
 
 

Årsberetning Dønski bandy 2021, (skoleåret 2021/2022)  
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 en viktig samarbeidspartner for Dønski bandy. 

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

gjennomføring av faget. Det vil si kompetansemål, uketimer, eksamen m.m. 

• Dønski bandy tilrettelegger for et utvidet og spisset tilbud for bandyelevene. Med profesjonell bandytrener, 

flere treningstimer, treningsleir, skoleturnering og utstyr m.m. 

Björn Buskqvist ble også for skoleåret 2021/2022 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».  

Eleven har nå et tilbud om 4 morgenøkter gjennom hele skoleåret. To istreninger (v/Buskqvist) og to styrketreninger 

(v/Vognild på skolen og egentrening i styrkerom ishall). Høsten 2021 var det også et tilbud med spinning mandag 

kveld v/Hans Raavand. Dønski bandy tilrettelegger for kvalitativt gode treninger, i en motivert treningsgruppe med 

trening før skolestart gjennom hele året.   

I forbindelse med bygging av nytt klubbhus for Hauger bandyklubb, fikk Dønski tilgang på egen brakke til lagring av 

utstyr for elevene i klubbhuset. Dønski har inngått 10 års leieavtale (fra 2021 til 2030) med Hauger BK om bruk av 

denne brakka. Med mulighet for å si opp avtalen dersom det ikke skulle være er elevgrunnlag på Dønski vgs. 

10 års leie-kontrakt: År 2021 – kr. 7500,- år 2022 – kr. 7500,- år 2023-2030 kr. 5000,-       

Vi har nå en god treningsgruppe med bandyelever på Dønski. VG1 - 9 elever, VG2 - 10 elever og VG3 - 3 elever, totalt 

22 elever i treningsgruppa. Dessverre har vi i år ingen jenter med på Dønski bandy. 

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 fikk vi ikke gjennomført treningssamling eller skoleturnering høsten 2021. 

Høst 2021 tok Dønski bandy initiativ til møte mellom NBF v/ Tor Audun Sørensen, Dønski vgs. og Dønski bandy. 

Positivt møte, og vi håper på mer samarbeid med NBF til gjennomføring av skoleturneringer og utvikling av 

videregående skoler med toppidrett bandy fremover. Skoler som har et spisset bandytilbud er Dønski vgs, 

Persbråten vgs og Drammen vgs.   

Hauger bandyklubb har bidratt med hjelp til det administrative og økonomiske for Dønski bandy, men det er ingen 

sammenblanding av budsjetter mellom Dønski bandy og Hauger bandyklubb. Dønski bandy er 100% selvfinansiert av 

elevene som tar faget «Toppidrett bandy». 

Treningsavgift for eleven ligger på ca. 4000,- per semester. I 2021 fikk Dønski bandy sponset draktsett fra Caverion-

fondet. I den forbindelse ble det opprettet egen hjemmeside for Dønski bandy, så det er et tydeligere skille mellom 

den offentlige skolen Dønski vgs og Dønski bandy. 

Regnskapet for Dønski følger nå kalenderår, det er upraktisk når all aktivitet er knyttet opp mot skoleåret. Fra 

skoleåret 2022/23 vil regnskap/budsjett følge skoleåret med avstemming 30. juni.   

 

Tor S. Pundsnes har vært administrativ leder for Dønski bandy i 2021. 


