Toppidrett bandy - Dønski VGS
Bakgrunn
Bandy er en stor idrett i Bærum, og mange unge jenter og gutter fra lokale idrettslag satser hardt på denne sporten.
For å få et toppidrettstilbud i bandy må man i dag gå på bandygymnas i Sverige. Alternativt i Drammen eller på
Persbråten i Oslo, hvor det imidlertid kan være en utfordring med
finansiering av studieplasser over fylkesgrenser. Det et paradoks
at vi lokalt i Bærum har både idrettsanlegg, videregående skoler
og ungdommer - men ikke et fungerende utdanningstilbud for
bandy.
Denne situasjonen er uheldig for utvikling av bandysporten lokalt
og i Norge. For bandyklubbene, og kanskje i størst grad for de
små klubbene, er det en utfordring at de mest ivrige
ungdommene forsvinner fra klubbene til bandygymnas andre
steder og da spesielt til Sverige. Ungdommene er viktige
ressurser i både lag- og klubbutvikling, som trenere i bandyskole,
7er og ungdomsbandy. Rekruttering til junior- og seniorbandy blir
også svekket, da det viser seg at mange ungdommer ikke
kommer tilbake til norsk bandy etter å ha gått på bandygymnas i Sverige – av ulike årsaker.

Dønski vgs – Bærum idrettspark
Dønski har i mange år vært med på å utviklet toppidrettsutøvere innenfor flere idretter, spesielt innenfor alpint,
fotball og langrenn. Fra høsten 2018 vil også håndball og svømming være en del av dette. Skolen har i dag meget god
idrettsfaglig kompetanse med toppidrett og har i sin strategi at de vil spesialiserer seg videre på topp- og
breddeidrett. I 2022 er planen at skolen skal inngå i nye Rud vgs, med beliggenhet tett inntil Bærum idrettspark. For
bandysporten vil det være strategisk riktig å være med å bygge opp et utdanningstilbud med toppidrett bandy på
Dønski og i Bærum idrettspark. Det er viktig både for spiller- og
klubbutvikling i Bærum, men også om det blir aktuelt å få bygget
en fremtidig bandyhall i Bærum. Det vil være viktig å kunne vise
til utnyttelse av anlegg, også på dagtid, hvis man i fremtiden
ønsker å få realisert en bandyhall i BIP. I dag er utnyttelse av
både Bærum ishall og bandybanen "lik null" på dagtid hverdager,
og man har tilgjengelig istid fra medio august til slutten av juni.
Altså gode treningsmuligheter på is hele skoleåret, og så har man
i tillegg meget gode fasiliteter i BIP-hallen i tillegg.
Kommunikasjonsmidler for elever til Dønski og BIP er også gode
med T-bane og direktebusser.

Toppidrett Bandy - Dønski vgs, fra skoleåret 2018/2019
Hauger bandyklubb hadde onsdag 3.1.2018 et møte med Dønski videregående skole for å sondere muligheter for å
få til et toppidrettstilbud for bandyspillere på Dønski vgs – med mulig oppstart allerede fra høsten 2018.
Dønski vgs viste seg veldig positive til å få til et samarbeid
med bandyklubbene i Bærum som kan gi bandyspillere i
nærmiljøet mulighet for å drive med bandy på høyt nivå
samtidig som de går på videregående skole.
De var innstilt til å kunne få dette til allerede fra kommende
skoleår, og har allerede den 4.1.2018 tatt saken opp i
ledelsen ved skolen, som var svært positive til å gå videre
med saken. Men ettersom informasjon om skolevalg må
være klart allerede til den 15 og 16.1.2018, krever det hurtig
aksjon både fra skole og bandyklubbene dersom vi skal
kunne få dette tilbudet klart allerede fra høsten.
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Utdanningsprogram
Dønski har i dag to retninger med toppidrett som er relevante. "Idrettsfag med toppidrett" og "Studiespesialisering
med toppidrett". Forskjellen på disse to valgene er at idrettsfag har flere timer med aktivitetslære og treningslære i
tillegg til toppidrett, der studiespesialisering har ordinære fag. Men – det er altså tilrettelagt for å få toppidrett i
tillegg til vanlig studiespesialisering - også på VG1.
Dønski tilrettelegger også for treningsleirer for
toppidrettsgruppene med gyldig fravær pga. skolens
idrettsprofil.
Toppidrett bandy
Dønski vil kunne tilby "toppidrett bandy" som programfag
innen studiespesialisering VG1 fra høsten 2018.
Toppidrettselevene får en tilpasset timeplan som innebærer
at de har istrening om morgenen to ganger i uka, og en tredje
treningsøkt med basistrening. Elever fra VG1-2-3 vil trene
sammen, og når man etter hvert får en større treningsgruppe
med bandyelever på alle trinn vil også kvaliteten øke.

Økonomi
Dønski er en offentlig skole og har ikke skolepenger slik som f.eks. NTG og Wang har.
Kostnader til isleie i ishall og bandybane dekker skolen.
Skolen har ikke trenerressurser innen alle de spesifikke idrettsgrenene på skolen, så det er her samarbeid med
idrettslagene kommer inn. Økonomien for treningsopplegget innen ulike idrettsgrener løses i dag på forskjellige
måter, med foreldregrupper, ansvarlig idrettslag eller aksjeselskap. (F.eks. Dønski toppidrett as, som finansierer
alpin)
En løsning for bandy kan være at klubbene i Bærum oppretter "Dønski toppidrett bandy as", som blir ansvarlig for
samarbeid og finansiering mellom bandyklubbene og skolen om trenerressurser.

Forslag:
Hauger bandyklubb mener "eierskapet" til dette utdanningstilbudet bør ligge hos alle bandyklubbene i Bærum.
Står alle klubbene bak dette tilbudet og bidrar positivt kan vi sammen løfte bandysporten i Bærum videre.
For å kunne realisere dette utdanningstilbudet, allerede fra skoleåret 2018/2019, er vi avhengig av svært raskt
respons fra dere på om det er interesse for å jobbe videre med et samarbeide mellom klubbene om overnevnte,
og da spesielt om en løsning med treneressurser for bandy og finansiering av denne. Videregående skoler i Bærum
har som nevnt informasjon om skolevalg allerede 15 og 16.1.2018 og Dønski ønsker at skolen da skal kunne
informere om "toppidrett bandy" på Dønski vgs.
Forutsatt reell interesse fra bandyklubbene i Bærum om et slikt samarbeid med Dønski vgs vil vi ta initiativ til et
informasjonsmøte mellom skoleledelsen og bandyklubbene så fort som mulig, slik at vi fort kan komme videre i
realiseringen av tilbudet.
Vi ber om tilbakemelding på forslaget om satsing på toppidrett bandy på Dønski vgs innen onsdag 10. januar.
Med vennlig hilsen
Tor S. Pundsnes
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