Samarbeidsdokumet mellom Hauger og Haslum bandy
I Haslum - og Hauger bandyklubb er det blitt jobbet for å finne et godt sportslig opplegg for 7’erlagene som snart spiller 11’er bandy. Den beste løsningen for å sikre et godt bandytilbud også i
fremtidige sesonger er et samarbeid mellom Haslum og Hauger. Klubbene har samme utfordring og
er avhengig av et samarbeid for å kunne stille et slagkraftig 11-er lag med ca. 14-20 spillere. Vi jobber
derfor med laglederne fra begge klubber for å danne et felles 11-er lag, der vi skal ha fokus på godt
miljø, høy treningskvalitet og stor idrettsglede. Det er viktig for hver klubb å beholde
klubbidentiteten til en hvis grad for å sikre klubbens langsiktige overlevelsesevne. Dette samarbeid
har blitt godkjent av begge klubbstyrene i 2013.
Lagnavn og organisering:
- Hauger-Haslum, laget påmeldes kretsserien i 11’er bandy 15. august (før sesongstart) – første års
smågutt. Lagnavn begynner med klubbnavn som stiller flest spillere. Klubben som stiller med flest
spillere stiller med drakter og keeper utstyr. Forbundet informeres om samarbeidslaget
(Haugerbandy kan ta seg av det formelle)
- Alle spillere forblir i sin klubb og betaler medlemsavgift som vanlig.
- Laget skal ha 2 lagledere, en fra hver klubb. I tillegg materialforvalter/skøytesliper.
Trening og kamper:
- Hauger stiller med en aktiv gutte-trener med støtte fra Magnus Hedly. Magnus bidrar med sin
erfaring fra bandygymnaset i Sandviken i Sverige og utarbeider det sportslige opplegget for laget.
- 2 treninger i uka, seriekamper, cuper og NM-kamper. Treninger og kamper blir fordelt på Hauger og
Haslum (når natur isen er klar).
- Hauger stille med draktene og keeper utstyr
Spillerstall og kostnader :
- et 11’er lag krever en spillerstall på ca. 14-20 spillere. Husk at det er erfaringsmessig stor frafall
blant barn i denne alderen
- Kostnader for istid og trenere deles mellom klubbene basert på tall av aktive spillere fra hver klubb
Oppkjøring med treningssamarbeid 2 år før 11’er spill
- foreldrene og spillere må informeres om samarbeidet 2 år før den første 11’er sesongen begynner.
Da har vi skapt trygghet om fremtiden og at barna kan satse videre i klubbene våre (f.eks. lagmøtet)
- begge lagene innleder siste 7’er sesong med felles grillfest for å bli kjent sosialt
- 1 felles-trening i uken på Hauger isen 1 år før 11’er spill. Hauger bestiller istid og stiller med trener.
- lagene deltar i siste års 7’er serien med hver sitt lag
- begge lagene avslutter siste 7’er sesong med påmelding av 1 felles lag til Stabekk 11’er turnering
- det anbefales minst et felles lagmøte i siste 7’er sesongen for å snakke om overgang til 11’er spill
- det anbefales å arrangere flere uformelle 11’er kamper med naboklubber slik som Høvik, Snarøya
eller ØHIL + gjerne noe sosialt sammen for å skape lagånd (bowling etc.)
Kontaktpersoner Haslum IL (bandy):
 Rune Reiersen: mobil 90 83 35 35, rune.reiersen@focusnordic.no
Kontaktpersoner Hauger bandyklubb:
 Tor Sigbjørn Pundsnes: mobil 411 03 393, sport@haugerbandy.no
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