillerne skal ha gode betingelser, i dag og fremover, har vi ingen kostnader til administrasjon.  

 

Klubben ha imidlertid ha inntekter. Treningsavgiften er i dag den største inntekten, deretter følger inntekter fra kiosksalg 
som vi alle bidrar med ved dugnad i klubbhuset, offentlige tilskudd, stevneinntekter (Kosa Open) og noe kommer fra 
sponsorer.  

 

Dagens inntekter er ikke nok. Klubben gikk med 170 000,- i underskudd i 2017. Det var budsjettert med et underskudd på 
95 000,-, men det ble altså betraktelig mer. Det kan ikke klubben leve med. Enten må inntektene opp, eller så må 
kostandene ned. Det sistnevnte betyr i praksis mindre aktivitet. Det ønsker vi ikke. Vi tar riktignok noen grep, men ønsker 
å opprettholde aktivitet. Det er derfor vi er til! Men da må inntektene opp. Vi jobber med å få inn mer sponsorkroner, 
søker på midler fra stiftelser etc, men p.t monner det ikke tilstrekkelig. Styret ba derfor på årsmøtet 2018 om å få justert 
treningsavgiftene. De har stått stille lenge, og styret så behovet for å øke og å tilpasse de i forhold til planlagt aktivitet for 
de enkelte årskull. Det har styret nå gjort og har endt opp med følgende satser pr spiller: 
 

Årgang 
Medlemskontingent 

 til klubben 
Treningsavgift 

 til klubben 
Obligatorisk lisens til NBF 

(forskuddsbetalt av klubben) 
Totalt pr spiller 

2012 250 1 250 0 1 500 

2011 250 1 500 0 1 750 

2010 250 1 750 0 2 000 

2009 250 2 000 0 2 250 

2008 250 2 500 0 2 750 

2007 250 3 000 0 3 250 

2006 250 3 500 345 4 095 

2005 250 5 000 595 5 845 

2004 250 5 000 595 5 845 

2003 250 5 500 595 6 345 

2002 250 5 500 595 6 345 

2001 250 -* 595 845 

2000 250 -* 595 845 

* 2001 og 2000 spiller i juniorklassen for Høvik/Hauger. Laget administreres av Høvik og treningsavgiften faktureres av 
Høvik. 
 
Dette er en betraktelig økning for noen årganger, spesielt for årgangene fra 2005 og eldre. Disse går over til 11er bandy 
og det betyr økte kostander til isleie og økte trenerkostnader. I tillegg kommer høyere lisens til NBF. Summene gjenspeiler 
dette. 
 
Faktura kommer i disse dager. Vi håper summene ikke er for avskrekkende for noen av våre medlemmer, og at vi får se 
alle sammen på isen på trening, under kamper og cuper i den fantastiske sporten som bandy er! 
 
Med sportslig bandyhilsen 
 
Steffen Solem  
 
Styreleder Hauger bandyklubb 


