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DAGSORDEN 
 

Det 19. ordinære årsmøte for bandyseksjonen i Norges Bandyforbund. 

Ullevaal Stadion, torsdag 10. juni 2010 kl 1800. 

 

1. Godkjenning av fullmakter og at årsmøtet er lovlig innkalt. 

2. Valg av dirigent. 

3. Valg av sekretærer. 

4. Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll. 

5. Godkjenning av den oppsatte saksliste. 

6. Behandle seksjonsstyrets beretning for den forløpte sesong. 

7. Behandle regnskapene, som oversendes forbundstinget/forbundsstyret til godkjenning. 

8. Behandle innkomne forslag. 

9. Foreslå avgifter til sesongen. 

10. Behandle arbeidsplan for kommende periode. 

11. Foreslå budsjett for kommende sesong. 

12. Valg. 

 Nestleder, styre- og varamedlemmer til seksjonsstyret 

 Representant til forbundsstyret 

 Leder og medlemmer i valgkomiteen 

 3 medlemmer til Ballfondet 

13. Administrative bestemmelser (saker til behandling). 

 

 

BEHANDLING AV SAKENE 

 
ÅPNING 
 
Åpning og hilsningstaler. 
 
SAK 1: GODKJENNING AV FULLMAKTER OG AT ÅRSMØTET ER LOVLIG  

INNKALT 
 
Listen over kontrollerte fullmakter innstilles til godkjenning. Opprop av representantene. 
 
SAK 2: VALG AV DIRIGENT 
 
Seksjonsstyret foreslår at ......................................................................velges som dirigent for årsmøtet. 
 
SAK 3: VALG AV SEKRETÆRER 
 
Seksjonsstyret foreslår at ......................................................................velges som sekretærer for årsmøtet. 
 
SAK 4: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE ÅRSMØTETS 

PROTOKOLL 
 
Det velges to representanter som skal undertegne protokollen fra årsmøtet. Disse skal ikke være medlemmer 
av seksjonsstyret eller ansatt i administrasjonen. 
 
SAK 5: GODKJENNING AV DEN OPPSATTE SAKSLISTE 
 
SAK 6: BEHANDLING AV SEKSJONSSTYRETS BERETNING FOR 

SESONGEN 09/10 
 
Det vises til årsberetningen for bandyseksjonen i Norges Bandyforbund. 
 
SAK 7: REGNSKAP 09/10 
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BANDYSEKSJONENS BERETNING 2009/10. 
 

På det 18. ordinære årsmøte i Bandyseksjonen torsdag 11. juni 2009 ble følgende styre og 

komiteer valgt: 
 

 

BANDYSEKSJONEN. 
 

Leder   Erik Hansen   Skeid   Ikke på valg 

Nestleder  Siri Nørve   Ready   2 år (Ny) 

1. styremedlem Rolf Hæhre   Drammen Bandy 2 år (Gjenvalg) 

2. styremedlem Sverre Stockinger  Stabæk  1 år (Ny) 

3. styremedlem Brit Stavik   Høvik   2 år (Ny) 

4. styremedlem Lars S. Nygaard  Skeid   Ikke på valg 

1. varamedlem Dag Kåre Lunden  Solberg  Ikke på valg 

2. varamedlem Stig Jensen   Mjøndalen  Ikke på valg 

3. varamedlem Stein Pedersen  Ullern   2 år (Ny) 
 

 

Valgkomité. 

Hege Ibsen, Ready – Kristian Nygaard, Stabæk og leder Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra. 
  

Ballfondet. 

Bandyens rekrutteringsansvarlige, leder av Bandyseksjonen, samt NBFs generalsekretær. 
 

 

 
Kristiansund ønskes velkommen i bandyfamilien. Her fra skoleturneringen på Nordeabanen. 
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BANDYSEKSJONENS OPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 

 
ÅRSMØTEVALGTE: 

Minnefondet: Ole V. Raanaas etterkommere, leder 

(*egne statutter) Boye Skistad, medlem 

  Ivar Nordberg, medlem 

   

Ballfondet: Erik Hansen, BS-leder 

(Årsmøtet) Siri Nørve, leder rekruttering 

  Tomas Jonsson, Gen.sekr.  

   

Valgkomiteen: Kjell Hovland Olsen, leder 

(Årsmøtet) Kristian Nygaard, medlem 

  Hege Ibsen, medlem 

 

OPPNEVNT AV BANDYSEKSJONEN: 

Forbundsstyret: Erik Hansen/stedfortreder 
 

BS´arbeidsutvalg (AU): 

  Erik Hansen, leder 

  Siri Nørve, medlem 

  Tor Audun Sørensen, utv.sjef 
 

Seriekomite: Stig Jensen, leder 

  Siri Nørve, medlem 

  Per-Ivar Bråthen, medlem 

  Torkel Anzjøn, medlem 

  Bjørn-Erik Thorp, seriesekretær 
 

Dommerkomite: Lars Stian Nygaard, leder  

  Sverre Stockinger, medlem 

  Øistein Rune Eriksen, forfallssekr. 

  Rune H. Jahnsen, medlem/FIB-RRC 

  Egil Larsen, medlem/sensorkorps 

  Bjørn-Erik Thorp, seriesekretær/adm. 
 

Rinkkomite: Adm. 
 

Utdanning: Brit Stavik, leder 

  Bent Gommerud, medlem 

  Lars S. Nygaard, medlem 

  Tor Audun Sørensen, utv.sjef 

Utd. korps: Espen Johansen, trenerutd/adm 

  Roger Jarnes, trenerutd. 

  Erik Nordbrenden, trenerutd. 

  Anine Ellefsen, Bandyskole/yngre. 

  Lars Stian Nygaard, dommerutd.sjef 

  Rune H.Jahnsen, dommerutd. 

  Haakon Hallingstad, dommerutd. 

  Hans Petter Swensen, dommerutd. 

  Øyvind Bratlie, keepertrening 

  Svein Erik Hammerstad, skader 

  Trygve F. Moe, skader 

  Øyvind Sakshaug, sliping 

  Kai Karlsen, sliping 

  Morten Rusdal, sliping 
 

Landslagsskom.:Rolf Hæhre, leder  

  Dag Kåre Lunden, medlem 

  Stein Pedersen, medlem 

  Bent Gommerud, medlem 

  Ann-Mari Ellefsen, damer/adm 

  Tor Audun Sørensen, utv.sjef/adm. 

 

 

 Damer: 

 A Dag-Erik Amundsen, forbundskapt. 

  Ola Risnes, lagleder 

  Øyvind Sakshaug, materialforvalter 

  Ann-Mari Ellefsen, adm. 

 P17: Lars Tore Borge, lagleder 

  René Ph. L’Orsa, materialforvalter 

   

 Herrer: 

 A: Erik Nordbrenden, forbundskapt. 

frem til 12/10-09. 

  Per-Erik Saikoff, forbundskapt. 

  Bent Gommerud, forbundskapt. 

  Svein-Erik Hammerstad, fysiot. 

  Jan H.Askheim materialforvalter 

  Tor Tveter, materialforvalter 

 U19: Igor Prakht, forbundskapt. 

Pål Remman, lagleder 

 Atle Bråaten, materialforvalter 

Svein Karlseng, lege 

 U18: Steve Brecheisen, lagleder 

 U17: Einar Forfang, forbundskapt. 

  Andre Mølsted, lagleder 

  Knut-Are Aas, materialforvalter 

 U16: Dag Kåre Lunden, forbundskapt. 

  Terje Pedersen, lagleder 

  Peder Schjoldager, materialforvalter 

 

Anleggskomite: Erik Hansen, leder 

  Frode Helland, medlem 

  Kjell Borgersen, medlem 

  Sigrid-Lise Nonås, medlem 

  Kjell Hovland Olsen, medlem 

  Kjell N. Nilsen, konsulent/adm 

  Espen Johansen, konsulent/adm 

  Tomas Jonsson, Gen.sekr/adm 

  Tor Audun Sørensen, utv.sjef/adm 

 

Strategiutvalget: Bandyseksjonen 

 

Utvalg NM-fin.: AU + Adm. + Drammen Bandy 

 

VM`2010 Damer: Ivar Nordberg, leder 

  Svein-Erik Hammerstad, medlem 

  Erik Hansen, medlem 

  Kjell Hovland Olsen, medlem 

  Tomas Jonsson, sekr/adm 

VM-finans: Erik Hansen, leder 

  Ann-Mari Ellefsen, sekr/adm 

VM-org.: Kjell Hovland Olsen 

  Klubb/kommune, medlem 

  Tor Audun Sørensen, sekr/adm 

  Mette Haakonsen, sekr/adm 

VM-arr.: Bandyseksjonen 

  Drammen Bandy 

  Drammen Kommune 

  

Lisensutvalg: Kjell Hovland Olsen, leder 

  Tine Heien Bjonge, medlem 

  Harald Skjerve-Nielssen, medlem 

  Mette Haakonsen, sekr/adm



 
 5 

ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJON 2009/10 
 

 
SAK 10: ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2009/10 
 

 
SPORTSLIG 

1. Arrangere seriene, og NM-sluttspillet for herrer og damer, herunder finaleuka (uke 9/10). 

2. Arrangere NM aldersbestemte klasser, herunder finaleuka (uke 9/10). 

3. Arrangere uoff. NM for old boys, interkrets veteran 50+ og interkrets jenteklasse(er). 

4. Arrangere og delta i VM damer i Drammen 24.-27.februar. 

5. Arrangere landskamp herrer Norge A-Sverige U23 i Norge 5.-6.desember. 

6. Arrangere landskamp U17 jenter mot Sverige i Norge uke 8. 

7. Stimulere og koordinere kretslagsturneringene for gutter, jenter og damer.  

8. Delta i VM for U19 gutter i Russland 28.-31.januar. 

9. Delta i Nordisk Mesterskap for U17 gutter i Sverige 29.-31.januar. 

10. Delta i VM-herrer i Vänersborg i Sverige i 31.januar- 7.februar. 

11. Samlinger for landslagene, herunder U16- og U-18 troppen gutter, samt fortsette damelandslagets 

deltakelse i kvalikserien gutt. 
12. Arrangere barneskoleturnering for gutter og jenter i samarbeide med kretsene.  
 

UTVIKLING 

1. Videreutvikle faglig innhold og omfang av klubbesøk-/instruksjon (kompetanseheving). 

2. Arrangere dommerkurs og trenerkurs sentralt og i klubbene (kompetanseheving). 

3. Arrangere fag- og utviklingsseminar for klubbledere og trenere. 

4. Initiere tiltak for landslagene i samarbeide med klubbene. 

5. Fortsatt stimulere til "hver klubb sin bandyskole", herunder Arendal. 

6. Stimulere til flere cuper for aldersbestemt 11ér bandy. 

7. Fokusere videre på jenterekruttering. Bruke VM damer til å profilere jente- og damebandy. 

8. Kristiansund: Elitekamp 28.11, bandyskole og lokal barneskoleturnering. 

9. Arbeide for bygging av flere utendørs kunstisbaner for bandy, samt nye bandyhallprosjekter. Arbeide for 

hel isflate for bandy på utendørs skøytebaner og i fremtidige skøytehaller. Videreutvikle samarbeid med 

fotball og skøyter med tanke på helårs- og flerbruk. Videreutvikle kompetansebase og nødvendig 

prosjektverktøy. Søke om økte satser for spillemiddeltilskudd og om ekstraordinære 

programsatsningsmidler på bandy- og skøytebaner. Utvikle kravspesifikasjoner på bandyarenaer. 

10. Større fokus mot baneeiere/kommuner ift drift og opprustning av både naturis- og kunstisbaner. 

11. Stimulere bandyfolket til å posisjonere seg i idrettskretser, idrettsråd, samarbeidsutvalg og anleggsutvalg 

som er av betydning for å få etablert flere kunstisbaner. 

12. Følge opp visjons- og strategiplanene. 

 
ØKONOMI 

1. Arbeide for å styrke seksjonens økonomi. 

2. Legge økonomisk til rette for landslagsvirksomheten. 

3. Styrke utviklingsarbeidet, herunder aldersbestemte 11ér cuper, samt dommersiden. 

4. Styrke anleggsarbeidet. 

 
ORGANISASJON 

1. Videreutvikle og følge opp de krav lisensordningen for eliteklubbene setter. 

2. Videreutvikle en positiv organisasjonskultur og miljø på og utenfor banen. 

 
Merk! Arbeidsplanen er ikke satt i prioritert rekkefølge, da bandyseksjonen ønsker å gjennomføre samtlige 

punkter. 
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Bandyseksjonen 2009 - 2010. 
Melding om virksomheten. 

 

Endelig en isvinter. 
 
Så kom vinter og kulde tilbake, kanskje litt i det meste laget. Men det ga gode muligheter for 
bandyspill på mer enn bare kunstisbaner. Plutselig ble kulde også en utfordring både for utøvere, 
foreldre, lagledere og andre som fortsatt lar seg fasinere av en uteidrett om vinteren. Og kulda 
utfordret også kunstisarenaene med sprekker og variable forhold. 
Kunstis må fortsatt være viktige utviklingsprosjekt for bandysporten. Det gir muligheten for stabile 
treningsforhold fra oktober til mars, og kamper kan arrangeres etter oppsatt plan. Forutsigbarhet 
betyr mye i den konkurransesituasjonen vår idrett er med andre idretter. Isflatene skal også være 
tomle- og lekeplasser for uhøytidlig lek på skøyter. Likevel er det noen som vil ta enda et steg, 
bringe bandysporten innendørs. 
Internasjonalt øker antallet store ishaller. Sverige ligger også her i føringen. Denne vinterens VM for 
herrer ble på ny avgjort innendørs - i Moskva. Men trass i sine mange ishaller, har den svenske 
finaleuka blitt arrangert utendørs - med stor publikumsoppslutning. Det er trist at Vikingskipet ikke er 
blitt det innendørstilbudet som bandysporten og andre isidretter trodde da OL-anlegget ble bygget. 
Det er spennende planer flere steder i Norge. Så får finanssituasjon og kommuneøkonomi gi det 
endelige svaret på om den første norske bandyhallen kommer i overskuelig fremtid. 
Uten utøvere spiller anlegg liten rolle. Det er tydelige bevis på at med nye kunstisanlegg kommer 
også flere bandyspillere. Da er det viktig at klubbene har ressurser og kunnskap til å gi de gode 
tilbudene, komme i gang med aktivitet for både jenter og gutter. 
Norsk bandy mener det er viktig at også vi gjør våre internasjonale forpliktelser. Arrangementet av 
bandy VM for damer i Drammen 2010, var nettopp en slik forpliktelse - som også var en stor glede 
og inspirasjon, ikke minst at de norske damene sikret seg bronsemedaljen. Om norsk bandy klarte å 
utnytte arrangementet til økt aktivitet blant jenter, det kan vel diskuteres. 
Alle idretter har utfordringer vedrørende frafallet. Bandyseksjonen arrangerte et seminar med 
frafallet blant de yngre i fokus straks etter årets sesong. Det kom opp mange gode tanker og ideer 
som forhåpentligvis kan bli gode tiltak de kommende sesongene. Vi er ikke større i den norske 
bandyfamilien enn at vi har behov for å holde flest mulig i aktivitet så lenge som mulig, for får man 
først smaken på bandysporten, legger man tydeligvis ikke opp. Det viser økt aktivitet blant old boys 
og veteraner. 
Økonomi er alltid et sentralt punkt for idrett. Norges Bandyforbund arbeider aktivt sammen med en 
rekke andre særforbund for å sikre midler til utviklingsarbeid blant barn og unge, mer enn enda 
større kronebeløp til den "profesjonelle" eliteidretten. Det er viktig for norsk idrett, og for norsk 
bandy, at midlene blir brukt der de tjener flest utøvere. 
Samarbeidet mellom de tre idrettene i Norges Bandyforbund er godt. Vi har en administrasjon med 
kunnskap, pågangsmot og lojalitet. Det er viktig at vi har forståelse for dem som har sin jobb i 
forbundet, og at de som stiller opp som frivillige på alle nivåer, også tar hensyn til det når egen 
entusiasme og engasjement noen ganger løper av med oss. Men uten nettopp engasjementet og 
entusiasmen blant de mange frivillige, vil heller ikke norsk bandy utvikle seg. Den rette balansen er 
viktig for at vi ikke skal slite hverandre unødig ut. 
  

Takk til alle som har gitt sitt for bandysporten denne sesongen, velkommen til nye tak i 
forberedelsene og gjennomføringen av en ny og frisk bandysesong 2010/2011. 

 

 
Erik Hansen 
leder Bandyseksjonen 
Norges Bandyforbund 
mai 2010.  
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ORGANISASJONEN 
Blant 55 særforbund er NBF rangert som følger: 

 Pr.31.12.09: Nr.12 mht ant. klubber og nr. 17 mht ant. medlemmer 

 Pr.31.12.08: Nr.13 mht ant. klubber og nr. 18 mht ant. medlemmer 

 Pr.31.12.07: Nr 14 mht ant. klubber og nr. 18 mht ant. medlemmer 

 Pr.31.12.06: Nr 14 mht ant. klubber og nr. 18 mht ant. medlemmer 

 Pr.31.12.05: Nr 12 mht ant. klubber og nr. 14 mht ant. medlemmer 

 Pr.31.12.04: Nr 12 mht ant. klubber og nr. 14 mht ant. medlemmer 

 Pr.31.12.03: Nr 16 mht ant. klubber og nr. 19 mht ant. medlemmer 

    02: Nr 15 mht ant. klubber og nr. 19 mht ant. medlemmer 

    01: NIF offentligjorde ikke tallene 

    00: NIF offentligjorde ikke tallene 

 

 

Antall klubber pr. 31.12.09 og antall medlemmer. 
 

 MEDLEMSTALL NIF 31.12.09 
2009     331 klubber / 17541 menn / 4377 kvinner / 21918 medlemsskap. Bandy: 5067 medlemssk. 
2008     319 klubber / 16643 menn / 4333 kvinner / 20976 medlemsskap. Bandy: 5017 medlemssk. 
2007     311 klubber / 16414 menn / 4365 kvinner / 20779 medlemsskap. Bandy: 5329 medlemssk 
2006     330 klubber / 17204 menn / 4261 kvinner / 21465 medlemsskap. Bandy: 4953 medlemssk. 
2005     303 klubber / 16986 menn / 4199 kvinner / 21185 medlemsskap. Bandy: 5489 medlemssk. 
2004     268 klubber / 16828 menn / 3571 kvinner / 20399 medlemsskap. Bandy: 5636 medlemssk. 
2003     219 klubber / 13832 menn / 2992 kvinner / 16824 medlemsskap 
2002     NBF sine tall 13346 menn / 2778 kvinner / 16124 medlemsskap 
2002     Nytt oppsett fra NIF. NBF sine tall: 13346 menn, 2778 kvinner, totalt 16124 medlemsskap 
2001     NIF offentligjorde ikke tallene. Egen reg. kun bandy/rink: 5481 fordelt på 34 klubber. 
2000     NIF offentligjorde ikke tallene. 
 

 
 
 
 
Tabell 2: ANTALL LAG 2009/10 (2008/09) 

Akers. Buske. Hed.. Oslo Landsl. Østf.Berg/Trond Totalt 

BANDY: 
Sen.A-h   6(  6)   4(  4) 1(1)   5(  6) -  - 1(1) 2(1) 19(19) 

Sen.B-h   3(  3)   3(  3)  - -   2(  3) -  - 1(1) -  -    9(10) 

Veteran     3(  2)   1(-)  - -   4(  3) -  - -  - -  -   8(  5) 

Old Boys   4(  4)   3(  3)  - -   2(  3) -  - -  - -  -   9(10) 

Junior    5(  6)   2(  3) 0(0)   4(  4) -  - 1(1) -  - 12(14) 

Gutt    7(  5)   5(  4) 1(1)   8(  5) 1(1) 0(1) -  - 22(17) 

Smågutt   8(  9)   8(  7) 1(1)   7(11) -(-) 1(1) -  - 25(29) 

Lillegutt 17(22) 10(18) 0(1) 20(23) -(-) 1(0) -  - 48(64) 

Knøtt  12(13) 28(24) 3(3) 36(45) -(-) 2(1) -  - 81(86) 

Damer  1.5(1.5)   2(  2) -(-) 1.5(1.5) -(-) -(-) 1(1)   6(6) 

Piker    2(  1)   2(  3) -(-)   1(  1) -(-) -(-) -  -   5(5) 

Småpiker   0(  1)   0(  1) -(-)   6(  6) -(-) -(-) -  -   6(8) 

 
 

TOTALT 68.5(73.5) 68(72)6(7) 96.5(111.5) 1(0)7(6) 3(2) 250(273) 

Bandyskoler   4(4)       4(4)  1(1)   7(7)        -(-) 1(1) 1(1)   18(18) 
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Lisens 

 
Spillere født i 1997 er forsikret under NIFs barneidrettsforsikring til og med sesongen 2009/2010. 
Deretter skal alle spillere fra 13 år og eldre skal løse lisens. Det samme gjelder for dommerne. Trenere, 
ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. 
 
Som følge av den nye ordningen, med online-registrering, skal/må klubbene selv sørge for at samtlige spillere 
er lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon av lisensblanketter - resultert i utstedelse 
av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt spillers identitet - som er gyldig. 
 

Ref. Sanksjons- og protestreglement Kap. 4.1 * 

* § 4 - 1 (Manglende lisens) 

En spiller som ikke har løst lisens senest 3 dager etter spilt obligatorisk kamp er ikke spilleberettiget for 

klubben i videre obligatoriske kamper før lisens er betalt. 

 
Spillere som ikke fremkommer på lisensoversikten i Klubben Online – er IKKE spilleberettiget for deltakelse i 
kamp/serie/turnering i regi av Norges Bandyforbund. 
 
Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes allerede nå – da unngår man å glemme 
noen eller komme i tidsnød ved sesongstart!! 
 

Lisenser 
GREN OVER 17 ÅR UNDER 17 ÅR BLANK TOTALT ANTALL 
BANDY/RINK   804 (  797)   872 (  745)  11 (  8) 1687 (1550) 
INNEBANDY 4463 (4387) 2141 (2113)  73 (  8) 6677 (6508) 
HOCKEY     89 (    93)       0 (      7)           0 (  0)   102 (  100) 
NBF TOTALT 5356 (5277)      3026 (2865)         84 (16) 8466 (8158) 

 

 
Informasjon og media 
 

Arbeidsfordelingen er som før, NBF har ansvaret for riksmedia, klubber og kretser for lokalmedia. 

Forbundets viktigste informasjonskanaler er hjemmesider, e-poster og pressemeldinger. Videre henter alt av 

lokal og riksmedia sine resultater og tabeller fra NTB og n3-sport systemet. 

Vi erfarer fortsatt det samme som før, bandy er interessant for riksmedia når det finnes en god historie. 

Uten denne drukner vi litt i mediebruset. 2.juledag og serieåpningen har vi jobbet ekstra opp mot riksmedia på, 

uten den helt store gjennomslagskraften denne sesongen. 

Erfaringene fra andre idretter viser at penger stilt til rådighet for tv-produksjon ikke nødvendigvis er noen 

garanti for sendeflate på riksdekkende tv-kanaler. 

 

 
Canadisk girl-power under VM i Drammen 
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REPRESENTASJON. 
 

Det Internasjonale Bandyforbundet (FIB) 09/10: 
 
Styremedlem/medlem Executivecom.: Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra 
Medlem Regel-og Dommerkomite: Rune Harald Jahnsen, Skiold 
Medlem Teknisk Komite: Tor Audun Sørensen, Ullevål IL 
Medlem Kvinnekomiteen: Tor Audun Sørensen/Siri Nørve, Ready 
Medlem Tvistenemda: Stein Pedersen, Ullern IF 
Medlem Valgkomite og revisor: Per Gunnar Løken, Røa IL 
På FIB-Kongressen i Moskva i januar: Erik Hansen, Skeid og Tor Audun Sørensen. 
På FIB/EC-møte i Imatra i Finland i august representerte Kjell Hovland Olsen. 
FIB-representant og hovedansvarlig under VM U19 i Uljanovsk var Kjell Hovland Olsen. 
FIB/RRC-ansvarlig under World Cup Sandviken i oktober var Rune Harald Jahnsen. 
FIB/RRC-ansvarlig under VM herrer i Moskva i januar var Rune Harald Jahnsen. 
FIB/RRC-delegert under VM U19 i Uljanovsk i januar var Egil Larsen, Snarøya SK. 
FIB/RRC-delegert under VM damer i Drammen i februar var Lars Nygaard, Stabæk IF,  
og Rune Vidala, Haslum IL.  
På FIB/WC-møte i Drammen i februar, representerte Siri Nørve og Tor Audun Sørensen. 
På FIB/TC-møtet i Moskva i januar representerte Tor Audun Sørensen. 
På FIB/TC-møtet på Arlanda i Sverige i mai representerte Tor Audun Sørensen. 
Hovedleder for A-landslaget til VM i Moskva i januar var Svein Erik Hammerstad, Ullern IF 
Hovedleder for U19 landslaget til VM i Uljanovsk i januar var Rolf Hæhre, Solberg SK. 
Hovedleder for U17 gutter til NM i Rättvik i februar var Einar Forfang, Stabæk IF. 
Hovedleder for U17 Jenter til uoff. Nordisk turnering i Nora i februar var Lars Tore Borge. 
 
Kretsting. 
Akershus Bandykrets: Ivar Nordberg 
Oslo og Akershus bandyregion: Ivar Nordberg  
Buskerud Bandykrets: Kretsting juni 
 

 
 

Fra v.: Visepresident. Svein-Erik Hammerstad, President Ivar Nordberg og 

generalsekretær Tomas Jonsson under VM-åpningen i Drammen.  
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RAPPORT FRA SERIEKOMITÉEN 
 

Generelt 

Utrolig nok har det vært 2 bra vintere på rad. Også denne sesongen var værgudene på vår side. 

Bortsett fra en litt sterk kuldeperiode i løpet av vinteren har det meste av oppsatt program kunne 

avvikles som det var planlagt. Når det gjelder kulde, var det tydelig å merke at kompetansen på 

hvordan håndtere dette var rusten etter mange milde vintere. Vi har sjekket med NIF og andre 

forbund, og opplever at vårt kampreglement er i henhold til den praksisen som bør være i forhold til 

bandyens egenart. 

Bergbanen åpnet som kunstis etter mange år uten egen bane for Ullevål IL. Vi gratulerer! Videre 

skulle både Frogner Stadion og Ullernbanen også åpnet, men her ble det forsinkelser. Nær sagt som 

vanlig når det gjelder utbygging av kunstisbaner. 

 

En sak seriekomiteen i samarbeid med seksjonsstyret vil se på for fremtiden er å avvikle sluttspillet i 

Old boys og veteran som en turneringsdag siste lørdagen før NM-finalene. Dette etter innspill fra 

klubbmiljøene denne sesongen. 

 

Eliteserien. 

Eliteserien sesongen 2009/2010 bestod av 8 lag hvor det ble spilt dobbel serie med 2 innlagte 

bonusrunder. Bandyseksjonen fremla forslag om ny serieordning på årsmøtet 2009 og forslaget ble 

vedtatt med virkning fra førstkommende sesong. Se for øvrig protokollen fra årsmøtet 2009. 

Solberg SK tok gull, Stabæk IF tok sølv og Ready bronse. På de følgende plassene fulgte Mjøndalen, 

Høvik, Drammen, Sarpsborg og Ullevål. I NM Finalen møttes Solberg SK og Stabæk IF, en kamp 

Solberg SK vant 8 – 1 på Marienlyst i Drammen. 

Ullevål og Sarpsborg spilte kvalik om retten til plass i Eliteserien mot Øvrevoll/Hosle og Snarøya. 

Kvalikspillet ble spilt som enkel serie og Ullevål og Sarpsborg fortsetter i Eliteserien 2010/2011. 

Øvrevoll/Hosle og Snarøya forsetter i 1 divisjon. Annet å nevne er at Solbergs Fredrik Johansson ble 

årets toppscorer, Solberg var også det laget som var mest fairspillende og Solbergs Marius Austad ble 

årets spiller sesongen 2009/2010. 

 

1. Divisjon. 

1. divisjon bestod av 8 lag hvor det ble spilt dobbel serie. Øvrevoll Hosle vant denne divisjonen foran 

Stabæk 2 (Sølv) og Snarøya SK (Bronse). Videre fulgte Solberg 2, Hamar, Hauger BK, Røa IL og 

Ullern. 

De to beste ”førstelagene” i serien spilte om kvalik til Eliteserien mot de to siste lagene fra 

Eliteserien i en enkel serie. De to lagene fra Eliteserien, Ullevål og Sarpsborg, forsvarte sine plasser i 

Eliteserien. 

Kvalrunden for om spill i 1 divisjon resulterte i at Stabæk 2 og Ullevål 2 spiller i 1. divisjon sesongen 

2010/2011, og Solberg 2 og Drammen Bandy 2 spiller i 2. divisjon sesongen 2010/2011. 

 

2. Divisjon. 

2. divisjon bestod av 6 lag hvor det ble spilt 3 dobbel serie. Ullevål 2 vant denne serien foran 

Drammen Bandy 2 og Sarpsborg 2. Videre fulgte Mjøndalen 2, Øvrevoll Hosle 2 og Høvik 2. 

Kvalikrunden om spill i 1. divisjon medførte at Stabæk 2 og Ullevål 2 tok de plassene. 

Kvalikrunden om spill i 2. divisjon medførte at Nordre Sande og Høvik 2 tok de plassene. 
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3. Divisjon. 

3. divisjon bestod av 5 lag hvor det ble spilt 3 dobbel serie. Bergen vant serien foran Nordre Sande og 

Frigg. Videre fulgte Ready 2 og Haslum. 

Kvalikrunden om spill i 2. divisjon medførte at Nordre Sande og Høvik 2 tok de plassene. (Bergen 

kan ihht regelverket ikke rykke opp og spilte derfor ikke kvalik til 2. divisjon) 

 

Dameserien. 

Dameserien bestod av 6 lag hvor det ble spilt dobbel serie. Stabæk IF vant denne serien foran Nordre 

Sande og Ready. Videre fulgte Solberg, Bergen og Øvrevoll Hosle/Sagene. 

NM Finalen ble spilt mellom Nordre Sande og Stabæk, en kamp Stabæk vant 7 – 3. 

 

NM Junior. 

Juniorserien bestod av 2 avdelinger, henholdsvis kalt Elite og Kval. Junior Elite bestod av 6 lag hvor 

det ble spilt dobbel serie. Stabæk 1 vant denne serien foran Snarøya SK og Drammen Bandy 1. 

Videre fulgte Sarpsborg, Høvik IF og Ullevål IL. 

Junior Kval bestod av 6 lag hvor det ble spilt dobbel serie. Stabæk 2 vant denne serien foran 

Drammen Bandy 2 og Øvrevoll Hosle. Videre fulgte Røa IL, Ready og Ullern IF. 

 

De 6 lagene i Elite og de 2 beste lagene i Kval ble kvalifisert for sluttspill. I NM Sluttspillet for 

Junior ble det spilt 4 kvartfinaler, 2 semifinaler, 1 bronsefinale og NM Finalen. Sarpsborg tok NM 

Gull i juniorklassen etter at de beseiret Snarøya 3 – 2 i finalen. Drammen Bandy tok bronse etter at 

de beseiret Stabæk 7 – 6 i bronsefinalen. 

 

NM Gutt. 

Gutteserien bestod av 2 avdelinger, henholdsvis kalt Elite og Kval. Gutt Elite bestod av 9 lag hvor det 

ble spilt enkel serie. Stabæk vant denne serien foran Solberg 1 og Ready 1. Videre fulgte Snarøya, 

Drammen Bandy, Øvrevoll Hosle, Haslum, Hauger og Ullevål 1. Gutt kval bestod av 11 lag hvor det 

ble spilt enkel serie. Mjøndalen vant denne serien foran Ullern og Høvik. Videre fulgte Røa, Norge 

Damer, Drammen Bandy 2, Ready 2, Øvrevoll Hosle 3, Øvrevoll Hosle 2, Solberg 2 og Skeid. 

 

I NM-sluttspillet ble nr 1-5 i Elite direkte kvalifisert til kvartfinaler. Lag nr 6 – 9 i Elite og lag nr 1 og 

2 spilte kvalifikasjon om de resterende plasser til kvartfinalene. Ble spilt slik Elite6 – Kval2, Elite7 – 

Kval1 og Elite8 – Elite9. 

 

Det ble spilt 3 kvalifikasjonskamper, 4 kvartfinaler, 2 semifinaler, 1 bronsefinale og NM Finalen. 

Stabæk tok NM Gull i gutteklassen etter at de beseiret Solberg 1 i finalen med resultatet 10 – 1. 

Haslum tok bronse etter at de beseiret Øvrevoll Hosle 7 – 5 i bronsefinalen. 

 

NM Smågutt. 

Smågutteserien bestod av 23 lag fordelt på 4 grupper. En Elitegruppe og 3 kvalgrupper. Det ble spilt 

enkel serie i alle grupper. 

Eliteavdelingen ble vunnet av Ullevål 1 foran Stabæk 1 og Solberg 1. Videre fulgte Snarøya, 

Øvrevoll Hosle 1, Røa 95 og Mjøndalen 1. 

Kvalgruppe B ble vunnet av Ready 1 foran Sarpsborg og SIF 96. Viderefulgte Haslum, Stabæk 2 og 

DBK. 

Kvalgruppe C ble vunnet av Solberg 2 foran Hauger og Ullevål 2. Videre fulgte Ready 2 og Øvrevoll 

Hosle 2. 

Kvalgruppe D ble vunnet av Konnerud 1 foran Mjøndalen 2 og Hamar. Videre fulgte Høvik 1 og 

Ready 3. 

  



 
 12 

I NM-sluttspillet ble de 6 beste i Eliteavdeling direkte kvalifisert til kvartfinale. Nr 7 i Elite og vinner 

av avdeling B,C og D spilte kval om de resterende plassene til kvartfinalen. 

Det ble spilt 2 kvalifikasjonskamper, 4 kvartfinaler, 2 semifinaler, 1 bronsefinale og NM Finalen. 

Solberg 1 vant NM Finalen etter å ha beseiret Konnerud 1 med resultatet 8 – 3. Ullevål 1 tok bronse 

etter å ha beseiret Røa 95 med resultatet 6 – 1 i bronsefinalen. 

 

Jenter Interkrets 

Jenter Interkrets bestod av 6 lag hvor det ble spilt dobbel serie. Drammen Bandy vant denne serien 

foran DBK og Haslum. Videre fulgte Ready J 93, Snarøya og Ready J 96. 

Interkrets finalen ble spilt mellom nr 1 og 2 i serien. Drammen Bandy vant etter å ha beseiret DBK 

med resultatet 8 – 3. 

 

Uoffisielt NM Old Boys 

Old Boys serien bestod av 9 lag hvor det ble spilt enkel serie. Solberg vant denne serien foran Stabæk 

og Mjøndalen. Videre fulgte Ready, Snarøya, Skeid, Drammen Bandy, Haslum og Høvik. 

NM Finalen ble spilt mellom nr 1 og 2 i serien. Solberg vant uoffisielt NM Gull etter at Stabæk ble 

beseiret med resultatet 4 – 2. 

 

Veteran Interkrets. 

Veteran serien bestod av 8 lag og det ble spilt enkel serie. Stabæk vant denne serien foran Drammen 

Bandy og Skeid. Videre fulgte Ready, Ullevål, Røa, Høvik og Haslum. 

Finalen ble spilt mellom nr 1 og 2 i serien. Drammen Bandy vant etter å ha beseiret Stabæk med 

resultatet 7 – 6. 
 

Ullevål 28. mai 2010  

 (s.) Stig N Jensen / Leder Seriekomiteen 

 

 
NTNUI-studentene deltok i Juleturneringen i Drammen.  
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Rapport fra Lisensutvalget 
 

Lisensutvalget har behandlet lisenssøknader fra alle eliteklubbene. Atter en gang mottok utvalget 

enkelte mangelfulle søknader, slik at nærmere presisering måtte innhentes. 

 

Dessverre er det fortsatt klubber som ikke klarer å tilfredsstille alle tekniske krav til lisensen. 

Utvalget er samtidig fullt ut innforstått med noe som ser ut til å være enkeltklubbers evige kamp med 

stat og kommune m.h.t. forbedringer av anleggene. 

 

På bakgrunn av de innkomne redegjørelser anbefalte utvalget at alle klubbene ble innvilget lisens for 

sesongen 2009/2010. 

 

Lisensutvalget oppfordret klubbene til økt innsats med tanke på jente/damelag samt forsterket 

kontakt mot kommunene. 

 

Oslo 21.5.2009 

 

Kjell Hovland Olsen, leder  Tine Heien Bjonge  Harald Skjerve-Nielssen 

 

SERIENE 
ANTALL SPILTE KAMPER 

 

09/10 (08/09) 09/10 (08/09) 

 

Kval. elite   4 lag (  4)   6 kamper (  5) 

Kval. 1. divisjon   4  " (  4)   6   " (  6) 

Ekstrakval 1.div/2.div   0  " (  2)   0   " (  1) 

Kval. 2.divisjon   4  " (  4)   6   " (  6) 

Eliteserie grunnspill   8  " (  8)  72   " ( 84) 

Sluttspill senior   6  " (  6)  11   " ( 12) 

1. divisjon   8  " (  8)  56   " ( 56) 

2. divisjon   6  " (  6)  45   " ( 45) 

3. divisjon   5  " (  7)  30   " ( 42) 

NM junior  12  " ( 14)  68   " ( 96) 

NM gutt  20  " ( 17) 102   " ( 74) 

NM smågutt  23  " ( 27)  66   " ( 70) 

Old Boys   9  " ( 10)  37   " ( 46) 

Veteran   8  " (  5)  29   " ( 21) 

Damer   6  " (  6)  30   " ( 30) 

Damer sluttspill   4  " (  4)   4   " (  4) 

Jenter   6  " (  5)  31   " ( 20) 

Småjenter   0  " (  5)   0   " ( 10) 

Landskamper, bandy offisielle   5  "  (  4)  26   " ( 20) 

 

SUM 138 lag (146) 625 kamper (648) 

 

 KAMPSTATISTIKK 

 09/10 (08/09) 09/10 (08/09) 

 

I NBFs regi 138 lag (146)  625 kamper ( 648) 

Kretslag  16  " (15)   18   " (  13) 

Kretsene 186  " (210)  822   " ( 944)  

 

SUM 340 lag (371) 1465 kamper (1605) 

Private kamper og turneringer, som utgjør et betydelig kampantall, er ikke med i tabellen.  
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Årets spillere i 2009/10-sesongen 

 

 
Foto: Christer Åsentorp 

 

Herrer – Marius Austad, Solberg SK   
Følgende 12 spillere ble nominert fra eliteklubbene 2009/10:  
Marius Austad (22p), Solberg, Christer Lystad (20p), Sarpsborg, Anders Christensen (5p), Stabæk, Petter Moen (5p), 
Solberg, Thomas Moen (4p), Solberg, Jonas Petterson (4p), Solberg, Kjetil Johansen (3p), Solberg, Stian Paulsen (3p), 
Drammen Bandy, Lars B. Thorsen (3p), Sarpsborg, Jonas Grøterud (1p), Høvik, Stian Holmen-Jensen (1p), Stabæk,  
Jan Fredrik Løland (1p), Ullevål. 

 

Damer - Ingen kåret, pga manglende nomineringer. 
 

 

 

TOPPSCORER 2009/10 HERRER                TOPPSCORER 2009/10 DAMER 
34 Fredrik Johansson Solberg   36 Vibeke Tonning Stabæk 

33 Jonas Petterson Solberg   32 Helle Lillejord Nordre Sande 

27 William Sjöberg Ullevål   26 Hanne Teigstad Nordre Sande 

26 Christer Lystad Sarpsborg  23 Tommeline Bjerkely Ready 

26 Jonas Grøterud Høvik   22 Silje H. Maurtveten Nordre Sande 

 

 

UTVISNINGER: RØDT KORT TELLER SOM 45 MINUTTER 

HERRER      DAMER 
Solberg  315    Solberg    6 

Stabæk  420 (1 rødt kort)  Bergen    9 

Drammen  535    Nordre Sande  27 

Høvik  550    Stabæk   36 

Mjøndalen 580    Øv/Hosle-Sagene  36 

Ullevål  600 (1 rødt kort)  Ready   42 

Sarpsborg 600 (4 rødt kort) 

Ready  645 (1 rødt kort) 
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SLUTTABELLER FOR BANDYSESONGEN 2009/10

Elite  
Solberg              18 14 0   4 142 -   65   77  28 
Stabæk IF              18 11 1   6   86 -   68   18  23 
Ready              18   9 1   8   79 -   86   -7   19 
Mjøndalen              18   8 0 10   69 -   86 -17  16 
Høvik              18   8 0 10 101 -   90   11  16 
Drammen Ban.      18   6 3   9   78 - 106 -28  15 
Sarpsborg              18   7 0 11   89 - 100 -11  14 
Ullevål              18   6 1 11   81 - 124 -43  13 
 
Kvartfinaler 
20.02.2010  Lør   15:00 Mjøndalen           Høvik   3 -4 SD 
22.02.2010  Man 19:00 Høvik              Mjøndalen   8-3 
20.02.2010  Lør   17:00 Ready              Drammen Ban.  5-4 
20.02.2010  Man 20:00 Drammen Ban.   Ready                 1-5 
Semifinaler 
28.02.2010  Søn  18:00  Solberg               Høvik         14- 1 
03.03.2010  Ons  19:00  Høvik               Solberg       2 -7 
05.03.2010  Fre   19:00  Solberg               Høvik          9 - 8 
27.02.2010  Lør   15:00  Stabæk IF            Ready         8 - 4 
01.03.2010  Man 20:00  Ready               Stabæk       3 - 9 
03.03.2010  Ons  19:00  Stabæk IF            Ready         9 - 4 
Finale 
13.03.2010  Lør    18:00  Solberg               Stabæk       8 - 1 
 
1.divisjon 
Øv/Hosle             14 11   0   3    75   -  43    32  22 
Stabæk IF 2           14 10   1   3  124  -   74    50  21 
Snarøya SK            14   9   1   4 88  -   57    31  19 
Solberg 2             14   9   0   5   126  -   85   41  18 
Hamar             14   7   1   6 72  -   63  9   15 
Hauger BK             14   5   0   9 73  - 114  -41   10 
Røa IL             14   3   1 10 68  -   99  -31     7 
Ullern             14   0   0 14 30  - 121  -91     0 
 
2.divisjon 
Ullevål 2             15   11  2     2 95  -    57  38  24 
Drammen Ban. 2 15   10   1     4 86  -    56  30  21 
Sarpsborg 2          15   8   1     6 67  -    72  -5   17 
Mjøndalen 2         15   7   1     7 89  -    69  20  15 
Øvrevoll/Hos. 2    15   5   0  10 76  -    82   -6  10 
Høvik 2             15   1   1  13 49  -  126 -77    3 
 
3.divisjon  
Bergen             12 10  0  2  158  -   76    82  20 
Nordre Sande       12   9  0  3    83  -    58    25  18 
Frigg             12   4  1  7    41  -    62  -21     9 
Ready 2             12   4  0  8    60  -  116  -56     8 
Haslum             12   2  1  9    53  -    83   -30    5 
 
Kval elite/1.div 
Ullevål               3 2  1  0  22 -  12   10 5 
Sarpsborg               3 2  0  1  28 -  13   15 4 
Øv/Hosle               3 1  1  1  19 -  21    -2 3 
Snarøya SK              3 0  0  3  14 -  37  -23 0 
Kval 1.div/2.div 
Stabæk IF 2             3 3  0  0  29 -  15    14 6 
Ullevål 2               3 2  0  1  13 -  14     -1 4 
Solberg 2               3 1  0  2  21 -  22     -1 2 
Drammen Ban. 2    3 0  0  3  14 -  26  -12 0 
Kval 2.div/3.div 
Nordre Sande         3 3  0  0  34 -     7   27 6 
Høvik 2               3 1  1  1  16 -  22    -6 3 
Øvrevoll/Hos. 2      3 1  0  2  16 -  23    -7 2 
Frigg               3 0  1  2    7 -  21  -14 1 
 
 
 
 
 

Junior  Elite 
Stabæk 1             10 9  1  0  110 -    23    87 19 
Snarøya SK            10 7  0  3    79 -    37    42 14 
Drammen Ban. 1  10 3  2  5    42 -    59  -17   8 
Sarpsborg             10 4  0  6    48 -    66  -18    8 
Høvik IF             10 3  0  7    44 -    64  -20   6 
Ullevål IL             10 2  1  7    33 -  107  -74   5 
 
Junior  Kval 
Stabæk 2             10 7  2  1  51 -  36    15 16 
Drammen Ban. 2 10 5  2  3  52 -  40    12 12 
Øv/Hosle IL           10 5  1  4  59 -  50      9 11 
Røa IL             10 4  1  5  58 -  54      4   9 
Ready Jr             10 4  1  5  56 -  51      5   9 
Ullern IF             10 1  1  8  28 -  73  -45   3 
 
Kvartfinaler 
01.03.2010  Ma 17:00  Stabæk 1 Stabæk 2                        5 - 4 
04.03.2010  Tor 20:00  Høvik IF Snarøya SK                       3 - 6 
04.03.2010  Tor 20:00  Ullevål IL Sarpsborg                         4 - 9 
04.03.2010  Tor 20:35  Drammen Ban. 1 Drammen Ban. 2 7 - 3 
Semifinaler 
08.03.2010  Ma 19:00  Snarøya SK  Drammen Ban. 1        12 - 3 
08.03.2010  Ma 20:00  Sarpsborg    Stabæk 1      5 - 3 
Bronse 
10.03.2010  Ons    17:30  Drammen Ban. 1 Stabæk 1      7 - 6 
Finale 
10.03.2010  Ons    20:30  Sarpsborg Snarøya SK     3 – 2 
 
Gutt Elite 
Stabæk              8 8  0  0  96 -  20    76 16 
Solberg 1              8 6  0  2  34 -  36     -2 12 
Ready G 1              8 6  0  2  39 -  20    19 12 
Snarøya G               8 5  0  3  43 -  40      3 10 
Drammen Ban. 1   8 4  0  4  43 -  35      8   8 
Øv/H G 1              8 3  0  5  26 -  43  -17   6 
Haslum IL 1            8 3  0  5  31 -  46  -15   6 
Hauger G              8 1  0  7  19 -  43  -24   2 
Ullevål 1              8 0  0  8  23 -  71  -48   0 
 
Gutt  Kval 
Mjøndalen IF         10 10  0    0  122  -    19 103  20 
Ullern IF              10   9  0    1    92  -    27 65  18 
Høvik G              10   6  1    3    50  -    41   9  13 
Røa IL              10   5  1    4    52  -    43   9  11 
Norge Damer        10   5  0    5    37  -    39  -2  10 
Drammen Ban. 2  10   4  1    5    46  -    39   7    9 
Ready G 2              10   4  1    5    43  -    56   -13   9 
Øv/H 3              10   3  1    6    47  -    80   -33   7 
Øv/H 2              10   3  1    6    32  -    63   -31   7 
Solberg G 2            10   2  2    6    38  -    53  -15    6 
Skeid G              10   0  0  10    10  -  109  -99    0 
 
Kval 
17.02.2010  Ons  20:00  Ullevål 1       Hauger G 3  -  2 
18.02.2010  Tor   18:30  Haslum IL 1  Mjøndalen IF 7  -  4 
02.03.2010  Tir    20:30  Øv/H G 1       Ullern IF 3  -  2 
Kvartfinale 
05.03.2010  Fre   17:30  Stabæk         Drammen Ban. 1 7  -  1 
05.03.2010  Fre   19:00  Ullevål 1         Haslum IL 1 3  -  7 
05.03.2010  Fre   19:30  Snarøya G     Øv/H G 1 3  -  6 
06.03.2010  Lør   16:00  Solberg 1       Ready G 1 8  -  7 
Semifinale  
09.03.2010  Tir    18:30  Haslum IL 1   Solberg 1 3  -  5 
09.03.2010  Tir    20:30  Øv/H G 1        Stabæk 1  -  9 
Bronse 
12.03.2010  Fre   17:30  Haslum IL 1   Øv/H G 1 7  -  5 
Finale 
13.03.2010  Lør   12:00  Solberg 1       Stabæk 1  - 10 
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Smågutt  Elite 
Ullevål 1      6  4  2  0  20  -  11    9  10 
Stabæk 1      6  4  1  1  27  -  16  11    9 
Solberg 1      6  4  1  1  26  -  11  15    9 
Snarøya      6  2  0  4  12  -  22  -10    4 
Øv/Hosle 1     6  2  0  4  14  -  20  -6     4 
Røa 95      6  2  0  4  13  -  20  -7     4 
Mjøndalen 1  6  1  0  5  12  -  24  -12    2 
 
Smågutt Kval B 
Ready SG 1    5  5  0  0   32  -    4  28  10 
Sarpsborg     5  4  0  1   41  -    8  33    8 
SIF 96     5  2  0  3   13  -  20  -7     4 
Haslum     5  2  0  3   20  -  30  -10     4 
Stabæk 2     5  1  0  4   13  -  30  -17     2 
DBK     5  1  0  4     6  -  33  -27     2 
 
Smågutt Kval C 
Solberg 2     4  4  0  0   31  -    4 27     8 
Hauger BK     4  3  0  1   16  -    7   9     6 
Ullevål 2     4  2  0  2   16  -  19 -3     4 
Ready SG 2    4  1  0  3     4  -    9 -5     2 
Øv/Hosle 2    4  0  0  4     6  -  34  -28    0 
 
Smågutt  Kval D 
Konnerud 1    4  3  1  0  40  -    3 37  7 
Mjøndalen 2  4  3  0  1  19  -  22  -3  6 
Hamar IL      4  2  1  1  18  -  13   5  5 
Høvik 1      4  1  0  3    4  -  22  -18  2 
Ready SG 3    4  0  0  4     5  -  26  -21  0 
 
Kval 
18.02.2010  Tor    16:30  Mjøndalen 1   Konnerud 1  1  -  4 
01.03.2010  Man  20:15  Solberg 2         Ready SG 1  2  -  0 
Kvartfinale 
03.03.2010  Ons  18:00  Konnerud 1      Øv/Hosle 1  3  -  2 
03.03.2010  Ons  19:00  Solberg 2          Solberg 1     2  -  5 
03.03.2010  Ons  20:00  Røa 95            Snarøya        3  -  1 
03.03.2010  Ons  20:00  Ullevål 1           Stabæk 1      4  -  3 
Semifinale  
08.03.2010  Man 19:00  Solberg 1         Ullevål 1        3  -  2 
08.03.2010  Man 20:30  Røa 95            Konnerud 1  3  -  7 
Bronse 
14.03.2010  Søn  10:00  Ullevål 1            Røa 95           6  -  1 
Finale 
14.03.2010  Søn  12:00  Konnerud 1     Solberg 1       3  -  8 
 
 
 
 
 

Old Boys uoff. NM 
Solberg          8  7  1  0  82  -  33    49  15 
Stabæk IF          8  7  0  1  77  -  16    61  14 
Mjøndalen          8  6  1  1  50  -  26    24  13 
Ready          8  4  1  3  32  -  29      3     9 
Snarøya          8  3  1  4  36  -  35      1     7 
Skeid          8  3  1  4  34  -  50  -16      7 
Drammen Ban.  8  1  2  5  25  -  51  -26      4 
Haslum          8  1  1  6  21  -  48  -27      3 
Høvik IF          8  0  0  8  12  -  81  -69      0 
Finale 
08.03.2010  Man  18:00  Stabæk IF  Solberg   2  -  4 
 
Veteran interkrets 
Stabæk IF          7  7  0  0  117  -    39   78  14 
Drammen Ban.  7  6  0  1    98  -    57   41  12 
Skeid          7  4  0  3    76  -    79    -3     8 
Ready          7  3  1  3    86  -    66    20    7 
Ullevål IL          7  3  1  3    65  -    65      0    7 
Røa IL          7  3  0  4    85  -    90    -5     6 
Høvik IF          7  1  0  6    38  -  120  -82    2 
Haslum          7  0  0  7    39  -    88  -49    0  
Finale 
09.03.2010  Tir  20:00  Stabæk IF   Drammen Bandy  6  -  7 
 
Damer 
Stabæk IF                10   9  1  0  91 -   30    61 19 
Nordre Sande         10   7  1  2  96 -   28    68 15 
Ready Damer          10   6  2  2  62 -   43    19 14 
Solberg               10   3  0  7  46 -   68  -22   6 
Bergen               10   2  0  8  30 -   80  -50   4 
Øv/H - Sag               10   1  0  9  26 - 102  -76   2 
 
Semifinaler 
12.03.2010  Fre  20:00  Nordre Sande  Solberg 6  -  3 
12.03.2010  Fre  20:00  Stabæk IF         Ready Damer     6   - 2 
Bronse 
13.03.2010  Lør  09:30  Ready Damer  Solberg 7  -  5 
Finale 
13.03.2010  Lør  14:30  Nordre Sande  Stabæk IF 3  -  7 
 
Jenter interkrets 
Drammen Bandy P  10  10  0  0  80  -  18   62  20 
DBK P                 10    5  1  4  75  -  42   33  11 
Haslum P                 10    5  0  5  62  -  66    -4  10 
Ready J 93                 10    5  0  5  45  -  62  -17  10 
Snarøya P                 10    2  1  7  32  -  69  -37    5 
Ready J 96                 10    2  0  8  24  -  61  -37    4 
Finale 
09.03.2010  Tir  17:30  Drammen Bandy P  DBK P 8  -  3 
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MESTERE – LAG OG NAVN 
 

NORGESMESTER HERRER: Solberg 

Erik Brekka, Stian Østvold, Lars Erik Grøtterud, Emil Gulbrandsen, Robert Arnesen, Espen Wam, Petter 

R.Moen, Fredrik Johansson, Kjetil Johansen, Lars Fredrik Olsen, Stian Rånes, Thomas R. Moen, Mathias N. 

Stavis, Jonas Petterson, Erik Wam, Marius Austad og Morten Engen. 

 

SERIEMESTER HERRER: Solberg 

Erik Brekka, Stian Østvold, Lars Erik Grøtterud, Emil Gulbrandsen, Robert Arnesen, Espen Wam, Petter 

R.Moen, Fredrik Johansson, Kjetil Johansen, Lars Fredrik Olsen, Stian Rånes, Thomas R. Moen, Mathias N. 

Stavis, Jonas Petterson, Erik Wam, Marius Austad og Morten Engen. 

 

1. DIVISJONSMESTERE: Øvrevoll Hosle 

Christoffer K. Seljeseth, Johan Akselsen, Eivind R. Thorne, Fabian Jacobsen, Kristoffer K. Adde, 

Peder Østberg, Espen Mellem, Peter Groth, Petter Brinchmann, Morten Namork, Erik Mortvedt, 

Johan Tryving, Steven Russell, Emil N. Sandøy , Nico Thommasen, Aksel Trygstad, Stig 

Kristiansen, Thomas H. Pedersen, Christian Bjerkreim og Jonas S. Hvitmyhr. 
 

2. DIVISJONSMESTERE: Ullevål II 

Jørgen Aa. Gulliksen, Hans Wilhelm G. Teisner, Kim A. Andresen, Erik Nordbrendsen, Marcus L.Heggelund, 

Bernt Haugen, Christian Eidem, Einar Andreassen, Espen Kristiansen, Nils Arne Walberg, John Anderson, 

Lars Martin Fischer, Kay Johan F. Hansen, Håkon H. Brunsell, Erlend Nitteberg, Morten Stange, Mats Felix 

H. Walschaerts, Ole Chr. Juriks, Jens Helle-Valle og Eirik L. Hess. 
 

3. DIVISJONSMESTERE: Bergen 

Elisabeth K. Skjæveland, Ruth B. Haug, Sigrid Lise Nonås, Håkon Halvorsen, Erik Kavli, Bernhard Getz 

Christian F. Thronsen, Anders Wigaard, Erlend H. Eriksson, Henrik T. Jacobsen, Eivind Tørstad, Lars Magne 

G. Nonås, Per Arne Nonås, Hans Ola Andersson og Peter M. Schüster. 

 

UOFFISIELT NORGESMESTERSKAP OLD BOYS: Solberg 

Simen Martinsen, Andre Mølsted, Dag Erik Amundsen, Arne Wam, Ståle Børresen, Helge J. Berntsen, Jarle 

Rosendahl, Pål B. Korneliussen, Ole Blom, Dag Olaf Steiner, Reiulf Johansen, Raymond L. Thorsen og 

Anders Palmberg. 

 

INTERKRETSMESTER VETERAN 50+: Drammen Bandy 

Jonn Arild Kleven, Per Ivar Bråthen, Jan Henning Askheim, Anders Stensrud, Sverre Erling Nilsen, Preben L. 

Kjelsrud, Gunnar Volden, Øivind Lauritzen og Runar Myhre. 

 

NORGESMESTER JUNIOR: Sarpsborg 

Kenneth Larsen, Jonas Haglund, Kristoffer Sveen, Jørgen Abrahamsen, Pål Martin Ringdal, Trym B. Tangen, 

Sverre Strømnes, Henrik Malmberg, Jan Chr. Halvorsen, Teodor Tønnesen, Tim Gustafsson, Henrik Nordlie, 

Anton Olsson, Johan Skatz, Emil Ø. Olsen, Fredrik Thalberg, Nicolas Palacio, Joakim N. Hansen og Max 

Pehrson. 

 

ELITESERIEMESTER JUNIOR: Stabæk I 

Herman K.L. Johnsen, Andre L. Pedersen, Anders E. Siewert, Carl Fr. Causevic, Nikolai R. Jensen, Nikolai 

Schau, Are Hvaal, Bendik A.S. Berge, Didrik Land, Andreas H. Killingstad, Truls Larsen, Jonathan O. Saraby, 

Theodor A. Weiby, Henrik Vangdal, Eirik Halvorsen, Simen Stockinger, Henrik Brune, Christopher Killi, 

Alexander Morin og Fredrik Randsborg. 
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NORGESMESTER GUTT: Stabæk 

Andreas Boye, Halvor B. Kulsrud, Herman Land, Nikolai L. Pedersen, Øyvind B. Nordrum, Kornelius Allum, 

Mikkel Ulleberg, Jonathan S. Ekeli, Niels Joachim Stang, Didrik Land, Fredrik Sletta, Mikkel K. Andersen, 

Andreas H. Killingstad, Jørgen Akeren, Fredrik Randsborg og Peter S.Grothaug. 

 

ELITESERIEMESTER GUTT: Stabæk 

Andreas Boye, Halvor B. Kulsrud, Nikolai L. Pedersen, Øyvind B. Nordrum, Kornelius Allum, Mikkel 

Ulleberg, Jonathan S. Ekeli, Niels Joachim Stang, Didrik Land, Mikkel K. Andersen, Andreas H. Killingstad, 

Jørgen Akeren, Fredrik Randsborg og Peter S.Grothaug. 

 

NORGESMESTER SMÅGUTT: Solberg 

Michael A. Grøvo, Marius A. Tangen, Oskar D. Jørgensen, Robin Asheim, Anvar Dvas, Øyvind B. Johnsen, 

Fredrik Bolstad, Mats-Herman B. Andersen, Vemund Thorkildsen, Even Gamst, Eirik Solberg, Carl Axel 

Moserud, Kristian Johansen, Alexander Johnsen, Espen Amundsen og Kristian Hagen. 

 

NORGESMESTER DAMER: Stabæk 

Grete H. Andersen, Heidi Tho, Vibeke Tonning, Maria Sofie Rose, Siri Anne Stette, Beate B. Nygaard, 

Christine R. Brenne, Maria G. Skavhaug, Nina Mjør-Grimsrud, Hanne G. Nikolaisen og Ida Weyer-Larsen. 

 

SERIEMESTER DAMER: Stabæk 

Gro H. Andersen, Heidi Tho, Vibeke Tonning, Maria Sofie Rose, Siri Anne Stette, Beate B. Nygaard, 

Christine R. Brenne, Maria G. Skavhaug, Nina Mjør-Grimsrud, Hanne G. Nikolaisen og Ida Weyer-Larsen. 

 

INTERKRETSMESTERE JENTER: Drammen Bandy 

Hanna K. Galleberg, Marthe B. Klemetsdal, Line Johannessen, Elin Johannessen, Maren Grepperud, Marie 

Grepperud, Ingrid H. Johnsen, Lene Aamodt, Camilla S. Skjold og Maiken N. Johannessen. 
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SOLBERG OG STABEKK VANT BARNESKOLETURNERINGEN i 2010. 
 
Finalespillet i årets barneskoleturnering fant sted på Jordal Amfi i Oslo torsdag 11. 

mars. 
 
Det var kvalifisert tre jentelag og tre guttelag gjennom kretsvise grunnspill i tre fylker, 

hvor det til sammen deltok 34 lag fra 26 skoler. 
 

Turneringen var velspilt og jevnere enn på mange år. Stabekk skole fra Akershus ble 
best i gutt/mix-klassen og Solberg skole fra Buskerud vant jenteklassen. 
 

Dommere var Even Braaten, Frigg og Sebastian Solberg fra Øvrevoll/Hosle. 
 

Skolebandyturneringen med finalespill startet opp i 1958 og har således vært spilt i 52 
år. For 18. gang på rad ble det også arrangert finalespill for jentene. 
 

TABELL JENTER 
Buskerud: Solberg, 6p, 14-9 

Oslo: Bolteløkka, 4p, 11-11 
Akershus: Haslum, 2p, 14-19 

 

 

 
De seirende jentene, med stolt lagleder, fra Solberg skole. 

 

Solberg skole, Buskerud 

Karen Solem Knutsen, Hanna Kristine Johansen, Ida Hahn, Nina Koblinger, Linn Cecilie 
Solberg, Marthe Bakken, Stine Bolstad, Helene Gamst, Sunniva Simensen, Helene 

Nisja, Ronja Thorvaldsen, Emilie Lislelid.  
Lagledere: Even Bolstad og Thomas Bakken. 
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TABELL GUTTER/MIX 

Akershus: Stabekk, 7p, 15-5 
Buskerud: Solberg, 3p, 5-10 

Oslo: Bogstad, 2p, 3-8 
 
 

 

Fornøyde gutter, og støttepillere, fra Stabekk skole. 

 

Stabekk skole, Akershus 
Axel Øverby, Haakon T. Andersen, Markus Kildahl, Even Lübeck, Simon Holter, Jesper 

Dovland, Bendik Ø. Gjerdrum, Sander N. Lødrup, Sander Ø. Raggan. 
Lagledere: Jarls Øverby, Espen Andersen, Per Jacob Gisholt.  
 

(s.) Tor Audun Sørensen 
Utviklingssjef 
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 AKERSHUS BANDYKRETS 

 OSLO OG AKERSHUS BANDYREGION 

 

 

 

Resultater Kretslagsturneringer 16 – 17. januar 2010. 
 

Gutter 93 på Stabekkbanen:  Akershus – Buskerud 6-6 

Buskerud – Oslo 7-5 

Oslo-Akershus 6-7 

 

Buskerud vant med et mer scoret mål en Akershus. 

 

Jenter 94-96 på Stabekkbanen: Buskerud-Akershus 5-4 

Oslo-Buskerud 1-4 

Akershus – Oslo 3-2 

 

Buskerud vant foran Akershus. 

 

Gutter 94 på Snarøya:   Akershus – Oslo 6-1 

Oslo – Buskerud 4-5 

Buskerud – Akershus 1-3 

 

Akershus vant foran Buskerud. 

 

Damer på Snarøya:   Akershus-Oslo 4-0 

Buskerud – Akershus 1-3 

Oslo – Buskerud 4-6 

 

Akershus vant foran Buskerud. 

 

Smågutter 95 på Bergbanen:  Oslo-Buskerud 3-0 

Akershus-Hedmark/Østfold 3-2 

Hedmark/Østfold-Oslo 1-5 

Buskerud-Akershus 2-0 

Buskerud-Hedmark/Østfold 4-0 

Oslo-Akershus 2-2 

 

Oslo vant foran Buskerud. 

 

 

 

 

 

 

Mvh. 

Leif Hole   
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ÅRSBERETNING RDK SESONGEN 2010/11 
 

RDK er en komité som er meget aktiv når sesongen er i gang. Før og etter sesongen har RDK hatt 

møte der vi har tatt opp nye regler og generelle utfordringer en sesong kan bringe. 

 

RDK har bestått av Rune Harald Jahnsen (Skiold) med ansvar for RDK/RRC internasjonalt. 

Egil Larsen (Snarøya) med ansvar for kampinspektørene. 

Øistein Rune Eriksen (Torp IF) med ansvar for forfall. 

Sverre Stockinger (Stabæk IF) medlem. 

Lars S. Nygaard (Stabæk IF) leder. 

 

Sesongen 2009/10 var preget av mangel på dommere også i år. Når KOSA Open stod for tur telte vi 

30 dommere. Frem til seriene startet sluttet en dommer, samt sesongen i sin helhet har vært preget av 

en del sykdom. Ingen kamper i forbundsseriene ble avlyst pga. dårlig is eller mangel på dommere. 

Alle Elite, Senior og Junior kamper gikk med det antall dommere som ble satt opp. Noen kamper i 

gutt ble dømt av en dommer da det samtidig på noen fredager også gikk bonuskamper for eliteserien. 

Retter derfor en stor takk til forfallssekretæren Øistein Rune Eriksen for en kjempe jobb også denne 

sesongen. 

Det er egentlig veldig vanskelig for de som holder på med rekruttering til denne idretten at nettopp 

dommergjerningen ikke blir tatt mer alvorlig en det den gjør. 

Heldigvis så har Akershus Bandykrets ved Leif Hole klart å opprettholde sin rekruttering på et slikt 

nivå at NBF har måttet i slutten av sesongen låne dommere fra kretsen til oppdrag i forbundsseriene. 

Oscar Harboe (Haslum IL), Sebastian Solberg (ØV/Hosle) og Rohit Saggi (Drammen Bandy) ble 

hentet inn fra kretsene for å dømme i forbundsseriene. Der har de dømt kamper helt opp på 

senior/elite nivå og i sluttspillet. Dette har de fått mye ros for. 

Det har vært dommere som har dømt opp mot 80 kamper denne sesongen. Noen har dømt kanskje 

bare 10 kamper. 

 

Fokuset på dommerne er fortsatt stor i vår idrett. Noe medfører bare enkel snakk etter kampene, men 

noe går også ut i pressen. Det er alltid beklagelig at noen føler seg urettferdig behandlet under en kort 

men hektisk sesong, men det er noe som gjelder i alle lagidretter. Med de ressurser RDK har så gjør 

vi alt for at dommerne skal være best på det de skal gjøre, men det kunne selvfølgelig ha vært mye 

bedre. 

Nye regler ble også innført dagen før sesongen dro i gang. Dette medførte selvfølgelig en del 

tolkninger som ikke helt var etter inntensjonen. Uten de helt store skandalene tok alle spillere, ledere 

og dommere dette veldig bra. 

 

Kampinspektørene hadde kurs med en representant fra Svenske Bandyförbundet under VM Damer i 

Drammen. 
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Internasjonalt 

Norge har i sesongen deltatt i internasjonale mesterskap i og utenfor Norge. 

 

VM HERRER  Moskva, Russland 

Morten Laugerud  Bergen BK 

Knut Hole    Stabæk IF 

Pål Bjørseth   Høvik IL 

Supervisor Rune Harald Jahnsen fra Skiold 

 

VM U-19   Uljanovsk, Russland 

Hans-Petter Swensen  Sarpsborg BK 

Lasse A Holm   Sarpsborg BK 

Fredrik Bjørseth  Hauger 

Supervisor Egil Larsen fra Snarøya 

 

VM DAMER   Drammen, Norge 

Hans-Petter Swensen   Sarpsborg BK 

Fredrik Bjørseth  Hauger 

Ole Andre Olsvik  Stabæk IF 

Morten Laugerud  Bergen BK 

Finn Rune Karlsen  Mjøndalen IF 

Tom Andre Haakonsen Drammen Bandy 

Supervisors Rune Vidala fra Haslum IL og Lars S. Nygaard fra Stabæk IF 

 

NORDISK U-17  Rättvik, Sverige 

Tom Andre Haakonsen Drammen Bandy 

 

 

Et stort TUSEN TAKK til alle dommere, kampinspektører og selvfølgelig medlemmene i RDK for 

den innsatsen dere har gjort denne sesongen. Uten dere hadde dette ikke gått. 

 

Da vil jeg på vegne av Regel og Dommerkomiteen få ønske alle bandyvenner en riktig god sommer. 

 

 

Lars Nygaard 
Leder 

 

RDK 

Norges Bandyforbund 
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LANDSLAGSVIRKSOMHETEN 
 
Norges Bandyforbund har stilt landslag i følgende mesterskap; 

 

A-landslaget herrer: VM i Moskva, Russland 

Damelandslaget: VM i Drammen 

Juniorlandslaget (U19): VM i Uljanovsk, Russland 

Guttelandslaget (U17): Nordisk Mesterskap i Rättvik, Sverige 

Jentelandslaget (U17): Nordisk turnering i Nora, Sverige 

 

Foruten mesterskap ble det spilt A-landskamp mot Sverige U23 på Bergbanen i desember, hvor Sverige vant 

4-3 etter uavgjort ved pause. Damelandslaget har andre året på rad spilt i kvalikserien gutter og havnet midt på 

tabellen. U18 gutter har som eneste oppgave i en mellomsesong deltatt i juleturneringen for juniorlag i 

Drammen. Her deltok også U17 og U16. Den nyopprettede U16-troppen gutter har i tillegg avholdt hjemlige 

samlinger i en test- og kartleggingsprosess. 

Det totale samlingsvolumet for alle våre syv landslagstropper er høyt. 

 

Landslagskomiteen er opptatt av at alle landslag skal følge den norske spillemodellen, basert på 

kompakt defensiv, kontringsspill og utnyttelse av dødballsituasjoner. Generelt må både kvaliteten og 

kvantiteten på sommertreningen for den enkelte landslagskandidat skjerpes. 

 

A-landslaget herrer ble gjenstand for mye oppmerksomhet i høst da vår innsatsfylte forbundskaptein gjennom 

fire år (2005-09), Erik Nordbrenden, selv registrert med 117 A-landskamper som spiller, fant det nødvendig å 

trekke seg. Beklageligvis medførte prosessen en del unødvendige utspill i media. Den velkjente duoen Per-

Erik Saikoff og Bent Gommerud stilte sporty opp og ledet landslaget de tre månedene som gjenstod til VM i 

Moskva. Sverige vant VM, Norge ble nr 5. Norge var bra i enkelte perioder av kampene, men resultatene viser 

at det dessverre er stor avstand opp til de beste.Vi er etablert som lag nr 5 i verden og er fortsatt i A-puljen. 

 

Damelandslaget deltok i tidenes første bandy-VM for damer i Norge. Marienlyst i Drammen ble valgt som 

VM-arena i et mesterskap hvor seks nasjoner deltok. Norge tok bronse i VM 2006 og 2007, men ble nummer 

fire i 2004 og 2008. Etter VM 2010 var de norske damene atter på pallen som bronsemedaljører.  Norge, 

Drammen kommune og Drammen Bandy fikk mye ros av deltakernasjonene og FIBs representanter for et 

nærmest prikkfritt gjennomført dame-VM. En svært minnerik februaruke. Takk til alle som bidro! 

 

Juniorlandslaget (U19) åpnet med stortap mot Sverige, men resten av turneringen spilte Norge jevnt med 

samtlige lag foruten å slå Kazakhstan 4-1 i grunnspillet. I semifinalen mot Sverige tapte Norge 3-0. 

Bronsefinalen mot Russland ble spilt for flere tusen på tribunene i kald sibirluft. Sluttresultat 1-4 etter en 

kjempeinnsats av de norske gutta. Norge har nærmet seg de beste nasjonene på juniornivå! 

 

Guttelandslaget (U17) tok sølv i Nordisk Mesterskap i Rättvik. Sverige var suverent best i turneringen, men 

Norge hadde et godt tak på finnene og burde vunnet etter ordinær spilletid. ”Sølvkampen” endte imidlertid 

uavgjort 6-6 og Norge avgjorde til sin fordel på straffer. 

Første sølv for U17 i Nordisk Mesterskap siden 1978. Gratulerer til spillere og ledere! 

 

Jentelandslaget deltok i en uoffisiell nordisk turnering i Nora.  Det ble spilt seks kamper, hvor de unge norske 

jentene måtte tåle klare tap. Trass i dette en fin gjennomkjøring. 

 

Til slutt en stor takk til samtlige som vært med og rundt våre landslag denne sesongen! 

 

(s.) Rolf Hæhre 

Styremedlem bandyseksjonen 

Leder landslagskomiteen 
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Rapport Norge A – 2009 – 2010 
 
 
Resultat treningslandskamp  6/12 2010: Norge – Sverige u-23 de:  3 – 4, målscorere 
Norge: Christer Lystad (2) og Stian Holmen Jensen (1) 
 
Resultater VM i Moskva, Russland 24 – 31 januar 2010. 
Norge – USA  10 – 5    
Norge – Kasakhstan 3 - 12 
Norge – Russland  2 - 12  
Norge – Sverige   2 - 13 
Norge – Finland  5 – 9 
 
Målscorere Norge: Marius Austad    5 mål 
   Pål Hanssen   4 mål 
   Magnus Høgevold  3 mål 
   Jan O Løyning  2 mål 
   Christer Lystad   2 mål 
   Thomas Moen   2 mål 
   Kjetil Johansen   1 må 
   Petter Løyning   1 mål 
   Stian H. Jensen  1 mål 
   Jan F. Løland  1 mål 
 
Sverige vant VM, Norge ble nr 5. 
 
Et under middels VM for Norge. Vi var bra i enkelte perioder av kampene, men resultatene 
viser at det dessverre er stor avstand opp til de beste. 
Vi er etablert som lag nr 5 i verden. 
 
Samlinger:  Det ble avholdt 3 samlinger i perioden november til januar. Sesongen ble noe 
amputert da samlingen som skulle vært avholdt i Vennersborg i oktober måtte avlyses på 
grunn av mange forfall fra spillerne. Dette førte til at daværende forbundskaptein,  Erik 
Nordbrenden trakk seg. Undertegnede og Per Erik Saikoff tok over jobben i begynnelsen av 
november. 
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Benyttede spillere 2009 - 2010 
A-landskamper     VM 2010 Totalt 
 
Målvakter: 
Christopher Smerkerud, Gripen    5     25 
Stian Østvold, Solberg     5    11 
 
Utespillere: 
Anders Christensen, Stabæk   5    28 
Petter Moen, Solberg    5    23 
Stian Holmen-Jensen, Stabæk    5    31 
Jan Olav Løyning, Stabæk    5      8 
Marius Austad, Solberg     5    35 
Kjetil Johansen, Solberg     5    50 
Pål Hanssen, Boltic     5  109 
Christer Lystad, Sarpsborg    5  116 
Petter Løyning Stabæk   5      5 
Christian Randsborg Stabæk   5    12 
Thomas Moen, Solberg      5    77 
Jan-Fredrik Løland, Ullevål     4    33 (korr pr mai 10) 
Kim Andre Karlsen, Sarpsborg     5    10 
Henrik Hoel, Stabæk    5      5 
Magnus Høgevold, Stabæk    5    10 
 
Utmerkelser: 
Thomas Moen tildelt gullklokka for oppnådde 75 A-landskamper. Kjetil Johansen tildelt 
forbundets sølv lysestaker for 50 A-landskamper 
Christopher Smerkerud og Anders Christensen ble tildelt forbundets 
graverte fat for oppnådde 25 A-landskamper. 
Følgende tildelt forbundets debutantmerke: Henrik Hoel og Petter Løyning 
 
Støtteapparatet 
Svein Erik Hammerstad, fysioterapeut, Tor Tveter og Jan-Henning Askheim, 
materialforvaltere Bent Gommerud og Per Erik Saikoff, forbundskapteiner. 
 
Konklusjon: Det er mange ting som kan nevnes for å bringe norsk landslagsbandy videre. 
Men jeg har plukket ut følgende hovedpunkter: 
 

- Spillerne må bli bedre fysisk trent. Flere landslagsamlinger i perioden mai – 
september, pluss at treningskvaliteten i klubbene må bedres 

- Spilleren må bli bedre taktisk skolert (spesielt defensivt) 
- Vi må ha flere spillere som spiller på et høyere nivå 

 
Bent Gommerud 
Forbundskaptein 

  



 
 27 

RAPPORT U-19 landslaget – VM Uljanovsk. 
 
Årets U-19 landslag har vært en fryd å følge. Over tredve spillere har vært involvert i uttak dette året. 
Gode muligheter til gjennomføring av treningssamlinger har vært muliggjort ved blant god støtte fra 
årets hovedsponsor for laget – Proffpartner. Midler derfra har gitt mulighet til ekstra treningskamper 
og curlinglandskamp mellom Nässjö og U-19. Den sosiale biten har etter vårt syn skapt grunnlag for 
den prestasjon som laget viste i VM februar 2010.  
 

Treningskamper: 
 
Nässjö – to kamper helgen 5.-6. desember på Snarøyabanen. 
Første kamp vant Nässjö, andre kamp vant Norge U-19 med sifrene 7-6. 
 
Treningskamp mot Readys A-lag på Stabækbanen 13. januar 2010 
Meget sporty opptreden av Readys a-lag som på Stabækbanen på gode forhold og fin ramme (takk 
Stabæk) ga verdifull trening og godt grunnlag for uttak av 16. mannstroppen. Ready vant 3-2. 
 
Lagledelsen bestod av; 
 
VM’s hovedleder Rolf Hæhre 
Ass. Lagleder  Terje Pedersen 
Forbundskaptein  Igor Prakht 
Lagleder   Pål Remman 
Materialforvalter  Atle Braaten 

 
VM U19 ULJANOVSK 
 
Årets VM viste seg å bli en av de beste resultatmessig for Norges U19 gutter selv om målet 
om bronse ikke ble nådd. Etter en meget lang reise til Uljanovsk (18 timer) – og bare tre 
timers søvn startet det tøft med tap 12-0 mot Sverige. Kampen viste på tross av resultatet at 
gutta i alle fall hadde farten inne, men for mange personlige feil ødela. Våre to beste var 
keeperne Philip Thjømøe og Jonas Haglund – hvilket forteller mye. 
Laget synes å ha fått total ”make over” av forbundskaptein Igor Prakht i kamp nr 2. Finland 
ble utfordret og presset på stillingen 2-1 helt til 8 minutter før slutt. Men vi scorer ikke på 
åpen goal – finnene kontrer og avgjør slik at kampen ender 4-1. Kaptein Magnus Hedly 
scorer Norges mål.  
 
Lørdagen byr på snø og kamp mot Russland med flere tusen på tribunene. Etter mål fra 
Schau og Bergli i begynnelsen av andre omgang leder vi 2-1! Publikumsbrølet ved 
Russlands fantastiske utligning var sterkt å oppleve – her var det viktig for russerne å unngå 
et forsmedelig tap. Etter dette fikk Russland to enkle mål og vant til slutt 5-2. 
Vi hadde rystet Russland og Norges innsats var det store samtaleemnet blant lederne for de 
enkelte landslag. Smigrende, men vel fortjent. Innsats og defensiv organisering var det høy 
internasjonal klasse over. 
Kampen mot Kazakstan var nøkkelkamp for å nå semifinale. Kampen ble ført av Norge fra 
første sekund, men det var Kazakstan som scoret det første målet – død vinkel og 
stjernetreff. Selv om Kazakstan var bra, var Norge bedre og uttelling kom rett før pause. 
Etter pause kom 2-1 målet, de norske gutta senket skuldrene og Norge vant til slutt 4-1.  
Svenskene vant heller ikke mer enn 6-0 mot Kazakhstan, så resultatmessig var det OK. 
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Søndag – knallsol, knallis og tente svensker skulle vel vise nivåforskjellen mellom de to lag. 
Det svenske laget bestod av 7 spillere som er i startelveren i eliteserielag i Sverige (Norge 
har ingen seniorer som i dag spiller i svenske elitserien) – resten er innbyttere eller spiller i 
all-svenskan. Vel, svenskene var gode men møtte et norsk lag som spilte disiplinert og 
hardt og som yppet seg offensivt også. Svenskene måtte til slutt ty til ulovligheter for å score 
- en svenske sparket ballen i mål for å få hull på byllen. 1-0 til pause til svenskene. Etter en 
meget god annen omgang måtte Norge til slutt plukke to nye baller ut av målet, tap 3-0. 
Forbedringen fra første match var påtagelig og vi gledet oss til bronsefinale mot Finland. 
 
Sånn skulle det derimot ikke gå. Finland slo Russland overraskende 1-0 og vi måtte møte 
Russland igjen. 
 
Bronsefinalen ble spilt for flere tusen på tribunene og i kaldt og klart sibirvær. Også i denne 
kampen holdt vi russerne jevnt til pause. Russland scoret riktignok et mål på et skudd via en 
norsk spiller. Samtidig hadde vi en kjempesjanse rett før pause. Vi forsøkte å presse opp i 
annen omgang, men lykkes ikke og måtte tåle ytterligere tre bakover. Sluttresultat 1-4. 
 
Russere med publikum i ryggen er en vanskelig motstander og laget burde ha vært i VM-
finalen, men vi gjør en meget bra kamp og byr russerne på utfordringer. 
 
Alt i alt viste det norske laget seg som en verdig og vanskelig motstander for alle lagene i 
VM. Dommere og lagledere berømmet laget for god disiplin og høyt defensivt nivå, samt 
god fart. Ingen unødige utvisninger og ingen klager på dommerne gjorde at de svenske 
dommerne mente dette var det beste U-19 laget de hadde dømt (vært med i 15 
mesterskap). 
 
Som lagleder må jeg si at vi stadig stod stolte og mottok skryt for lagets sportslige 
prestasjoner. I flere av spillerne bor det mye norsk bandy bør ha glede av fremover! 
 
Grunnspillet: 
Sverige-Norge, 0-12 
Finland-Norge, 4-1 
Russland-Norge, 5-2 
Norge-Kazakhstan, 4-1 
 
Semifinale: Sverige-Norge, 3-0 
Bronsekamp: Russland-Norge, 4-1 
Finale: Sverige-Finland, 4-2 
 
Norske målscorere: 
Målet mot Finland, Magnus Hedly 
Målene mot Russland, Nicolai Schau og Jørgen Bergli 
Målene mot Kazakstan, hvor Norge vant 4-1, Simen Stockinger 2, Magnus Hedly, Jørgen 
Bergli 
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VM 2010 Akkumulert U19 Akkumulert U17 
Målvakter: 
Jonas Haglund, Sarpsborg,  6  6   - 
Philip Tjømøe, ØB Hosle,   6  6   5 
Utespillere 
Henrik Nordlie, Sarpsborg,   6  6   - 
Carl Fredrik Causevic, Stabæk,  6  6   2 
Gjermund Furru Larsen, Snarøya, 6  6   2 
Peder Remman, Nässjö,   6  6   5 
Andre Linnes Pedersen, Stabæk,  6  6   2 
Simen Stockinger, Stabæk,   6  6   2 
Jørgen Bergli, Drammen,    6  8   8 
Magnus Hedly(kapt.), Sandviken,  6  8   8 
Sverre Strømnes, Sarpsborg,   6  6   2 
Anders Siewert, Stabæk,    6  6   2 
Nicolai Schau, Stabæk,   6  8   8 
William Sandborg, Røa,   6  6   5 
Christopher Killi, Stabæk,   6  6   2 
Christian Muri, Snarøya   6  6   - 
 
Hjemmeværender reserver: 
Kenneth Larsen, Sarpsborg,   -  -   5 
August Karlseng, Ullevål,   -  -   2 
Morten Engen, Solberg,    -  -   5 
Theis Tønnesen, Snarøya,  -  -   - 
Mikkel Hæger, Røa,   -  -   5 
Herman Rabsch, Snarøya,  -  -   - 
Henrik Brosøe, Drammen,   -  -   5 
André Thune-Ellefsen, Hamar IL,  -  -   - 
Fritjof Nilsen, Snarøya   -  -   5 
 
(s.) Pål Remman/lagleder     (s.) Tor Audun Sørensen/utviklingssjef 
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U18 (2009/2010), Årets hovedmål: 
 
Forbundet har som tidligere år tatt ut treningstroppen for U18-spillere på basis av årgangsspillere fra 
foregående årets U17-tropp til VM(16+ 9) av de som fortsatt satser,  utfylt med andre kandidater fra samme 
årgang. 
 
Det ble kalt inn alle 1992 spillere fra den troppen, med ytterligere fire 92-spillere.  Etter noe forfall var det 
ialt 20 spillere som stilte på Marienlyst for U18.  
 
Turneringen startet litt tungt for oss da det ikke var gjort noen kamp- eller lagforberedelser før oppmøtet til 
selve turneringen og da vi var så mange som skulle spille.  Lagledelsen og spillerne ble fort bedre kjent med 
hverandre og lagoppsett ble mer fornuftig og taktikken mer tilpasset utover i turneringen. Etter intern avtale 
i troppen med hensikten å redusere antall spillere,  ble noen av U18 spillere gjort disponible for sine 
respektive klubblag i turneringen (Dette var en forutsetning for at noen av klubblagene kunne være 
fulltallige).  
 
Etter den tunge starten og innkjøringen ble laget markert bedre.  Laget var lojal overfor taktikken og spilte 
på seg selvtillit.   Etter uavgjort i første kampen, vant U18 alle sine øvrige kamper. U18 var det beste lag og 
vant turneringen helt fortjent med overbevisende seier over U17 i finalen.  
 
U18 tropp i romjulsturneringen: 
 
Buskerud:  
Morten Engen    Solberg 
Henrik Brosø    Drammen 
Eirik Kristiansen, keeper  Drammen 
Tobias Jensen    Drammen 
Anders Johansen   Drammen 
 
Oslo: 
Jacob Endsjø    Røa 
Mikkel Hæger    Røa 
Peder Langaard   Røa 
William Sandborg   Røa 
Jonas Kvist    Røa 
Truls Larsen    Stabæk 
 
Akershus: 
Peder Remman    Nässjö 
Aksel T. Lamarche   Nässjö 
Philip Thjømøe, keeper   Øvrevoll/Hosle 
Emil Sandøy    Øvrevoll/Hosle 
Herman Rabch    Snarøya 
Henrik Straume    Haslum 
 
Østfold: 
Kenneth Larsen, keeper,   Sarpsborg 
Teodor Tønnesen   Sarpsborg 
Jørgen Abrahamsen   Sarpsborg 
 
Lagledelse  i turneringen: 
Steven Brecheisen 
Pål Remman 
 
Kampledelse U18 romjulsturnering: 
Sverre Brecheisen 
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U 17 landslaget 
 

Lagledelse: 

Forbundskaptein: Einar Forfang, Stabæk 

Lagleder: Andre Mølsted, Solberg 

Materiell: Knut Are Aas, Røa 

 

Antall samlinger/treningskamper: 

1. Vi startet oppkjøringen mot Nordisk Mesterskap (NM) 2010 i mars 2009 med en issamling på 

Stabekkbanen. Basert på krets/klubb-kontakter var 36 (1993 årgangen) innkalt til denne 

samlingen. 3 hadde forfall og en trakk seg. Samlingen var primært arrangert for at lagledelsen 

skulle kunne danne seg et bilde av det materiell som kunne være aktuelt for NM i 2010. Gutta 

ble delt i 3 lag som spilte alle mot alle. I tillegg var det lagt opp til individuelle skøytetester. 

Etter samlingen ble 32 spillere fra 12 klubber nominert. 

2. De nominerte ble innkalt til testsamlinger på barmark på Norges Idrettshøyskole 5 mai og 25 

august.  Testene var analoge og var basert på spenst og utholdenhet. Alle resultater ble notert 

av landslagsledelsen. Gutta hadde klar beskjed om å vise resultatforbedringer fra 1. til 2. 

samling. 

3. 7 november var gutta samlet til ny issamling på Stabekkbanen. Før samlingen var det gitt 

beskjed om at denne samlingen ville danne grunnlaget for reduksjon av troppen til 20. De 

innkalte ble delt i to lag. 

4. Den nynominerte troppen spilte 2 treningskamp mot Stabæks juniorlag. Vi vant en og spilte 

uavgjort i den andre. 

5. 28 og 29 desember deltok vi i Julecupen i Drammen. Vi vant vår pulje og gikk til finalen hvor 

resultatet ble et knepent nederlag mot U-18 landslaget. 

6. Etter turneringen nominerte landslagsledelsen en tropp på 16 spillere for deltagelse i NM i 

Rättvik i Sverige. 

7. Siste finpuss før NM ble gjort på Stabekkbanen i en treningskamp mot en blanding av U-

18/19 spillere. Vi tapte etter en helt jevnspilt kamp. 

 

Nordisk Mesterskap (NM) i Rättvik i Sverige 

Mesterskapet gikk innendørs i en splitter ny hall og for å få gi gutta en føling av spill innendørs 

ankom vi byen en dag før turneringstart og fikk 3 treningsøkter før innledningskampen mot Sverige. 

 

Sverige – Norge 14-2 

Vi ble rundspilt av et ballsikkert og fysisk sterkt svensk lag bestående av spillere med erfaring fra 

seniorspill i svensk elitebandy. Et lag som spesielt innledningsvis viste svært høy klasse. 

Når det er sagt så må vi kunne tilføye at vi som lag underpresterte i en kamp hvor vi nesten alltid var 

på etterskudd. Viljen var så absolutt tilstede men det er ikke alltid like lett å få den omsatt til tellende 

resultater og kanskje spesielt vanskelig blir det i en innledningskamp i et mesterskap. 

 

Norge – Finland 6-6 (Vi vant etter straffekonkurranse) 

Etter tapet mot Sverige var det ”samling i bånn” og det var et heltent norsk lag som entret hallen mot 

Finland. 

Finland tok ”oppskriftmessig” ledelsen men det norske laget spilte seg mesterlig inn i kampen og fikk 

snart overtaket. Samspillet fungerte og flotte enkeltmannsprestasjoner gjorde at vi hele kampen var 

det førende laget. En bekreftelse på dette finner vi i at alle finske mål ble gjort på døballsituasjoner. 
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Sluttkommentarer: 

Sølvmedaljer i NM for et norsk bandylag er ikke ”hverdagskost” og det er derfor all grunn for å 

berømme guttas prestasjon. 

Skal vi nærme oss Sverige må nok treningsgrunnlaget for de norske spillerne ligge på et høyere nivå 

og her ligger nok hovedansvaret hos klubbene. 

I internasjonale turneringer møter Norge stort sett turneringsfavoritten i første innledende kamp og 

overgangen fra treningskamper i Norge blir enorm. 

 

Landslagsledelsen takker NBF for god assistanse og også en takk til ivrige foreldre. 

 

 

STATISTIKK 

 

Spillere    Klubb   NM 2010 Akkumulert U 17 

 

Målvakter: 

  1 Andreas Boye   Stabæk   2  2 

12 Ole T Fevang   Solberg   2  2 

 

Forsvarere: 

  2 Sigurd Strømnes   Sarpsborg   2  7 

  3 Lars Brekke   Snarøya   2  2 

  4 Tommy Solberg   Solberg   2  2 

  5 Jørgen Akern (kapt)  Stabæk   2  7 

  6 Didrik Land   Stabæk   2  2 

 

Midtfelt/spiss: 

  7 Andreas Killingstad  Stabæk   2  7 

  8 Fredrik Randsborg   Stabæk   2  7 

  9 Jørgen Myking   Ready    2  7 

10 Stian Kavli    Ready    2  2 

11 Petter Nicolaysen   Sarpsborg   2  2 

13 Hans Petter Berntzen  Ullern    2  2 

14 Erik Åsly    Mjøndalen   2  2 

15 Mikkel Andersen   Stabæk   2  2 

16 Mikkel Otterstad   Ready    2  2 

 

Morten Ulshagen Aas måtte pga sykdom melde forfall til NM og ble erstattet av Tommy Solberg. 

 

Hjemmeværende reserver: 

17 Christopher Nålby   Drammen 

19 Sindre Torp   Ready 

20 Gustav Myhre (mv)  Drammen 

 
(s.) Einar Forfang     (s.) Tor Audun Sørensen 

Forbundskaptein     Utviklingssjef 
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Sølv-laget, fra Nordisk U17 i Rättvik, Sverige 

 

 

Årsrapport U16 2009-2010 
 

 

Lagleder-teamet: 

 

• Dag Kåre Lunden  Forbundskaptein 

• Terje Pedersen  Lagleder 

• Peder Schjoldager  Materialforvalter 

 

Mål for sesongen: 

 

• Nominere en bred treningstropp og gi alle en god sjanse til å vise seg frem på kjent plass i 

laget. 

• 35 stk spillere fordelt på 10 klubber ble nominert. 

 

• Gjøre godt kjent hva som kreves for å bli landslagsspiller. 

• Gode holdninger på og utenfor banen. 

• Treningsvillig / Innsats 

• Tro mot opplegget / ydmyk 

• Gode skøyteferdigheter 

• Bandyforståelse 

 

Dette er viktige momentene vi ser etter når vi i januar skal ta ut troppen til VM. 

 

• Gjennomføre sesongplanen med 6-7 samlinger:  

Stort sett samme tropp ble kjørt i perioden. Føler at vi har en sammensveiset gjeng og 

mange spennende spillertyper i troppen. 
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• Samlinger: 1: 25.august: Testsamling NIH, Oslo 
  2: 13.september: Samling ishall Hønefoss 
  3: 10.oktober. Samling ishall Hønefoss 
  4: 15.november Is samling Stabekk 
  5: 6. desember Is samling Stabekk..  
  6: Spilte juleturneringen i Drammen med gode resultater.  

7: 4. mai Re-test NIH Oslo 

 

Følgende spillere har vært på samling; 
 
Akershus:  Mikkel Ulleberg, keeper Stabæk 

Filip Lillaas   Stabæk 
Karl-Olav Carlson  Stabæk 
Nicolai Linnes Pedersen Stabæk 
Hermand Land   Stabæk 
Fredrik Sletta   Stabæk 
Vetle Spurkeland, keeper Hauger 
Sigve Swensen   Hauger 
Ole Bandeh   Hauger 
Sindre Holm Lægreid  Hauger 
Didrik Krogh   Hauger 
Erling Grieg Riisnæs  Hauger 
Oliver Os   Snarøya 
Peder Strand   Høvik 

 
Buskerud:  David Bugge Olsen  Mjøndalen 

Thomas Jensen   Mjøndalen 
Eirik Lunden   Solberg 
Petter Hveding   Solberg 
Christoffer Soot  Solberg 
Fredrik Bergem  Solberg 
Benjamin Hunstad keeper Drammen 
Markus Alm Thoen  Drammen 
Erik Lundstad   Drammen 
Sondre Lind   Drammen 
Håkon Atle Løken  Drammen 

 
Oslo:   Ola Sveen, keeper  Ullern 

Isak Holmes   Ullern 
Erik Aske Kolstad  Ullern 
Morten Røstad, keeper  Røa 
Henning Nesgård  Røa 
Ole Jørgen Sagafoss  Røa 
Henrik Tessem Kolsaker Røa 
Bård Berdal   Ready 
Jonas Schjoldager  Ready 
Ola N. Stokke   Ready 

 

 

Dag Kåre Lunden 

26.5.2010 
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Årsberetning for damelandslaget sesongen 2009/2010 
 

Lagledelse 
 
Dag Erik Amundsen (forbundskaptein) Øyvind Sakshaug (materialforvalter) 
Ann-Mari Ellefsen (lagleder)   Ola Risnes(lagleder) 
 

Spillere 
 
Jorunn Kortvedt Nordre Sande, Grethe Andersen Stabæk, Heidi Tho Stabæk, Maria Skavhaug 
Stabæk, Vilde Nes Stokke Ready, Hanne Nikolaisen Stabæk, Hanne Teigstad Nordre Sande, Aase 
Seeberg Ready, Tommeline Bjerkely Ready, Helle Lillejord Nordre Sande, Ruth-Eline Borge Nordre 
Sande, Beate Nygård Stabæk, Christine Røde Brenne Stabæk, Vibeke Tonning Stabæk, Martine 
Holm Mjøndalen, Siri-Anne Stette Stabæk. 
 
Hjemmeværende reserver: Ingrid Bjonge Høvik, Lisell Holt Mjøndalen, Edda Thorsrud Ullevål og 
Tora Haug Ready. 
 

 
 

Mål for sesongen 
 
Vi hadde VM på hjemmebane in Drammen denne vinteren og dette var selvsagt det store målet for 
sesongen. En realistisk målsetning var å ta bronsemedaljer i dette mesterskapet. 
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Samlinger. 
 
Den første samlingen var en barmarkssamling på idrettshøyskolen i juni. Der ble jentene testet i 
forhold til spenst (stille lengde) og utholdenhet (1500m). Tanken var å ha en retest i september for å 
motivere jentene til å drive med regelmessig egentrening gjennom sommeren. 
 
Den andre samlingen var i september og testene på denne samlingen var klart bedre enn i juni. 
Målet med testopplegget synes å være nådd. 
 
I november hadde vi en samling på is før seriestart i gutt/kval. 
 
Den siste samlingen var en todagerssamling på Bergbanen siste helg før VM. I samlingen inngikk 
blant annet en treningskamp mot Solberg som jentene vant 2-0. 
 

NM-serien(gutt/kval). 
 
Norges damelag fikk en knallstart på sesongen med 5-2 seier over Øvrevoll/Hosle 2 og 3-2 seier 
over Drammen bandy 2. Vi fikk vår beste sesong i NM- serien og endte til slutt som nummer 5 av 11. 
lag. Fem seire i gutteserien var svært oppløftende og elleve kamper på stor bane var selvsagt flott 
oppkjøring til årets store mål – VM på hjemmebane. 
 
 

Tabellen: Gutt NM Kval 
Lag K V U T Mål +/- P 
1. Mjøndalen IF 10   10    0   0   122 - 19   103     20 
2. Ullern IF 10    9 0 1 92 - 27 65 18 

  

3. Høvik G 10   6  1 3 50 - 41 9 13 
4. Røa IL 10   5  1 4 52 - 43 9 11 
5. Norge Damer 10  5  0 5 37 - 39 -2 10 
         
 
 

        

VM for damer i Drammen 23. – 28. februar 
 
Turneringen besto av følgende seks lag: Sverige, USA, Canada, Finland, Russland og Norge. Norge 
åpnet mot USA og slet med å få uttelling på sjansene i første omgang. Etter hvilen løsnet det 
imidlertid og kampen endte til slutt med en klar 4 - 0 seier til Norge. I den neste kampen slo vi 
Canada 2-1 og dermed følte vi at vi var på god vei til bronsekampen. Kampen mot Finland ble 
imidlertid en nedtur. Vi tapte 2-5 og dermed var vi avhengig av poeng mot Russland for å sikre oss 
bronsekamp. Dette var en formidabel utfordring for våre jenter men i garderoben før kampen var det 
tydelig at jentene var innstilt på å kjempe for å nå det målet vi hadde satt oss for denne VM-
sesongen. 
Norge gikk opp i 1-0 ledelse tidlig i første omgang og denne holdt til det var ti minutter igjen av 
kampen. Da utlignet russerne men uavgjort ville holde til bronsefinale for våre jenter. De siste ti 
minuttene av kampen er noe av det mest nervepirrende vi har vært med på og da dommeren blåste 
av kampen uten at det hadde blitt flere scoringer kunne jente slippe jubelen løs etter en kamp hvor 
de virkelig blødde for flagget. 
At vi den siste innledende kampen tapte klart for Sverige spilte liten rolle. Spillerne var slitne etter 
russerkampen og nå gjaldt det å spare krefter til bronsekampen mot Canada. 
  

http://idrett.speaker.no/07/organisation.aspx?OrgElementId=602969
http://idrett.speaker.no/07/organisation.aspx?OrgElementId=603994
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=611990
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=602712
http://idrett.speaker.no/07/Organisation.asp?OrgElementId=611986
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Bronsekampen 
 
Debutanten Martine Holm førte Norge i ledelse allerede etter syv minutter av første omgang og 
Norge hadde fått den starten vi ønsket oss. Mye bra spill fra begge lag utover i omgangen og etter 
25 minutter fikk Canada straffe. Ferguson satte den sikkert i mål og det sto 1-1. Det var stillingen 
etter 30 min (kampen ble spilt 3x30 pga snøværet). Andre omgang var meget sterk av våre jenter og 
det var her vi la grunnlaget for seieren. Først førte Christine Røde Brenne Norge opp i ledelsen, før 
Martine Holm fyrte av et langskudd som føk inn i nettmaskene. 3-1 til Norge og det var stillingen før 
den siste av de tre omgangene. Det så ut som Norge hadde kontrollen i den siste omgangen men 
mot slutten av kampen reduserte Canada til 2-3, og de ble igjen noen ulidelig spennende minutter 
før dommeren blåste av kampen. Men stillingen var forsatt 3-2 da vi hørte dommerens fløyte og nå 
var det idrettsglede slik bare disse jentene kan vise fram. Vi vant kampen og vi vant banketten - 
bronse på hjemmebane går inn i bandyhistorien som et av de store øyeblikkene. 
 
Tabellen etter grunnspillet 
 

Rank  Team  Match  Win  Draw  Loss  Score  Pts 

  1. Sweden  5  4  1  0  37-2  9 

  2. Russia  5  3  2  0  17-3  8 

  3. Norway  5  2  1  2  9-17  5 

  4. Canada  5  2  0  3  4-19  4 

  5. Finland  5  2  0  3  11-15  2 

  6. USA  5  0  0  5  2-24  0 

 

Neste sesong og framover 
 
Sesonger uten mesterskap kan være vanskelig rent motivasjonsmessig og dette blir nok også en 
utfordring i sesongen 2010/2011. Vi vil forsøke å se de neste to sesongene i helhetsperspektiv slik 
at VM i Russland i 2012 kan være et langsiktig mål for begge de to sesongene som nå kommer 
 

Utmerkelser: 
Beate B. Nygaard, Stabæk, oppnådd Bragdmerket (25 poeng) 
Sigrid-Lise Nonås, Bergen, oppnådd Bragdmerket (25 poeng) 
 
På vegne av damelandslaget 
 
Ola Risnes 
Lagleder 
 
 

 
”Vi sees i Irkutsk under VM-2012”! 



 
 38 

Rapport U17 jenter sesongen 09 – 10 
 
LAGLEDELSE  
Forbundskaptein: Lars Tore Borge Drammen Bandy 
Lagleder: René Philippe L'Orsa ØHIL Bandy 
 
KLUBBER 
Spillere fra følgende klubber har vært på samlinger: 
Drammen Bandy, Drammen BK, Haslum, Høvik, Mjøndalen, Nordre Sande, Ready, Skeid, Solberg 
og Øvrevoll Hosle IL. 
 
Det ble nominert 33 kandidater fra klubbene til første samling. 
 
SAMLINGER 
Det har blitt gjennomført fem samlinger på is og en oppstarts samling på Eikeli VGS i Bærum. De 2 
siste samlingene ble gjennomført med NM troppen. Det vil bli gjennomført 1 samling i uke 15 som 
en oppsummering og avslutning på sesongen for jentene. 
 
UTTAK 
3 av de aktuelle kandidater for U17 var også med på samlinger med Damelandslaget, noe som 
gjorde uttaket litt utenom det vanlige. Det var god kommunikasjon mellom landslagene. U17 
ledelsen var inneforstått med at Damelandslaget fikk velge først, dette gjorde vårt uttak noe 
komplisert med tanke på tidsfrister og annet. Uttak av spillere til troppen ble gjort etter beste evne. 
Det ble ikke tatt hensyn til klubbtilhørighet, men kvalifikasjoner. Der 2 eller flere spillere var kvalifisert 
til samme plass ble den eldste valgt. Landslagsledelsen var ikke i familie med noen av kandidatene. 
 
NORDISK TURNERING I NORA KAMPER 
Vi spilte de fleste kampene langt under hva laget hadde potensial til, noe resultatene også viser. 
Laget hadde ferdigheter på skøyter og med kølle og ball som ikke lå langt unna våre motstandere. 
Hvorfor vi ikke klarte å prestere bedre i flere kamper er en gåte som må løses før VM neste år. 
 
Det var mange gode prestasjoner, men ikke samlet!! Vi fikk bronse! 
Norge - Finland 0-9 
Norge - Sverige 1-7 
Norge - Finland 1-13 
Norge - Sverige 0-9 
Norge - Finland 3-6 
Norge - Sverige 1-7 
 
NORDISK TURNERING I NORA SOSIALT 
Det vi manglet i prestasjoner på banen tok vi igjen på det sosiale. I motsetning til de andre 
nasjonene hadde vi ett lag hvor klubbbarrieren var borte. Ingen klikker og hele laget fungerte veldig 
bra sosialt. Vi vant vennskapsmiddagen og på tross av middelmådige resultater var humøret på 
topp. 
 
NORDISK TURNERING I NORA LEDELSE 
Før turneringen så vi det som en utfordring at vi kun var 2 menn som fulgte troppen. Heldigvis var 
det ingen situasjoner som oppstod hvor dette var ett problem. 
Foreldre og andre som fulgte turneringen hjalp villig til når de ble spurt. 
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HVA VI MÅ FOKUSERE PÅ 
 Mer 11’er erfaring på jentene 
 Kondisjon 
 Aggresjon på banen ”Ville vinne ballen” 
 Keepere må lære seg å kaste. 
 
SATSING FREMOVER 
 Vi ønsker å gjennomføre 2 samlinger før sommerferien på barmark. 
 Det vil også bli fokusert på egentrening. 
 2 barmarksamlinger etter ferien. 
 Samling på is minimum hver 3 uke. 
 Delta i Kosa køpp 
 Delta på småguttkøppen i Mjøndalen 
 Stille ett lag i NM serien for smågutt. 
 Tilpasse satsingen i NM og køpper så spillere ikke ødelegger for eget lag. 
 Få en oversikt over de spillere som ikke har 11’er tilbud og hjelpe disse til å få trene / spille 
 11’er hvis de ønsker. 
 
MÅLSETTING FOR VM 2011 
 Gi jentene en positiv opplevelse 
 Medalje 
 Vinne vennskapsmiddagen 
 VM klær for hele troppen 
 Ingen egenandel. 
 
TROPPEN:       Nora, Sverige Akkumulert 
Ane S. Knutsen   Solberg   6   10 
Hanna Thommessen   Ready    6     6 
Sophie Werenskiold   Øv/Hosle   6     6 
Line Johannessen   Drammen Bandy  6     6 
Lene Aamodt    Drammen Bandy  6     6 
Ingrid Bjonge    Høvik    6   10 
Hanne Seeberg   Ready    6   10 
Maren Grepperud   Drammen Bandy  6     6 
Birgitte T. Kragset   Skeid    6     6 
Lise M. Nordheim   Skeid    6   10 
Oda E. Gudbrandsen   Solberg   6     6 
Elisabeth Onstad   Ready    6     6 
Charlotte Marie Selbekk  Haslum   6     6 
Siri Austgulen    Drammens Ballklubb  6     6 
Emily Werenskiold   Øv/Hosle   6   10 
May-Britt Moen   Drammens Ballklubb  6     6 
 
Hjemmeværende reserver: 
Elin Johannessen   Drammen Bandy 
Benedicte Ditlev-Simonsen  Ready 
Elina Gundersen   Solberg 
Hanne Galleberg   Drammen Bandy 
Ida Marie Kalager   Drammens Ballklubb 
Amalie Melsom   Skeid 
 
Lars Tore Borge        René Philippe L'Orsa 
Forbundskaptein        Lagleder 
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VM DAMER DRAMMEN 24. - 27.FEBRUAR 2010 

 
Drammen by var i februar 2010 vertskap for tidenes første bandy-VM for damer i Norge. Sist Norge 
arrangerte et internasjonalt mesterskap for landslag på damesiden var EM i rinkbandy i 1987 i Oslo. 
Det første VM i 11-er bandy fant sted i Lappeenranta i Finland i 2004. I 2006 i Roseville, Minneapolis i 
USA. I 2007 i Budapest i Ungarn og i 2008 i Dalarna i Sverige. Sverige erobret gull i samtlige VM. 
Norge tok bronse i VM 2006 og 2007, men ble nummer fire i 2004 og 2008. Etter VM 2010 var de norske 
damene atter på pallen som bronsemedaljører. 

 

Marienlyst i Drammen ble valgt som VM-arena med First Ambassadeur som VM-hotell. 

Dette gjorde det mulig å skape et kompakt VM midt i byen, hvor bil og busstransport 

nærmest ble gjort overflødig. Drammen Bandy var det naturlige valget som teknisk 

arrangør. Klubben har gjennom flere internasjonale aldersbestemte mesterskap og 

finaleuker på 2000-tallet opparbeidet mye kompetanse på arrangement og innehar en trimmet organisasjon 

med en entusiastisk stab. Drammen Bandy gjennomførte, i samarbeide med Drammen Kommune, teknisk sett 

et meget flott VM-arrangement også denne gangen. Økonomisk gikk mesterskapet med et ”forventet” 

underskudd på ca kr 215.000,- av en totalkostnad på ca kr 571.000,-. En rekke tjenester ble sponset, slik at de 

reelle utgiftene ville vært nærmere kr 650.000,- uten gode hjelpere/sponsorer. Norge og Drammen fikk mye 

ros av deltakernasjonene og FIBs representanter for et nærmest prikkfritt gjennomført dame-VM. 

 

 
 

Publikum, media, dokumentasjon. 

Publikumsoppslutningen varierte fra ca 40-250 mennesker på kampene. Totalt ca 2000 besøkende. Den 

lokale mediedekningen fra Drammens Tidende var meget god hver eneste dag under VM. Aftenpostens 

morgenutgave, Asker & Bærum Budstikke, Nordre Aker Budstikke og Byavisen Drammen hadde noen 

reportasjer på trykk. NRK TV-Østafjells produserte innslag fra VM-åpningen på bytorget og fra kampen 

mellom Norge og Canada. Den særdeles informative og velregisserte web.-siden for mesterskapet fortjener 

også heder. Foruten all nødvendig info og relevante linker, kunne kampene følges ”live”. Arrangør sørget 

for å sende ut presseinfo til NTB etter hver kamp. Foruten et omfattende fotoarkiv, blir det utarbeidet en 

”scarp-book” og en VM-video som sendes FIB og samtlige VM-nasjoner. 

  

http://www.bandyforbundet.no/bandy/bilder/vm
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Åpningsseremonien. 

Samtlige seks nasjonstropper defilerte bak sitt flagg inn i Bragernes kirke under en meget høytidelig og 

velregissert seremoni. Orgelmusikk, trompetsolo, jentekor og en flott tale på engelsk av den kvinnelige 

prosten satte en umiddelbar VM-standard og stemning i den internasjonale bandyfamilien. Faktisk et av 

flere høydepunkter under selve VM-uken. Troppene defilerte deretter samlet ned den korte veien til 

Torgisen som var omkranset med fakler. Alle nasjonsflagg og FIB-flagget var heist på torgscenen. Først ble 

det fremvist jentekamp dømt av jentedommer med alle VM-spillerne som publikum. Taler fra FIB, NBF og 

ordføreren som erklærte VM for åpnet. Til slutt ble kortversjonen av samtlige nasjonalsanger avspilt. Etter 

at den offisielle delen av åpningen var over var det klart for leder- og dommertreff på Aass Bryggeri. Et 

hyggelig og sosialt samvær som styrket fellesfølelsen hos bandyfolket på besøk i Drammen. 

 

Marienlyst kunstisbane. 

Kommunen sørget som alltid for optimale isforhold under alle kamper og treninger. Forbundet fikk som før 

rettighetene til oppsett av banereklame gratis. Alle seks lagene hadde faste garderober under hele 

mesterskapet, fire ved banen og to i Drammenshallen. Betjent slipeservice i eget sliperom. Skioldhuset ble 

benyttet som presse/VIP-rom og til VM-seminaret ”Utvikling av jente- og damebandyen”. Strømsgodset-

losjen ble benyttet fredagskvelden til mottakelse for de inviterte fra det offentlige-, sponsorer- og 

bandyforbundets egne inviterte som Gullmerkemenn og tidligere forbundskapteiner for damelandslaget. 

Drammen Bandy hadde eget VM-kontor på arenaen og besørget kiosksalget og øvrig servering. Kort sagt er 

Marienlyst kunstisbane en perfekt arena for denne type arrangementer. 

 

Deltakernasjoner-VM hotell –VM bankett. 

FIB gav aksept for at mesterskapet ble avviklet med redusert kamptid i grunnspillet. Dette resulterte i færre 

oppholdsdager på NBFs regning for de utenlandske troppene som ble forlagt på First Ambassadeur hotell i 

Drammen. Et glimrende VM-hotell på Strømsø, i gangavstand fra Marienlyst kunstisbane, og ca 150 meter fra 

jernbanestasjon. Foruten opphold og forpleining, avholdt lagene også sine spillemøter her. Dyktige 

attacheer/tolker tok seg av gjestende lag fra start til slutt. VM-deltakere var Russland, Finland, Sverige, USA, 

Canada og Norge. Vårt eget damelandslag bodde alle VM-dagene på VM-hotellet. 

VM-banketten ble arrangert på Union Scene i gangavstand fra VM-hotellet. Her ble det servert nydelig tapas 

og alkoholfri drikke til nærmere 190 inviterte. Etter diverse takketaler, prisutdeling til all-star teamet og 

gaveoverrekkelser til personer i VM-organisasjonen, fortsatte VM-festen nede i vin- og ølbaren. Her ble det 

med egne krefter arrangert et svært vellykket VM-disco som varte langt ut i de små timer. 

 

Transport. 
Den finske troppen kom med egen buss, men de finske dommerne benyttet flytoget til Drammen. Det samme 

gjaldt noen utenlandske ledere. Øvrige gjestende lag ble kjørt fra og til Gardermoen i innleid buss og det 

norske laget ordnet seg selv. Grunnet kort avstand fra bane til hotell (ca 700m) dekket man det lille behovet 

for lokal transport med en varebil Drammen Bandy disponerte. 

 

Regnskapet-sponsorer-gratis ytelser. 
Økonomisk gikk mesterskapet med et ”forventet” underskudd på ca kr 215.000,- av en totalkostnad på ca  

kr 571.000,-. En rekke tjenester ble sponset, slik at de reelle utgiftene ville vært nærmere kr 650.000,- uten 

gode hjelpere/sponsorer. Da er ikke medgått arbeidstid tatt i betraktning. De største sponsorene var Drammen 

Kommune, som gav gratis istid til VM og betalte overtid til banemannskapene. Videre First Ambassadeur 

Hotell som gav oss betydelig reduserte priser. Buskerud Fylke, Buskerud Bandykrets, Akershus Bandykrets og 

Drammen Idrettsråd støttet med til sammen kr 70.000,-. Mesterskapet ble for øvrig tilgodesett med en rekke 

gratis ytelser, foruten den store dugnadsinnsatsen til funksjonærene fra Drammen Bandy. Ikke minst leder- og 

dommertreffet på Aass Bryggeri åpningsdagen var vellykket og viktig, samt den flotte åpningsseremonien i 

Bragernes Kirke og på torgisen. Bestemannspremier ble gitt av Leta AS, Frisk Forsikring, Vinn Industrier og 

NBF. Program/trykksaker, besøk for troppene i det nye Drammensbadet, ble også sponset. Matchlege stilte 

også opp gratis under VM-dagene. 
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Premiering-utmerkelser. 
FIB hadde tradisjonelt satt opp medaljer og vandrepokal for VM. En spillerjury kåret beste spiller i hver kamp 

som fikk sin premie umiddelbart etter VM-kampens slutt. Juryen kåret også et "All-star team", hvor hver 

spiller fikk utdelt flotte minnegaver på banketten. Det samme gjaldt toppscorer og VM-dronningen. 

 

 
Bildet: Norge gjorde ”tidenes VM-kamp” med 1-1 mot selveste Russland. 

 

KAMPRESULTATER FRA VM DAMER I DRAMMEN 

Grunnspill: 

Onsdag 24/2 Sverige-Canada, 8-0 

Onsdag 24/2 Norge-USA, 4-0 

Onsdag 24/2 Russland-Finland, 2-1 

Onsdag 24/2 Sverige-USA, 11-0 

Onsdag 24/2 Norge-Canada, 2-1 

Torsdag 25/2 Finland-Canada, 1-2 

Torsdag 25/2 Russland-USA, 5-0 

Torsdag 25/2 Finland-Norge, 5-2 

Torsdag 25/2 Sverige-Russland, 1-1 (1-3 strf.) 

Torsdag 25/2 USA-Canada, 0-1 

Fredag 26/2 Norge-Russland, 1-1 (2-3 strf.) 

Fredag 26/2 Sverige-Finland 7-1 

Fredag 26/2 Russland-Canada, 8-0 

Fredag 26.2 USA-Finland, 2-3 

Fredag 26/2 Norge-Sverige, 0-10 

 

Sluttspill: 

5.plass: Lørdag 27/2 Finland-USA, 4-1 

3.plass: Lørdag 27/2 Norge-Canada, 3-2 

1.plass: Lørdag 27/2 Sverige-Russland, 3-2 
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Bronsekamp: 
Lørdag 27/2 Norge Canada, 3-2 (2-1) 

Mål: 

5. min. 1-0 Martine Holm (9) 

21. min. 1-1 Andrea Ferguson (14) 

41. min. 2-1 Christine Røde Brenne (11) 

63. min. 3-1 Martine Holm (9) 

93. min. 3-2 Ainsley Ferguson (87) 

Utv.: Nor.: 20 min, Can.: 0 min. 

Matchdommere: Anders Kristiansson(hd), Arne Björkmann, Örjan Bruce, Sverige. 

4.dommer: Kevin Bowen, USA. FIB supervisior: Bo Björndal, Sverige 

Player of the Match: Beate Nygaard, Norge. 

T: 200 

 

VM-finale: 
Lørdag 27/2 Sverige-Russland 3-2 (1-0) 

Mål: 

18. min. 1-0 Lina Lindqvist (11) 

47. min. 2-0 Anna Lundin (3) 

58. min. 2-1 Tatiana Gyrinshik (11) 

65. min. 2-2 Elena Rybakova (10) 

98. min. 3-2 Lovisa Elovsson (6) (strf. i ekstraomg.) 

Utv.: Sve.: 70 min, Rus.: 35 min. 

Dommere: Antti Malaska(hd), Tero Tuhkanen, Tom Niiranen, Finland. 

4.dommer: Hans-Petter Swensen, Norge. FIB supervisior: Rune Vidala, Norge 

Player of the Match: Linda Oden, Sverige. 

T: 200 

 

Verdensmester: Sverige, sølv: Russland, bronse: Norge, nr. 4: Canada, nr. 5: Finland, nr 6: USA 

All star team:  

Beste keeper: Linda Oden, Sverige.  

Beste forsvarer: Galina Mihailova, Russland.  

Beste midtfelter: Tatiana Gyrinshik, Russland. 

Beste angriper: Elena Rybakova, Russland. 

Turneringens beste spiller: Johanna Pettersson, Sverige. 

Toppscorer: Johanna Pettersson, Sverige 10 mål. 
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VM-ORGANISASJON. 
 

Hovedkomité:  Ivar Nordberg, leder   Finanskomite: 

   Svein-Erik Hammerstad, medlem Erik Hansen, leder 

   Erik Hansen, medlem   Tor Audun Sørensen, medlem 

   Kjell Hovland Olsen, medlem  Kjell Nilsen, medlem 

   Tomas Jonsson, gen.sek.  Dag Erik Amundsen, medlem 

   Tor Audun Sørensen, utv.sjef  Ann-Mari Ellefsen, adm./sekr. 

 

Organisasjonskomité:  Kjell Hovland Olsen, leder 

   Torstein Busland, medlem (Drammen Kommune) 

   Tor Gundersen, medlem (Drammen Kommune) 

   Jan Rockstad, medlem (Drammen Bandy) 

   Rolf Wendt Andresen, (hovedansvarlig Drammen Bandy) 

   Kjell Borgersen (Drammen Bandy) 

   Rune H. Jahnsen (FIB/RRC, Drammen Bandy) 

   Kjell Nilsen, medlem (Idrettsråd + Idrettskrets) 

   Tor Audun Sørensen, (NBF /adm./sekr.) 

   Mette Haakonsen, (NBF/adm./sekr.) 

 

   Arrangementskom.: 
Transport lokalt: Drammen Bandy: Tom-Arne Winnes, Jan Rockstad. 

Transport sentralt:  NBF: Tor Audun Sørensen 

Opphold/forpleining/åpningsseremoni/leder-dommertreff/bankett, lagsverter: 

   Tor Audun Sørensen, Mette Haakonsen, Kjell N. Nilsen, Rune H. Jahnsen 

Attacheer:  Tor og Svetlana Tveter (Russland), Sari Hiltula (Finland), 

   Jim de Silva (Canada og USA) 

Kamparrangement/seremonier: Drammen Bandy: Rune H. Jahnsen, Curt Carlsson, Kjell N. Nilsen 

Slipeservice:  Drammen Bandy/NBF: Jan Henning Askheim 

Publikumsservice/billetter/salg: Drammen Bandy: Jan Rockstad, Hans Martin Olsen, Brit Jensen, 

   Mona Mabro, Tom-Arne Winnes 

Sikkerhet, lege, doping: Drammen Bandy: Kjell Borgersen, NBF: Svein-Erik Hammerstad, Hans Chr. Blom. 

Media/informasjon/profilering: NBF: Erik Hansen og Tor Audun Sørensen,  

Presseservice: Drammen bandy: Kjell Borgersen (pressekonf.), Asbjørn Karlberg (Lokal.no/NTB), 

   Tom-Arne Winnes (NTB), Haakon Hallingstad (foto) 

Video-dokumentasjon: Ole Sivertsen og Tor Audun Sørensen. 

 

FIB-jury:  Leder: Rolf Wendt Andresen, Norge 

   Medlem: Bo Bjordahl, Sverige 

   Medlem: Timo Keltanen, Finland 

   Medlem: Lars Nygaard, Norge 

Kampinspektører:  Bo Bjordahl, Timo Keltanen, Lars Stian Nygaard, Rune Vidala 

 

VIP, sponsorer, FIB: Tor Audun Sørensen, Kjell Hovland Olsen, Rolf Wendt Andresen 

 

Priser/kåringer/premiering: NBF: Rolf Hæhre, Dag Kåre Lunden, Bent Gommerud, FIB: Daniel Árvai 

Statistikk/live oppdatering: Drammen Bandy 

VM-fagseminar(er): NBF Siri Nørve, Tor Audun Sørensen, Karen Espelund (NFF) 

 

 

(.s) Kjell Hovland Olsen    (s.) Tor Audun Sørensen 

 Leder organisasjonskomiteen    Utviklingssjef 
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RAPPORT FRA ANLEGGSKOMITEEN. 
 
Anleggskomiteen har i inneværende periode hatt følgende sammensetning: 
Leder: Erik Hansen 
Medlem: Kjell Hovland Olsen 
Medlem: Frode Helland 
Medlem: Sigrid-Lise Nonås 
Generalsekretær: Tomas Jonsson 
Utviklingssjef: Tor Audun Sørensen 
Konsulent/adm: Kjell N Nilsen 
Konsulent/adm.: Espen Johansen 
 
Kontaktpersoner: 
Kjell Borgersen, Tor Mattsson, Rolf Erik Heftye, Kjetil Haugersveen, Gjermund Strømnes 
 
Økte statlige spillemidler – anbefaling om særtilskudd til skøyte-/bandybaner. 
Bandybaner økte i 2005 fra maks 2.3 mill. til 4 mill. i ordinær spillemiddelstøtte. Satsene 
stod stille i 2006, 2007, 2008 og 2009. Ny søknad er sendt departementet for 2010 og 
målsettingen er å få satsen opp på 5.9 mill. for kunstis bandybaner. I tillegg har vi søkt om 
oppgradering til 800´ for lysanlegg og inntil 1 mill for tekniske bygg. For 400m hurtigløps-/ 
bandybaner mener vi grunnsatsen bør ligge på inntil 9.8 mill. Bandy- og Skøyteforbundet 
har i tillegg bedt KKD spesielt vurdere spillemiddelsatsen til bandybaner kombinert med 
285m skøyter (126m x 68m). 
Både Kulturdepartementet og Skøyteforbundet er fortsatt opptatt av at det normalt ikke skal 
bygges kunstisanlegg med kun rundbane for skøyter. Departementet ser også fordelene 
med toppdekker (kunstgress, tennis o.a) som sikrer helårsdrift på arealet. Departementet er 
også godt kjent med at varmepumpedrift kan gi lønnsommere drift i tillegg til en miljøgevinst 
(ref. Sundbergutvalget), men også at lønnsomheten er avhengig av den lokale 
infrastrukturen. 
Bandy- og skøyteforbundet har jobbet sammen for at inntil 10 isanlegg skal gis et 
særtilskudd fra departementet. Det er søkt om totalt 57.5 mill til såkalt kostnadskrevende 
anlegg for perioden 2008-13. Anleggspolitisk utvalg i Norges Idrettsforbund har for perioden 
2008-10 anbefalt ovenfor departementet at skøyter/bandy tilkommer ekstratilskudd til et 
prioritert anlegg i året i str.orden 5 mill. i 2008, 5 mill. i 2009 og 5 mill. i 2010. Departementet 
utbetalte i november 2009, 5 MNOK til Ullern kunstis i Oslo, 5MNOK til Kristiansund 2008. 
Forbundene skal sammen søke om ytterligere særtilskudd for perioden 2011-13, da 
etterslepet på kunstisbaner er betydelig i Norge. 
 
Is-idrettene (curling, ishockey, skøyter og bandy) ble invitert til møte med NIF’s politiske 
anleggsutvalg om kunstisanlegg med miljøgevinster. NBF sto for hoveddelen av foredraget. 
Det ble tatt utgangspunkt i Marienlyst Drammen. Hvor det er gode miljøgevinster,gode 
økonomiske gevinster og gode isforhold. Et vinn-vinn-vinn prosjekt. Etter møte har vi stor tro 
på at ”Kunstis som energisentral”, nå har satt seg som begrep i NIF organisasjonen. På den 
store anleggskonferansen i Trondheim var også is-idrettene (skøyter og bandy) invitert til å 
holde foredrag. Noe som straks resulterte i et nytt kunstis/kunstgress prosjekt i bydelen 
Åsane i Bergen. (Flaktveit IK) 
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Samarbeidet med Skøyteforbundet og Norconsult AS. 
Bandyforbundet har sett det som strategisk viktig å stå sammen med Skøyteforbundet 
(NSF) i anleggsarbeide. Dette har vi formelt sett forpliktet oss til for en ny fire-års periode 
(2009-12) med Norconsult AS som faglig rådgiver. Departementet har i flere offentlige 
sammenhenger trukket frem dette som fordelaktig. Samarbeidet med skøytefolket på lokalt 
plan har tidligere også gitt resultater. Marienlyst i Drammen er et godt eksempel på 
fordelaktig kombinasjonsanlegg for begge idrettene. Frogner stadion og Valle Hovin har 
vært og vil bli det i fremtiden. 
 
 

 
Marienlyst Kunstis/kunstgress i Drammen   Foto: Kjell Nilsen 

 
 
Kalkyleverktøy på nettet. 
Bandyforbundet har som en av sine strategier å utvikle kompetansebaser på anlegg. I så 
måte har det formaliserte samarbeidet med Norconsult AS som faglig rådgiver vært 
fordelaktig. Firmaet har utviklet egne hjemmesider for kunstisanlegg, herunder et kalkyle-
verktøy for fremtidige kunstisbaner som kan bli meget nyttig for klubbene. Norconsult kan i 
første fase kvalitetssikre skisseprosjektet og tallmaterialet. Deretter opp til klubbene om de 
vil benytte firmaet videre som faglig rådgiver og prosjektutvikler. Link ligger på 
bandyforbundets hjemmesider: http://kunstis.norconsult.no/ Foruten tilrettelegging for 
varmepumpedrift, arbeider også Norconsult med energiøkonomiserende tiltak, som vil være 
gunstig ifm baner hvor salg av overskuddsvarme ikke er aktuelt. 
  

http://kunstis.norconsult.no/
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Hamar: 
 
Prosjekter: Børstad, Hamar. 
 
Hamar stadion ble i 2007 solgt til bygging av boliger, kjøpesenter og kontorer. Pengene skal 
primært benyttes til nye idrettsanlegg. Det ble avsatt 50 mill. til utvikling av Børstad 
Idrettspark som eies 50% av Hamar Kommune og 50% av Hamar IL. Foruten 
kostnadskrevende Briskeby, skal det bygges en utendørs kunstisbane for bandy og skøyter 
på Børstad ca 2km fra dagens anlegg. Arbeidet med reguleringsplanen har startet opp, men 
er forsinket. Byggestart er nå utsatt. Prosjektet har blitt vesentlig dyrere enn planlagt ifg 
Hamar Kommune. Ulike alternativer er nå under utredning. (Is på Briskebyen, bruke 
Vikingskipet og en mindre utbygging på Børstad) Hamar Idrettsråd og Hamar IL har gitt klar 
meldinger til kommunen at Børstad er deres valg. Pga forsinkelsen jobber nå alle ledd i 
idretten med å hjelpe Hamar med en kortsiktig løsning og en langsiktig plan. Kortsiktig 
løsning kan være utvidet bruk av Vikingskipet inntil nytt kunstisanlegg er ferdig. Is i hele 
hallen, i hele bandysesongen. 
 
Vikingskipet. 
Bandy mistet i sin tid riksanleggsstatusen i Vikingskipet og har derfor liten påvirkningskraft 
ovenfor Hamar Olympiske Anlegg. Dette til tross for investeringsbidrag fra staten på 
nærmere 10 millioner kroner, fra bandyens andel av riksanleggsmidler, når Vikingskipet i sin 
tid ble bygget (1992). Vikingskipet er fortsatt nasjonalanlegg for skøyter. En situasjon 
skøyteidrettene må utnytte til det ytterste. 
 
Drammen: 
 
Status: 1 fullverdig kunstisbane 
 
Prosjekter: Gamle Gress i Drammen. 
 
Etter at stadionplanene til SIF Toppfotball strandet, har Drammen Kommune vedtatt at 
Gamle Gress skal islegges. Det er forberedt når en anla kunstgress. Kun rør-tilkobling ca 
100 m som mangler. Skal utføres i løpet av sommeren 2010. Dvs at bandy-Norge får en 
kampstadion med stor tribunekapasitet (ca 8.500) med alle fasiliteter. Hvor NBF og 
Drammen Bandy håper å kunne benytte som NM arena finaleuken 2011. 
 
Konnerud. 
Konnerud IL har satt i gang en prosess med å forberede kunstis/kunstgress på Sletta. Dvs 
at en legger ned nåværende naturisbane, flytte huset til bandygruppa og anlegger ny bane. 
Klubben har en spennende teknisk løsning mht kulde/varme. Har satt i gang prosjekt med å 
hente energi fra kloakken. Prosjektet inngår i et større anlegg som innehar skistadion, 
skiskytterstadion, ny flerbrukshall og utvidede parkeringsmuligheter. 
 
Ørenbanen. 
I Drammen kommunes nye idrett-og friluftsplan, er det foreslått å bygge kunstis/kunstgress 
på Ørenbanen, når dagens kunstgress skal skiftes. 
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Nedre Eiker: 
Status: 1 fullverdig kunstisbane 
 
Solberg. 
Kunstiskomiteen i Solberg har tidligere presentert seriøse planer for en kombinert bandy- og 
”messehall” innbygget av næringsbygg. Ideen er at Nedre Eiker kommune ønsker å tiltrekke 
seg næringsvirksomhet ved å tilby attraktiv bygningsmasse beliggende langs motorveien 
nær grensen til Drammen. Det er gjort kjøpsavtale mellom tomte-eier og Ole Grøtterud som 
leder ishallkomiteen. Nå venter en på at Nedre Eiker Kommune, Miljøavdelingen i 
Fylkeskommunen og Fylkesmannen godkjenner planene om omdisponering av arealet. En 
har god dialog med Solberg Sportsklubb og Nedre Eiker Idrettsråd. Noe som er nødvendig 
for at prosjektet skal kunne realiseres. 
 
Bærum: 
Status: 4 fullverdige kunstisbaner 
 
Prosjekter: Høvik. 
 
Med pådriver Geir Andersen i spissen, fremskaffet Høvik IF i desember 2007 et 
kunstisanlegg av vedlikeholdstypen på Høvikbanen. Det blir i år oppgradert til et fullverdig 
kunstisanlegg. Høvik IF har også utvidet garderobekapasiteten. Tribunanalegg med 
kapasitet til 600 personer er også ferdigstilt.  Klubben får mye ros av Bærum Idrettsråd for 
sitt prosjekt og gjennomføring. 
Høvik "eier" og drifter anlegget og klubbhuset selv med kun kommunalt driftstilskudd. 
 
Haslum og Øvrevoll/Hosle. 
Både Haslum og Øvrevoll/Hosle ønsker å utvikle en kunstisbane der dagens baner ligger. 
Iflg Bærum Idrettsråd, står prosjektet til Haslum på kommunens handlingsplan for 2013, 
som et vedlikeholdsanlegg. Finansiering av driften er bl.a tenkt gjennom varmepumpedrift 
og salg av overskuddsvarme. Øvrevoll/Hosle ligger noe lenger frem i tid. 
 

 
Relieff fra fontene på Bragernes torg i Drammen Foto: Kjell Nilsen 

  



 
 49 

Øvrige prosjekter: 
 
Skøytehall på Romerike. 
På Nedre Romerike arbeider en gruppe kalt Skøytealliansen for en brukshall for skøyter og 
bandy. Stedsplassering er ikke bestemt, men mest sannsynlig på Strømmen i Skedsmo. 
Skøytehallen kan bli knyttet opp mot et fremtidig svømmeanlegg. Det tas sikte på et 
interkommunalt samarbeid med fire kommuner for å få realisert brukshallen. Prosjektet er 
allerede presentert i et forum for ordførere i alle de fire berørte kommuner. Bandyforbundet 
er innmeldt i Skøytealliansen og besitter styreplass. Akershus Fylkeskommune og de 
berørte kommunene har bevilget midler til forprosjekt, totalt 400.000,- til et kombinert 
svømme- og kunstisprosjekt. 
 
Horten (Lystlunden). 
I Horten har det lenge vært arbeidet for et kombianlegg kunstgress-/kunstis, svært likt 
Marienlyst i Drammen, som også inkluderer energileveranser. Beliggenheten i Lystlunden er 
nærmest perfekt med gangavstand til både sentrum og Mossefergen. Totalkostnad er 
tidligere beregnet til 35 millioner kroner. I juni 2007 gav kommunestyret sin tilslutning til den 
totale arealdisponeringsplanen for Lystlunden, inkludert skøyteanlegget. Horten kommune 
har vedtatt trinn 1, dvs sette av midler til bygg for aggregat i driftsbygg til Skagerak. 
Fjernvarme. (Horten kommune er pt på ”Robek-lista”, så prosjektet vil skyves i tid). Ny leder 
i kunstiskomiteen er Håkon Skatvedt. 
 
Hadeland kunstisbane på Jevnaker: 
Totalkostnad ca 30.5 millioner kroner, hvorav 4mill allerede er benyttet ifm masseutskiftning. 
Teknisk forhåndsgodkjenning fra departementet er utløpt, men Jevnaker IF-skøyter har søkt 
på nytt. NBF og NSF har hatt flere møter med klubbene på Jevnaker, idrettsrådet, 
idrettskretsen og kommunen. Jevnaker kommune har kontakt med de omkringliggende 
kommuner om å lage et interkommunalt anlegg, noe det er interesse for. 
Kommunen ønsker å gi idretten svar ifm revidert kommunebudsjett i desember. NBF har 
satt et ”mildt press” på kommunen for å få et tidligere svar. Skøyte- og bandyforbundet vil 
sammen påvirke til ekstraordinære spillemidler til prosjektet som er meget godt 
gjennomarbeidet. Den fremtidige baneflaten kan best sammenlignes med Marienlyst i 
Drammen i størrelse og bruksmuligheter. Mangeårig pådriver for Hadeland kunstisbane, 
Lars Magnussen i Norconsult, er en sentral person både gjennom sitt profesjonelle arbeid 
og 
engasjement for skøytesporten, både lokalt og tidligere i Skøyteforbundet. 
 
Prosjektet blir høyst sannsynlig endelig vedtatt i Jevnaker kommunestyre i juni mnd. 
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Fredrikstad. 
NBF og NSF har til dels intensivert arbeidet for en kunstisbane i Fredrikstad og har dette 
året avholdt møter med Fylkeskommunen, Idrettsrådet og kommunale instanser. Til nå møtt 
liten forståelse i det viktige Idrettsrådet, da Fredrikstad og Østfold er preget som 
”fotballfylket”. Østfold Idrettskrets derimot har innsett skjevfordelingen mht anlegg og ønsker 
å være en pådriver for kunstis. I første hånd er det viktig å finne frem til en gunstig 
beliggenhet for kunstisanlegget som muliggjør lønnsomhet i salg av overskuddsenergi. 
 
Det er oppnevnt en lokal pådrivergruppe med Gjermund Strømnes, Øistein Rune Eriksen og 
Jon Erik Eriksen i samarbeide med Bandyforbundet. 
 
Nå har lokale politikere selv tatt opp spørsmålet om kunstis i Fredrikstad. I første rekke på 
en barneskole i en av bydelene, som energisentral for skole og gymsal. 
 
Trondheim 
 
Studentene i Trondheim har dannet egen bandygruppe. Dette har det forsterket bandyens 
ønske om hel isflate i Trondheim. På Leangen kunstis er det pt bare 400 m bane for 
skøyter. Denne står klar for rehabilitering. NBF har satt i gang prosess for hel isflate ifm 
rehabiliteringen. Og etter innsats fra NBFer det dannet en lokal ”isgruppe” hvor Trondheim’s 
tre skøyteklubber er med, samt NTNUI-bandy. Håper på at Leangen kan bli et nytt 
”Marienlyst”. Alt ligger til rette og det lokale idrettsråd er positive. 
 
Harstad 
 
I Harstad, nærmere bestemt Kanebogen ligger i dag en naturisbane. Antagelig den bane 
med penest beliggenhet i hele landet. Plasseringen og klimaet gjør at det er vanskelig med 
arrangementer og internasjonale stevner. Dette vil Harstad Skøyteklubb gjøre noe med. 
Kunstis som energisentral er ideen også der. Prosjektet er godkjent av departementet og nå 
venter lokal kommunal behandling. Prosjektet skal behandles i kommunestyremøte i løpet 
av høsten. 
 
Kongsvinger 
 
På Holtet ligger i dag en naturisbane som Kongsvinger Skøyteklubb ønsker skal bygges om 
til kunstisbane med hel isflate. Det har et par års tid vært jobbet med saken. Samtidig vil 
den lokale ishockeyklubb og kommunen, rehabilitere en gammel ishockeyhall på 
Gjemselunden. NBF har sagt og uttalt at hvis ishockeyhall og kunstisbane samlokaliseres, 
vil Kongsvinger få et av landets flotteste anlegg. Det ligger skoler, flerbrukshaller, bo – og 
servicesenter innen en radius på 900 m. Så ”kunder” av varmen burde være sikret. Både 
lokalt idrettsråd og kommune er begeistret for prosjektet. Forprosjekt er under behandling 
hos Norconsult. Lokalt skal friidrettsbane bygges først, så kan det bli kunstisbane. 
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Bergen 
 
Slåtthaugen 
Tak og vegger på Slåtthaugen er med i Idrettsplanen i Bergen 2010-2019. Det står også at 
det nye anlegget skal inneholde muligheter for alle is-idretter i Bergen. Også bandy. Men 
om prosjektet inneholder hel isflate er høyst usikkert. Det jobbes med å få frem riktige 
opplysninger fra prosjektgruppen. 
 
Åsane 
Flaktveit IK har startet opp prosess for å se på muligheten for kunstis som energisentral på 
anlegget til Flaktveit IK. 285 m skøytebane med hel isflate. Klubben har ca 3000 
medlemmer og er veldig positive til å utnyttet varmen til skole, klubbhus, flerbrukshall og 
undervarme på fotballbaner. Dette er et prosjekt som fort kan passere prosjektet på 
Slåtthaugen. Langt mer realistisk. Klubben er veldig fokusert på folkehelse og har som mål 
å bli den beste folkehelseleverandøren i Bergen. 

 
Oslo 
 
Status: 4 fullverdige kunstisanlegg 
 
5 anlegg i prosess 
 
Bergbanen. 
Utbygging av Ullevål stadion inklusive Bergbanen ble vedtatt i Bystyret i Oslo i november i 
2005 med basis i en avtale inngått mellom Vital Eiendom AS og Oslo kommune, hvor Vital 
påtok seg å levere kunstis- og kunstgressanlegg på Bergbanen, inklusive nytt klubbhus til 
Ullevål IL og nye garderober. Idrettsdelen av utbyggingen var i sin tid stipulert til totalt 40 
millioner kroner. Av hensyn til parkering av tyngre kjøretøyer ifm fotballkamper, er 
toppdekke kunstgress bortfalt til fordel for rent betongdekke, hvilket gir muligheter for 
landbandy, rulleskøyter m.m. på sommeren. Det fysiske byggearbeidet ble igangsatt høsten 
2007 og kunstisbanen og øvrig bygningsmasse ble ferdigstilt november 2009. Idrettsetaten 
er den formelle eier av idrettsanlegget. Ullevål IL, som pådriverklubb gjennom 10 år, har 
tegnet 5 års driftsavtale med kommunen. Videre arbeider klubben for å få tilbake eierskapet 
av klubbhuset. 
 
Bergbanen ble offisielt åpnet 21 nov, og det ble spilt landskamp Norge A - Sverige U23, 6 
des. Ullevål IL har fått en fin hjemmebane, som etter første driftssesong kan fremvise en 
meget høy bruksfrekvens. 
 
Nye Frogner stadion. 
Bystyret bevilget på 2007 og 2008-budsjettet til sammen 150 mill. kroner til utbygging av 
Frogner Stadion. Prosjektet fikk etterhvert en redusert økonomisk ramme på 134 mill. 
grunnet Byrådets overføringer til Tøyenbadet. Den totale kostnaden vil allikevel ligge på 
drøyt 140 mill. kroner. Byggearbeidene på Frogner stadion startet opp 3.mars 2009 og 
baneåpning var stipulert til 7.desember 2009, men dette skulle vise seg å ikke holde. 
 
Prosjektet inneholder en kombinert kunstis-/kunstgressbane til bruk for bandy, hurtigløp ( 
400 m), publikum, fotball og andre idretter. En del av bygningsmassen skal bygges ny, 
mens deler av denne er gjenstand for rehabilitering. Det er foreløpig ikke bevilget penger til 
ishall og eventuelt idrettshall, men byrådet har tatt høyde for hallene i reguleringsarbeidet 
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for området. Bystyrets vedtak om å frede hele Frognerparken kan sette en stopper for, eller 
begrense planene om to haller. Ishallen har i så fall prioritet fra idretten og bydelen. 
Prosjektet ble i 2008 overført fra Byrådet til Idrettsetaten. Frigg, Oslo Skøiteklub og 
Idrettskretsen har også dette året deltatt i Arbeidsgruppen for mål og utforming av Frogner 
stadion og har jevnlig kontakt med Idrettsetaten. Pådrivere i Frogner-prosjektet fra idrettens 
side gjennom snart 12 år har vært Frigg og Oslo Skøiteklub, godt hjulpet av 
Bandyforbundet, de senere årene støttet av Oslo Idrettskrets, Frognerparkens Venner og 
Bydel Frogner. 
 

 
 

Frogner Stadion åpnes for sommerbruk senest 1.august, og for vinterbruk ca 1. Nov. 2010. 
 
Ullern 
Oslo kommune bevilget 15 millioner på 2008-budsjettet til uteanleggene på Ullernbanen. Av 
disse er 2 mill. overført til videre prosjektering av Ullern Idrettspark og 13 mill for 
uteanleggene ble tillatt overført til 2009. Slik som det ser ut i dag er det sannsynlig at 
uteanleggene blir oppført før hallene. Uteanleggene er i denne sammenheng en 11'er- og 
7'er-bane med kunstis/kunstgress, hvilket gir rom for 333m skøyter. Videre maskinpark, 
fjernvarmeanlegg, oppussing av garderober, nye garasjer. Selve kunstisdelen med 
toppdekke kunstgress er beregnet til ca 28 millioner kroner (inkl.mva). Tilsagn om midler 
dekker foreløpig ikke de fulle kostnadene til uteanleggene. Ullern IF søkte via NBF/NSF og 
NIF om ekstraordinære spillemidler fra KKD i str.orden 5 MNOK, noe som ble innvilget og 
utbetalt høsten 2009. Prosjektet er forsinket, men baneåpning er forventet før jul 2010. 
Pådrivere fra Ullern IF har vært idémaker Stein Giske og Frode Helland. 
 
Bogstad Vinterparadis. 
Ideen til Røa IL er å bygge en kunstfrossen isflate med toppdekke kunstgress på 16,4 dekar 
på driving rangen på Bogstad golfbane. Dette fordi driving rangen allikevel skal graves opp 
og utbedres. Fra Plan- og Bygningsetaten har det kommet signaler om at arealet må 
reduseres noe. Kostnadene er foreløpig beregnet til 30 mill. Lokalidretten, bydelen og 
Friluftsetaten støtter prosjektet. Under fjorårets budsjettrevisjon avsatte Oslo Kommune 10 
mill. til prosjektet som har full støtte av Oslo Idrettskrets. Anlegget har fått teknisk 
forhåndsgodkjenning av departementet og tilsagn om 10.6 mill. i spillemidler. Resten 
finansieres gjennom sponsorer, lån og egeninnsats fra Røa IL. Byantikvaren og noen få 
naboer har hatt sine innsigelser, men den nye Markaloven tilsier større muligheter for 
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idrettsanlegg i randsonen. Pådrivere og utviklere av dette unike vinterparadiset, som først 
ble aktuelt i september 2007, har vært Bo Callander og Martin Novotny, begge Røa 
IL. 
Prosjektet, Bogstad Vinterparadis, ble vedtatt av bystyret i Oslo 21 april. Det er lite trolig 
med innsigelser fra Riksantikvaren og Miljødepartementet/fylkesmann. Byggearbeidet er 
planlagt til å påbegynnes høsten 2010. 
 
Tak over Valle Hovin:  
Sentrale politiske krefter i Oslo Kommune, er i en prosess for å få bygget tak over Valle 
Hovin, noe som har aktualisert seg de siste årene med planene for fremtidige Vålerenga 
stadion vis a vis. Planprogrammet er utarbeidet og oversendt Plan og Bygningsetaten for 
behandling. Et alternativt forslag fra Vålerenga var å legge ned isanlegget til fordel for 
fotballstadion. Oslo Idrettskrets stod imidlertid fast ved at skøytehallen skulle realiseres. 
Skøytehallen har prioritet som neste storanlegg i Oslo på Idrettskretsens langtidsplan. For 
tiden tyder mye på at Vålerenga sliter med å komme økonomisk i mål med utbyggingen til 
tross for bystyrevedtaket om å få kjøpt tomten for en krone. Alternativ plan for kun ishall 
vurderes. Det er nedsatt en styringsgruppe for brukere av Valle Hovin isanlegg. Fra Oslo og 
Akershus Bandy region/krets deltar leder Rolf Erik Heftye i styringsgruppen. Aktiv 
Skøiteklubb med Henning Haglund i spissen er pådrivere fra skøytefolket. 
 
Det er pt litt usikkert med politikerstøtte til prosjektet, men det jobbes hardt med å 
gjenopprette politikerstøtten. 
 
Voldsløkka. 
Bystyret bevilget i desember 2006 hele 18.250 millioner til bygging av en kombinert 
landhockey-/kunstisbane med internasjonale mål på Voldsløkka. Bevilgningen er senere økt 
til drøyt 22 millioner kroner. Grunnet behovet for barnehager i bydelen og utspillet om ny 
matchbane for fotball med 6-8000 sitteplasser på dagens grusbaner, fikk Kultur- og 
idrettstaten i sin tid oppdrag fra Byråden for Næring- og kultur å utrede en 
arealdisponeringsplan for hele Voldsløkka-området. Høringsrunder ble gjennomført på bredt 
plan, med det utfallet at Idrettskretsens forslag (D) ble vedtatt. Dette betyr plassering av 
fremtidige Skeid stadion på dagens to grusbaner. Den kombinerte kunstis-
/landhockeybanen plasseres på dagens fotballarena. Det som har forsinket kunstis-
/landhockey-prosjektet er problemer med å få innpasset skatehallen på området. 
Tidsfaktoren var en viktig forutsetning da Idrettskretsens forslag D i fjor ble vedtatt. Denne 
forutsetningen er nå brutt. Oslo og Akershus Bandyregion har derfor bedt om møte med de 
ansvarlige politikere. Pådrivere for kombinasjonsanlegget kunstgress for landhockey/kunstis 
for bandy har i stor grad vært landhockeyfolket knyttet opp til bandyforbundet med 
Jaswinder Pal Singh Garcha i spissen, godt støttet av Bandykretsen, Bandyforbundet og 
bandy- og hockeymiljøet i Sagene IF. 
 
Totalprosjektet for hele Voldsløkkaområdet er inne i en ny reguleringsprosess, som 
forventes avsluttet våren 2011. Forsinkelsen skyldes problemer med plassering av 
skatehall, samt et hovedvannledningsnett i samme område. Dette berører imidlertid ikke 
landhockey-/bandybanen, derfor en politisk prosess på gang for å forsere kombibanen. 
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Nordre Åsen. 
Skeid arbeider sammen med krets og forbund for en kombinert kunstis-/kunstgressbane på 
Nordre Åsen som også skal gi rom for 285m skøyter. Anlegget ligger inne på uprioritert liste 
på kommunedel plan for perioden 2009-12. Norconsult AS hadde befaring på området 
(grusbanen) høsten 2009, som tydeligvis er godt egnet for denne type anlegg. Hovedstyret 
står bak prosjektet, sammen med både fotball- og bandyavdelingen, og har tidligere bevilget 
midler til oppstart av prosjektet. 
 
Det jobbes iherdig med å få til rullering på idrettens og kommunens prioriteringsliste, slik at 
kunstisprosjektet settes på prioritert liste (kunstgressdelen står på prioritert fra før). 
 
Gressbanen 2 
Oslo kommune drifter i dag kombinasjonsanlegget som har kostet 26.678 millioner kroner. 
Det jobbes nå i tillegg med planer for kunstis kombinert med kunstgress på grusbanen vis a 
vis. En mindre bane på ca 90m x 45m. I tillegg oppgradering av eksisterende garderober og 
servicefasiliteter. Anlegget ligger på prioritert liste på sektorplan idrett for perioden 2009-12.  
 
Kristiansund: 
 
Nyåpnet Nordea Stadion gikk konkurs her i våres. Anlegget hadde leveringsvanskeligheter 
mht varme første driftsåret, samt problemer med betjening av gjeld. Varmeleveringen 
fungerte greit denne sesongen, slik at det er fortsatt håp om refinansiering og videre drift. 
Departementet er innformert om situasjonen. 
 
Baneprosjekt som ligger ”på is”: 
Lier, Larvik, Lærdal, Voss, Knarrvik, Gjøvik, Orkdal, Skreia, Nord Fron, Fagernes, Gol, 
Porsgrunn, Hauger bandyhall og skitunnel. 
 
Nyfødte prosjekt: 
 
Jessheim, Eidsvoll, Mandal og Risør. 
 
Overtrykkshaller, duk-/stålhaller, toppdekke kunstgress. 
 
Forbundet har stadig kontakt med firmaer som leverer moderne overtrykkshaller og duk-
/stålhaller i ulike størrelser. Disse løsningene kan trolig redusere kostnadene for en 
bandyhall ned til under halvparten av eksempelvis Edsbyhallen i Sverige. Beliggenhet og 
omgivelser vil være et stikkord for tillatelse til bygging av denne type hall. Forbundet har 
også kontakt med en leverandør av kunstgress for landhockey. En gresstype som også skal 
være FIFA-godkjent for toppfotball. Denne type kunstgress skal på en teknisk sett gunstig 
måte, herunder god frysekapasitet, la seg kombinere med kunstis på samme areal, slik det 
er tenkt på Voldsløkka ifremtiden. 
  



 
 55 

Samarbeide med NIF’s politiske anleggutvalg og KKD: 
 
Vi arbeider aktivt med å NIF’s politiske anleggsutvalg mht ”miljøanlegg”. Samarbeidet med 
KKD er utmerket. 
 
Anleggskomiteen ser på: 
 

1. Hvorfor? - bygges idrettsanlegg billigere i Sverige ? 

 Drammen Kommune, Buskerud Fylkeskommune, NBF, Multiconsult og KKD er 
foreløpige ”sponsorer”. 

 Det jobbes aktivt for å få flere Fylkeskommuner med som ”sponsorer”. 

 Vi jobber og har hatt møte med Bad – Park og Idrett, som også er positive til 
prosjektet 

 Det planlegges møte med den nye avd på NTNU (Idrettsanleggsavd) mht prosjektet. 
 

2. Flerbruksanlegg; kunstis/kunstgress/tennis/asfalt-ulike toppdekker: 

 På lag med lokale Idrettsråd (IR) 

 Flerbruk/bredde 

 Idrett opp mot 50 uker i året på et ett anlegg 

 Mer idrett for pengene 

 Kommunens behov for Folkehelseanlegg 

 Få ulike idretter til å samarbeide lokalt. Må tilpasses de lokale forhold. 

 Interkommunale anlegg. Få kommuner til å samarbeide på tvers av kommunegrenser 
for å få til kostnadskrevende anlegg. Se Kunstis Jevnaker, Skøytealliansen på 
Romerike. 

 
”Innsalg av kunstis som energisentral”: 
 
Varmepumpedriften. 
Det er ved flere anledninger siste tiden vært et viktig poeng å kunne selge inn 
kunstisprosjekter, som miljøanlegg. Kan være energisentral for fjernvarmeanlegg. Vi bruker 
Marienlyst som eksempel  
 
Vi må ”selge” inn disse prosjektene med hjelp av: 

 Begrepet Folkehelse 

 Energibesparende miljøtiltak/varmesentral 
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Sluttord. 
 
Forbundet er av den oppfatning at arbeidet med å bygge nye kunstisbaner, de fleste 
utendørs og noen innendørs, samt utvikle de eksisterende baner, skal være en prioritert 
oppgave også de kommende år. Innenfor eksisterende bandymiljøer dreier det seg mest om 
å erstatte naturisbanene med kunstis. På kunstisflater i nye områder vil det i tillegg kreves 
betydelige ressurser for å bygge opp bandymiljøer. Det har på flere kunstisprosjekter vist 
seg viktig å utarbeide og videreutvikle kravspesifikasjoner på arenafasiliteter ut over selve 
isflaten og lysanlegget. Dette til hjelp for klubbene ovenfor kommuner, baneeiere og 
utbyggere. Eldre kunstisbaner uten varmepumpedrift viser seg relativt dyrere i drift. I så 
måte er en viktig jobb for berørte klubber og kretser å påse at kommunene sørger for 
tilfredsstillende rammebetingelser slik at bandysesongen kan utvides. Opprusting og 
vedlikehold av våre naturisbaner må heller ikke komme i bakleksa. Fortsatt representerer 
naturisen ute i klubbmiljøene en del av grunnlaget for bandyspill og rekruttering i Norge. I de 
store byene er det særs viktig å opprettholde naturistilbudet ute i bydelene mht rekruttering.  
En rekruttering som med tiden ser ut til å kunne utvides utenfor det sentrale 
Østlandsområdet. En videre økning i antall kunstisbaner i bandy-Norge vil sikre sportens 
fremtidige eksistens og vekstmuligheter i konkurranse med andre idretter. Varmepumpe 
som alternativ energikilde er politisk salgbart og kan erfaringsmessig bli nøkkelen til positive 
driftsresultater der hvor infrastrukturen ligger til rette. For både denne type baner og baner 
uten mulighet for varmepumpedrift, er det viktig å se på tekniske løsninger som virker 
energiøkonomiserende. Kommunenes ansvar og innsats på banene, og størrelsen på 
kommunale driftskontrakter med klubbene, bør bli gjenstand for en nøyere gjennomgang 
lokalt. Noe er feil når klubbene jobber dugnad for at kommunene skal spare penger. Her må 
bandyklubbene arbeide sammen gjennom de rette kanaler! Idrettsråd i den enkelte 
kommune er en kjempegod medspiller, med direkte adgang til kommunen. 
 
Ullevål 
26 mai 2010 
Kjell N Nilsen        Tor Audun Sørensen 
Anleggskonsulent        Utviklingssjef 
 

 
Stabæk-Mjøndalen: Det snødde i to av tre omganger på Atlanten i Kristiansund 28.11.09. 
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UTDANNINGSKOMITEEN 
 

Komiteen har vært ledet av Brit Stavik og NBF´s utviklingssjef Tor Audun Sørensen. 

Siri Nørve bistod i planlegging og gjennomføring av utviklingsseminaret på Randsvangen. 

Forbundsdommer Lars Stian Nygaard, Stabæk, har sammen med utviklingssjefen hatt  

ansvaret for dommerutdanningen sentralt. 

 

KURS OG SEMINARDELTAKELSE 2009/10( pr 10.05.10) 
1 Internasjonal trenerkonferanse: 12 deltakere 
1 Barne- og ungdomstrenerkurs: 19 deltakere 
1 Dommeraspirantkurs: 7 deltakere 
1 Kretsdommerkurs: 2 deltakere 
0 Kretsdommergradsprøver: 0 deltakere 
1 Oppfølgingskurs aspirant- og kretsdommere: 25 deltakere 
2 Fagseminar forbundsdommere: 30 deltakere 
1 Gradsprøver til forbundsdommer: 1 deltaker 
1 Int.  dommerkurs i Sverige: 4 deltakere 
3 Klubbdommerkurs: 59 deltakere 
1 Kampinspektørkurs: 4 deltakere 
5 skøyte-/slipekurs: 50 deltakere 
1 Taktikkseminar: 8 deltakere 
1 Utviklingsseminar: 44 deltakere 
1 Jente- og damebandyseminar: 15 deltakere 
TOTALT: 280 deltakere 

 

 
Internsjonale dommere på FIB-kurs. 
Dagen før World Cup i Sandviken braket løs i nye Göransson Arena, onsdag den 14.oktober,  

arrangerte FIB´s dommerkomite (RRC) et oppfølgingskurs for internasjonale dommere.  

Fra Norge deltok følgende: Hans-Petter Swensen, Andrei Jigouline og Lasse André Holm.  

I tillegg overvar det norske FIB/RRC-medlem Rune H. Jahnsen kurset. 

 

Fagseminar for forbundsdommere. 

I regi av forbundets dommerkomite ble det årlige fagseminaret for forbundsdommere denne gangen arrangert 

over to dager. 21. september på Stabekkbanen og 28.september på Marienlyst i Drammen. 

Til sammen møtte 30 av 31 forbundsdommere. 

Fokusområder var årets nye spilleregler og generelle rutiner mht dommergjerningen. 

Tirsdag 20.oktober arrangerte dommerkomiteen skøytetester og teoriprøve for forbundsdommerne på Hauger 

kunstisbane i Bærum. Det møtte 21 forbundsdommere. Øvrige hadde gyldige forfall. 

 

Ny Forbundsdommer. 

Autorisert som ny forbundsdommer (trinn 5): 

Carl A. Jansson fra Hauger BK ble autorisert som forbundsdommer ifm Kosa Open på Hauger kunstisbane 

søndag 25.oktober. 

 

Kurs for Kampinspektører. 
Lørdag 24.november ble det i regi av dommerkomiteen avholdt kurs for kampinspektører(KI). Fire KI´er var 

gjennom teoriprøve og praktisk observasjon av kampen mellom elitelagene Solberg og Mjøndalen. 

Dommerkomiteens Egil Larsen var kursansvarlig. 

 

Dommerseminar hos eliteklubbene. 

Samtlige 8 eliteklubber avholdt dommerseminar for sine A-spillere og lagledere før sesongstart. Dette var 

tredje året med dette pålegget relatert til innføring av elitelisensen. Forelesere fra forbundet på dommer- 

seminarene var erfarne forbundsdommere og kampinspektører. Til sammen deltok drøyt 200 personer. 
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Kretsdommerkurs (trinn 3). 
Dommerkomiteen v/leder Lars Stian Nygaard organiserte teoriprøve og praktisk prøve på kretsdommerkurset 

(trinn 3) for to kandidater på Hauger 17.oktober. Eivind Straume og Andreas Mikkelsen, begge Ready, bestod 

prøvene og tok kretsdommergraden på Snarøya i forbindelse med kretslagsturneringen for første års gutter, 

søndag 17. januar. 

 

Dommeraspirantkurs (trinn 2). 

Dommeraspirantkurs ble avholdt ifm Juleturneringen for juniorlag på Marienlyst i Drammen mandag 

28.desember. Det møtte 7 deltakere fra klubbene Mjøndalen, Stabæk og Ready.  

Kursleder var forbundsdommer Lars Lindgren og instruktør var Hans-Petter Swensen. 

Følgende deltok: 

Thomas Jensen, Mjøndalen, Magnus T. Pettersen, Mjøndalen, David Bugge-Olsen, Mjøndalen, Mikkel 

Ulleberg, Stabæk, Fredrik Andersen-Gott, Ready, Wilhelm Jebsen Mikkelsen, Ready og Andreas Krogh 

Stabell, Ready. 

 

Oppfølgingskurs dommere. 

I regi av forbundets dommerkomite ble det gjennomført oppfølgingskurs for aspirantdommere (trinn 2) og 

noen kretsdommere (trinn 3) på Stabekkbanen 13.oktober. Det møtte 26 deltakere fra ulike klubber. 

Instruktør var forbundsdommer Hans-Petter Swensen. 

 

Klubbdommerkurs. 
Det har blitt arrangert tre klubbdommerkurs (trinn 1) med deltakere fra følgende klubber: 

Ready, Drammens Ballklubb og Braatt. 

Til sammen 59 deltakere. 

Kursledere: Lars S. Nygaard og  Lars Lindgren. 

 

Slipekurs. 

Morten Rusdal har gjennomført fem skøyte- og slipekurs ute i klubbene. 50 deltakere totalt. 

 

Seminar: ”Utvikling av jente- og damebandyen”. 

Seminaret ble avholdt på Skioldhuset ifm VM-damer torsdag 25.februar 2010. Det møtte 15 deltakere, 

hovedsakelig fra forbundets tillittsvalgte og administrasjonen, men også fra klubbene Høvik, Solberg, 

Drammen og Mjøndalen. Fotballforbundets tidligere generalsekretær Karen Espenlund foreleste om 

utviklingen av jente- og damefotballen i Norge og verden for øvrig. Hensikten med seminaret var å overføre 

relevante erfaringer fra fotballen til utvikling av jente- og damebandyen her hjemme. 

 

Utviklingsseminar Randsvangen: "Hvorfor forlater og eller blir barn og ungdom i bandy?" 
Totalt 44 bandyledere deltok. 12 klubber var representert, samt tillittsvalgte fra Bandyseksjonen og ansatte i 

krets-/forbundsadministrasjon. 

Hovedforedragsholder var ikke ukjente Frode Kyvåg, Bækkelagets Sportsklubb som var opptatt av: 

" Glede, Felleskap, Helse og Ærlighet”. Dette var verdier som må ligge i bunn for all idrettslig aktivitet. 

Videre satt han fokus på :  

Trygghet - vennskap/trivsel - idrett på barns premisser - mestring - påvirkning  

- frihet til å velge - konkurranse for alle - klare regler til barnet er 12 år  

- alle barn skal føle at de blir lagt merke til. 

Peder Schjoldager tok for seg Ready's historie de 10 siste årene. Fra å være en mindre klubb til å ha 43 lag. 

Samarbeidet med andre klubber var et annet viktig punkt. Gjøres det riktig blir det en vinn-vinn situasjon og 

ikke en trussel for utøveren. Tine Bjonge fra Høvik bandy, viste til mange vellykkede prosesser i så måte. 

Generealsekretær Tomas Jonsson tok for seg medlemsutviklingen. Et sportslig punkt om når en skal starte med 

11'er ble satt på dagsorden av Tor Audun Sørensen, uten at konklusjoner ble trukket. 

Dag to var viet gruppearbeid med relevante oppgaver iht hovedtema. 

Styremedlem Brit Stavik var seksjonens ansvarlig for et vellykket seminar med god hjelp av styremedlem Siri 

Nørve. 
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Barne- og Ungdomstrenerkurs. 

Forbundet arrangerte Barne- og ungdomstrenerkurs på Idrettshøgskolen i Oslo lørdag 14. og søndag 

15.november. Det deltok 19 kursdeltakere fra åtte klubber. Bandyseksjonens styremedlem og 

utdanningsansvarlige Brit Stavik åpnet kurset. Hovedinstruktør var forbundets utviklingssjef Tor Audun 

Sørensen. Svein-Erik Hammerstad foreleste om idrettsskader og Atle Braaten praktisk skøytesliping. 

 

Deltakere (19): 
Bjørn Blindheim, Ready, Daniel Nordstad Grönquist, Ready, Erik Langmoe, Ready, Jan Petter Nærby, Ready, 

Knut Bang, Ready, Oddgeir Fikstvedt, Ready, Ole Finn Kavli, Snarøya, Per Hanssen-Tangen, Snarøya, Rolf 

Bruknapp, Snarøya, Johnny Davidsen, Nordre Sande, Henrik Røraas, Nordre Sande, May-Britt Røraas, Nordre 

Sande, Rasmus Gaare, Ullevål, Tobias Øgrim, Ullevål, Per W. Johnsen, Frigg, Lars Trygve Jenssen, Frigg, 

Ronnie Isaksen, Drammens Ballklubb, Alexander Barratt, Røa og Jon Berger, Ullern. 

 

Nasjonalt trener-/taktikkseminar. 
Norge A møtte Sverige U23 i landskamp på nye Bergbanen kunstis/Ullevål stadion i Oslo søndag 6.desember. 

I denne forbindelse ble det arrangert et landskampsseminar over to dager. Lørdag ifm Sveriges trening og 

under selve landskampen søndag. Seminaret ble ledet av tidligere forbundskaptein Erik Nordbrenden og 

utviklingssjef Tor Audun Sørensen. I tillegg bistand fra Rolf Käck fra SBF, nåværende generalsekretær og 

tidligere A-landslagstrener. 

Det deltok 7 trenere lørdag og 8 søndag (pluss 30 gutter fra U16). 

 

Svensk trenersymphosium. 

Den 11.-13.september arrangerte SBF/IFK Vänersborg et internasjonalt trenersymphosium i tilknytning til den 

nye bandyhallen i Vänersborg. 

Følgende delegater fra NBF: Svein-Erik Hammerstad, Erik Nordbrenden, Jan Henning Askheim, Bent 

Gommerud, Per-Erik Saikoff og Lars Tore Borge. 

I tillegg var det 6 øvrige deltakere fra norske bandyklubber. Totalt 12 personer fra Norge blant drøyt  

100 deltakere. 

 

Svenske bandygymnas. 

Fredrik Formo (Nordre Sande) avslutter denne våren 3.klasse på Ljusdals bandygymnas. Magnus Hedly 

(Stabæk) avslutter 3.klasse på Sandviken Bandygymnas. 

Aleksander Heltne (Ullern) avslutter denne våren 2.klasse på Edsbyn Bandygymnas. 

Aksel Trygstad (Øvrevoll/Hosle) og Peder Remman (Øvrevoll/Hosle) avslutter begge 2.klasse på 

bandygymnasiet i Nässjø. 

Sigurd Strømnes (Sarpsborg) og Petter Nikolaisen (Sarpsborg) avslutter begge 1.klasse på bandygymnasiet i 

Edsbyn. Morten Slette (Mjøndalen) avslutter 1.klasse på bandygymnasiet i Nässjö. 

Siden den første eleven i skoleåret 85/86 (Ola Sitje Fjeldstad, Ullern), har 36 gutter og 2 jenter vært 

elever ved svenske bandygymnas, hvorav 20 i Sandviken. 

 

 

 

Utdanningskomiteen 

(s.) Brit Stavik       (s.)Tor Audun Sørensen 

Bandyseksjonen      Utviklingssjef 
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RAPPORT FRA BALLFONDET 

 

Ballfondet pr 31.12.08– 31.12.09 Regnskap 2009 

 

Bankinnskudd pr 31.12.08   kr 108.184,63 
 

Renter pr. 31.12.09      kr            679,93 

Bankinnskudd pr 31.12.09   kr 108.864,56 
 

Beløpet er plassert i NIFs konsernkontosystem i DNB konto 7874.42.00775 

 

Ballfondet – styret 

 

Oslo 26.05.10 

 

Erik Hansen   Tomas Jonsson   Siri Nørve 

Leder 
 

 

RAPPORT FRA JENS B. RAANAAS MINNEFOND. 
 

Det kom inn tre søknader for 2009/10. To søkere ble tildelt kr. 5.000.- hver. 
 

Siden starten i 1976 har fondet totalt utdelt kr 303.000,-. 

Fondet er på NOK 100.000,-. 

 

Ole V. Raanaas etterkommere Ivar Nordberg   Boye Skistad 

Leder    Medlem   Medlem 

 

 
  



 
 61 

 
SAK 8: INNKOMNE FORSLAG 

 
 
SAK 8-1-1: Frigg OFK 

                    Endring av antall nominerte, fra 8 til 11, spillere. 

(Kampreglementet, § 20. A-spilleres adgang til å spille på rekruttlag. (Krever 2/3-dels flertall)) 
 

 

Forslag: ”Når en klubb anmelder 2 lag i seniorklassen, skal den senest en uke før seriestart oversende 

forbundskontoret en navneliste over 11 spillere på førstelaget. Disse 11 spillerne osv..” 

 

Begrunnelse: For at det skal unngås at lagene ”topper” laget sitt i de tilfeller det er snakk om 

opprykk/nedrykk. Videre vil det også bidra til at det blir et jevnere seriespill. 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen støtter ikke forslaget, som bl.a. medfører at det blir 

vanskeligere for klubbene å kunne stille 2.-lag. 

 
SAK 8-1-2: Hamar 

                    A-spilleres adgang til å spille på rekruttlag. 

(Kampreglementet, § 20. A-spilleres adgang til å spille på rekruttlag. (Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Forslag: ” § 20. A-spilleres adgang til å spille på rekruttlag. 

Når en klubb anmelder 2 lag i seniorklassen, kan ingen spiller benyttes på ”rekruttlaget” dersom 

vedkommende var oppført i kampskjema ved A-lagets siste kamp. En spiller som står oppført i A-

lagets siste kamp må dermed stå over en A-lags kamp som han er spilleberettiget til, før han kan 

benyttes i kamp for rekruttlaget”. 

 

Bakgrunn for endringsforslaget er: 

Dersom en klubb melder på to lag i seniorklassen må den ha minimum 30-35 spillere for at det skal 

være mulig. Intensjonen om at yngre spillere skal få kamptrening er positiv. Å avgjøre hvilke 8 

spillere i en tropp på 30-35 som er ”best” og derved bare kan spille på ”førstelaget” er en subjektiv 

vurdering. Av en tropp på 30-35 kan i realiteten 22-27 spillere benyttes fritt på begge lagene, noe 

som medfører at vi har et regelverk som ikke ivaretar intensjonen for de yngre spillerne. Laget som 

spiller rekruttkamper kan således være identisk med et førstelag i eliteserien. 

Så lenge det kan stilles med identiske lag i eliteserien og på rekruttlagene ut fra dagens regelverk, 

mener vi det trengs en regelendring som hindrer dette. 

 

I dagens reglement heter det: 

§ 19. Rekruttlag i seriespill. Klubbenes rekruttlag kan spille i NBFs serier. De kan ikke delta i 

samme divisjon som A-laget eller delta i NM-sluttspillet. Deltakelse av klubbers andre lag i 1.div. 

begrenses til maksimalt to lag pr. sesong. Intensjonen med rekruttlag er at yngre spillere som ikke har 

fast plass i førstelagstroppen får kamptrening. 

§ 20. A-spilleres adgang til å spille på rekruttlag. Når en klubb anmelder 2 lag i seniorklassen, skal 

den senest en uke før seriestart oversende forbundskontoret en navneliste over de 8 beste spillere på 

førstelaget. Disse 8 spillerne kan ikke benyttes på rekruttlaget i løpet av sesongen. Bandyseksjonen 

kan utøve skjønn ihht bestemmelsens intensjon og kan overprøve klubbenes nominering av 8 spillere 

til 1.laget. I spesielle tilfeller, ved f.eks. langvarig skade-/sykdomsavbrekk, kan BS gi dispensasjon. 
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Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen støtter ikke forslaget, som bl.a. medfører at det blir 

vanskeligere for klubbene å kunne stille 2.-lag. 

 
 
SAK 8-1-3: Ready 

                    Dameserien. 

(Kampreglementet § 21 – første to setninger) (Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Forslag: For damelag arrangeres det seriemesterskap som en kombiserie 9er-, 7er- og rinkbandy. 

Sluttspillet spilles som 9er-bandy. Lag som ikke spiller 9’erbandy, kan ikke delta i sluttspillet. 

 

Begrunnelse : 

Omfanget av jente- og damelag er nå såpass stort at det ikke lenger er grunn for ikke å gå mot 11’er-spill på 

samme måte som for gutter- og menn. Å innføre 9’er fra sesongen 2010/11 vil være et steg i denne retningen. 

Som et foreløpig mål bør en kunne innføre 11’er-spill på full bane fra sesongen 2014/15. 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen støtter forslaget som må sees i sammenheng med Sak 13.6. 

 

 
SAK 8-1-4: Stabæk 

                    OPPRYKK/NEDRYKK MELLOM ELITE OG 1.DIV HERRER. 
(Kampreglement § 17, punkt 3).: Ny tilføyelse. (Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Forslag: "Siste lag i eliteserien etter sluttspilt grunnserie rykker direkte ned i 1.div. Vinneren av 

1.div.rykker direkte opp i eliteserien”. 
 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen støtter ikke forslaget. 

 

 
SAK 8-1-5: Stabæk 

                    Opp/nedrykk for 2.lag mellom 1. Og 2. divisjon. 
Kampreglement § 17, punkt 3. Opp og nedrykkssystem mellom 1. Og 2. Divisjon. (ref § 19) 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Forslag: "Siste plasserte 2. Lag i 1. Div etter sluttspilt serie spiller kvalik mot best plasserte 2.lag i 2 

div etter sluttspilt serie. Det spilles best av 2 kamper. Vinner tar plass i neste sesongs 1. Div. Laget 

fra 1.div har hjemmekamp i 1. Kvalikkamp.” 
 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen støtter ikke forslaget. 
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SAK 8-1-6: Ready 

                    Endring i spillereglementet 

Spilleregel 3.3, 8.7 og 17.6, (Krever simpelt flertall) 
 

 

Regelendringer 

Forslag til endringer er formulert i forhold til eksisterende regler, men forutsetter at administrasjonen 

går gjennom og justerer/korrigerer alle regler som kan bli berørt. 

 

1. Rødt kort  

Ved rødt kort må laget spille med en spiller mindre resten av kampen. Det gjelder både når en 

spiller får ”direkte rødt kort” og/eller ”personlig rødt kort”. 

 

Sekretariat omformulerer de angjeldende reglene (8.7, 17.6) 

 

Regel 8.7 Ulovlig takling av motspiller i scoringsposisjon  

Dersom siste forsvarer på en ulovlig og sabotasjemessig måte takler en angriper og derved 

hindrer en klar scoringsmulighet, skal synderen straffes med personlig rødt kort. (Laget 

spiller med en spiller mindre.) 

 

Regel 17.6. Utvisning for resten av kampen. Personlig straff.  
Spiller som begår et regelbrudd som kun betinger 5 eller 10min utvisning (Jfr. Regel 17.4 og 

17.5.) skal likevel utvises for resten av kampen, dersom spiller tidligere i kampen har vært 

utvist 2 ganger med tidsbegrenset straff. Spiller som er idømt 10min utvisning og som 

protesterer mot dette, skal utvises for resten av kampen (rødt kort).  

I ovennevnte tilfelle er kampstraffen å anse som personlig straff for vedkommende spiller. 

(Laget spiller med en spiller mindre.) 

 

Begrunnelsen er at rødt kort (utvisning for resten av kampen) skal straffe laget ved at utviste spiller 

ikke kan erstattes under kampen. Vi tror dette vil være med på å øke respekten for reglene og gjøre 

det enklere for publikum å forstå konsekvensen av et rødt kort. 

Det skal angis på kampskjema hvilken type rødt kort som er gitt. 

Vi vil også peke på at regel 17, Rød kort har kommentarer som gir konsekvenser en bør se nærmere 

på. Det heter i K2 

 

K2. Utvisning ved for mange spillere på banen.  
Om et lag spiller med for mange spillere på banen, skal de overtallige spillere bortvises for 

resten av kampen. 

 

Dette virker som en urimelig har straff av en/flere spiller som ikke nødvendigvis selv er årsak til 

forseelsen, og problemer både med å oppdage og varsle forseelsen (for dommer og 

kampsekretariatet).  

 

2. Straffeslag innenfor straffefeltet 

Det dommeren blåser frislag for ute på banen, er straffeslag i straffefeltet. 

 

(Administrasjonen sjekker ut hvilke regler som eventuelt blir berørt.) 

 



 
 64 

Begrunnelsen er problemet med å skille mellom ulike forseelser hindrer målsjanse eller ikke 

innenfor straffefeltet. Regelendringen vil trolig føre til en fordel for angripende lag og mer 

publikumsvennlig spill. 

 

3. Ikke automatisk utvisning ved straffeslag 

Utvisning av spiller skjer etter samme regler og praksis innenfor som utenfor straffefeltet. 

 

(Administrasjonen sjekker ut hvilke regler som eventuelt blir berørt.) 

 

Begrunnelsen følger som en konsekvens av regelendringen foran (forslag 2), da det er urimelig at 

det skal være dobbel straff – både straffe og utvisning dersom forseelsen ikke ville ført til utvisning 

utenfor straffefeltet. 

 

4. Sette inn erstatning for utvist spiller ved mål 

(Regel 3.3 Innsetting av utvist spiller.) 

 

En utvist spiller kommer tilbake i spill når det andre laget skårer mål. I det tilfelle at den 

straffede forseelsen har medført straffeslag med tilhørende tidsbegrenset utvisning, og at 

straffeslaget resulterer i mål, kan lages sette inn en annen spiller. I dette spesielle tilfelle er 

straffen (utvisningstiden) er å regne som personlig straff. Dersom det andre laget skårer igjen 

kan den utviste spiller igjen delta i spillet. 

 

Begrunnelsen er at utvisningstiden 5 og 10 minutter i bandy er svært lange i sammenlignet med 

utvisningstider i andre idretter der tidsbegrenset utvisningstid anvendes. 
 

Bandyseksjonens kommentar: Norsk bandy har som tradisjon å følge det offisielle FIB-reglementet, derfor 

vil bandyseksjonen avvente hva FIB bestemmer i løpet av kommende år. Bandyseksjonene støtter ikke 

forslagene. 

 
 
SAK 8-1-7: Oslo og Akershus bandyregion 

                    Regelendring Regel 2. Utstyret, 2.3. Skøytene. 
Regel 2 (Krever simpelt flertall) 
 

 

Forslag: Tekstendring i sin helhet til: ”Samtlige spillere og dommere på isen må ha skøyter. Disse må 

ikke ha skarpe spisser eller lignende som kan være farlig for andre. Skøytejernets tykkelse skal være 

minimum 2.7mm og avrundingen på kantene skal være minimum 10mm i radius (20mm diameter 

som tilsvarer buen på et kronestykke). 
 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonene støtter forslaget. 
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SAK 8-1-8: Stabæk 

                    Kampreglementet § 22. Norgesmesterskap for yngre klasser. 
(Krever 2/3-dels flertall) 

 

Forslag: Nr 1 og 2 i eliteserien etter endt sluttspilt grunnserie skal ikke kunne møte hverandre før i en 

semifinale. Det samme gjelder i klasser hvor det bare er en serie. De to lagene har hjemmekamper i 

semifinalen. Blir de to lagene trukket sammen i en semifinale har det laget som kom øverst i 

grunnserien hjemmekamp. I juniorserien avgjøres semifinalene i best av 3 kamper. 
 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen er enig i at nr 1 og 2 ikke skal møtes i kvartfinale, dersom det 

settes opp eliteserie. Bandyseksjonen ønsker ikke å endre praksis med hensyn til trekning av hjemmekamper i 

sluttspillet. Bandyseksjonen går imot forslaget om 3 semifinaler i juniorklassen, da dette vil medføre at 

sesongen for øvrige lag vil stoppe 2 uker tidligere. Dette fordi det er vanskelig, på slutten av sesongen, å finne 

ledige spilledager i forhold til øvrige klasser og serier. 

 

 

 
Oslo smågutt 95 vant årets kretslagsturnering på Bergbanen. 
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SAK 8-2: BANDYSEKSJONENS FORSLAG. 
 

 
 
SAK 8-2-1-: Justering av kampreglementet. 

 (Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

ALL TEKST I RØDT ER ENDRINGER. VANLIG TEKST ER TILLEGG, 

GJENNOMSTREKET TEKST SKAL FJERNES. 
 

§1. 
Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i Norge i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets 

kampreglement. 

Ellers likt. 

 

SPILLESYSTEMER. 
§ 9. Uteblivelse fra kamper. 
Senior herrelag som uten gyldig grunn unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr 10.000,-. Damelag og alle 

aldersbestemte lag med kr 4000,-. 

Ellers likt. 

 

§ 12. Økonomiske bestemmelser. 

Punkt 3. Fordeling av inntekter i sluttspillet. 
I alle semifinalene kamper i sluttspillet for elite divisjonen beholder hjemmelagene sine brutto inntekter fullt 

ut. I en eventuell avsluttende tredje eller femte kamp skal nettoinntekten fordeles med 50 % til hvert av lagene.  

Ellers likt. 

 

§ 17. Serien. Divisjonsspillet. 

Punkt 3. Nedrykk/opprykk 
Kvalifisering spilles etter samme bestemmelser som NM-sluttspill semifinaler dersom NBF av spesielle 

grunner ikke bestemmer annet. 

I kvalikmatcher (serie) som ender uavgjort etter ordinær spilletid, skal det tas straffeslagskonkurranse. 

Resultatet blir kun gjeldene hvis lag tabellmessig står likt i poeng, og er avgjørende for videre rangering i 

henhold til kampreglementet (teller først) ikke kan skille lagene. 

Ellers likt. 

 

Punkt 4. Sluttspill NM Kvart- og Semifinaler. 

Kvartfinalene spilles best av tre kamper, ellers etter retningslinjer som for semifinalene. 

De to best plasserte lagene på tabellen velger rekkefølge av hjemme og bortekamp. 
Semifinalene spilles best av 5 kamper med kamper annen hver dag, der de to best plasserte lagene fra 

seriespillet spiller hjemme i 1, 3 og 5 og borte i 2 og 4 kamp. Om klubbene etter 2 eller 4 kamper 
står med 1 eller 2 seier(e) hver,  spilles det en 3 eller 5  kamp. Det lag som har best målforskjell i de 
to første semifinalene får hjemmekamp i kamp nr.  3.  Er målforskjellen lik får det lag som er best 
plassert i grunnserien hjemmekamp i kamp nr.  3.  Vinner av den tredje eller femte kampen vil gå 
videre til finalen.  

Ellers likt.  

 

§ 22. Norgesmesterskapet for de yngre klasser. 
Det er adgang for klubbene til å anmelde 2 flere lag i hver av de aldersbestemte klassene. Når en klubb 

anmelder 2 flere lag i en av klassene, skal den senest en 3 uker før seriestart oversende forbundskontoret en 

navneliste over de 6 beste spillere på 1. laget. Disse 6 spillere kan ikke benyttes på 2. laget andre lag i samme 

klasse i løpet av sesongen. 

Ellers likt. 

§ 24. Alminnelige bestemmelser. 
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Punkt 6. Loddtrekning i sluttspill. 
I sluttspillet i eliteserie herrer og damer og i NM-semifinaler i aldersbestemte samtlige klasser skal kampene 

settes opp ved loddtrekning. Involverte klubber inviteres med minst 24 timers varsel til å være med på 

trekningen. 

Punkt 7. Finaler. 

b. NM-finaler aldersbestemte klasser. 
Dersom forbundet ikke har bestemt annet gjelder følgende: 

I NM-finale og bronsekamper aldersbestemte klasser er hjemmelag administrativt/teknisk og økonomisk 

ansvarlig for arrangementet. Dersom finale settes opp på nøytral bane, er finaleklubbene felles 

administrativt/teknisk ansvarlig for arrangementet, herunder det økonomiske, unntatt hvis NBF har utpekt 

teknisk arrangør.  

c. Bronsekamper alle klasser. 
I bronsekamper er hjemmelag adm./tekn. og økonomisk ansvarlig for arrangementet. Involverte klubber er 

felles ansvarlig for arrangementet dersom bronsekamp settes opp på nøytral bane. 

Ellers likt. 

 

§ 29. Regler for de aldersbestemte klasser. 

Punkt 1. Klasser og aldersgrenser. 
Det spilles i 6 klasser: Veteran 50+, Old boys, junior-, gutt, smågutt, lilleputt og knøtt. For å spille i junior, 

gutt, smågutt, lilleputt og knøtt må spillerne ikke ha fylt henholdsvis 20, 17, 15, 13 og 11 år ved årsskiftet i 

inneværende sesong. 

Ellers likt. 

 
 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen ønsker å tette en del hull i reglementet, samt sette inn 

presiseringer. 

 

 
 
SAK 8-2-2: Kamp-og spillereglement for veteranserie bandy. 

 (Krever 2/3-dels/simpelt flertall) 
 

 

Forslag: Kamp- og Spilleregler: 

Generelt skal det spilles mest mulig opp til bandy og 7ér bandyreglene. Ved tvil gjelder 

bandyreglene. 

 

KAMPREGLEMENT. 

 Aldersgrensen er fylt 50 år før 1.1 inneværende sesong. 

 Spilletid skal være 2 x 30minutter. 

 

SPILLEREGLEMENT. 

 Maks 6 spillere på isen samtidig på hvert lag, hvorav en på hvert lag skal være målvakt. 

Ubegrenset antall innbyttere. 

 Innbytte: Som i bandy(også bytte på dødballsituasjoner). 

 Banestørrelse, vant og hjørneflagg som i 7ér bandy. 

 Mellomstore mål som i 7ér bandy (250cmx160cm) 

 Utvisningstider er 3 og 6 minutter (gult, rødt som i bandy). Spiller som utvises ved 

straffesituasjon, kan komme inn igjen ved mål på straffe. 

 Målvakten kan kaste over hele banen, dog ikke score mål. 

 Målkastets utførelse; ballen er i spill når målvakten kommer inn på banen med ballen. 

Motstander må være utenfor straffefeltet før ballen er i spill.  
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 Straffeslagets utførelse: Eksekutør kan starte med ballen fra midtbanen og går alene frem mot 

mål hvor det kan scores på føs. Andre spillere kan ikke passere midtsirkel før ballen er i spill 

(dvs, retur fra keeper, stangskudd etc). 

 Dødballsituasjoner: Det kan scores fra alle dødballsituasjoner (frislag, ”innslag”, straffe, 

avslag), dog kun med føs. 

 Frislag: Tas på forseelsesstedet eller på frislagspunktene. ”Innslag” maks 1m fra vantet der 

hvor ballen gikk over langsiden. 

 Hjørneslag tas ikke, dog ”tre corner straffe”. Keeper-redning gir ikke hjørneslag. 

 Scoring tillatt på ”tennisslag”, men ikke fullsving-slag ( med tett ”golfgrep”). 

 Pasning kan slås med fullsving som i bandy. 

 Ballen kan tas ned/dempes som i bandy (skulderhøyde). 

 Brukket kølle: Plukkes opp og bæres ut av spilleren.  

 Hooket kølle er ikke tillatt.  

 Finalespill: Hvis uavgjort etter ordinær tid spilles 2 x 5min ”sudden death, i nyere terminologi  

kalt golden goal”. Hvis fortsatt uavgjort; straffeslagskonkurranse etter NBF´s bestemmelser. 
 

Bandyseksjonens kommentar: Veteranserien har gjennom noen år vist sin berettigelse. Bandyseksjonen 

ønsker derfor at reglementet for denne serien innpasses i Kamp- og spillreglementet. 

 
 
SAK 8-2-3: Seriesystemet for herrer. 

                    Kampreglementet § 17 og 19. 

(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Fra og med sesongen 2010-2011 vil seriesystemet for herrer se slik ut: 

 

Elite: 

o 8 lag i serien, med dobbel serie og 2 mellomrunder (ekstrakamper). 

o Mellomrundene spilles som 2 x 2 kamper med kamp fredag og søndag samme helg. 

o Tabellplassering etter runde 6 og 12 bestemmer for oppsett av mellomrundene 

o Kampene spilles etter runde 7 og 13. Likt antall kamper må være spilt når bonustabellen 

regnes ut. 

o Serien spilles på onsdag og søndag. 

o Mellomrundene spilles slik: Fredag: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Søndag: 4-1, 2-3, 8-5, 6-7 

o Enkeltkamper trekkes ut til fredager der begge klubber ønsker det 

 

1.divisjon: 

8 lag – dobbel serie. 

Maksimalt 4 2’lag i serien 

 

2 divisjon  

6lag –trippel serie 

 

3 divisjon 

De øvrige lag. Spillemodell vurderes årlig ut fra antallet påmeldte lag. 

 

Sluttspill 

o Kvartfinaler etter dagens ordning med best av 3 kamper (4-5, 3-6), best rangerte spiller 

hjemme i 1. og evt. 3 kamp. 
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o Semifinaler spilles som best av 5 kamper – best rangerte lag spiller hjemme i 1.,3, evt. 5 

kamp.  

o Best rangerte lag (serievinner) velger selv sin semifinalemotstander. 

 

Opp og nedrykk 

Som i dagens system 

 

Kommentar: 

Bør vurdere å regne ut, og å spille kampene etter runde 7 (alle har møtt alle) og 16 . Avhengig av 

hvordan dette faller ut i datoplanen. 

 
 

Bandyseksjonens kommentar: Forslagene er en oppfølging og justering av fremtidens seriesystem som ble 

fremlagt på fjorårets årsmøte. Bak forslagene står et bredt sammensatt utvalg fra seksjonen og klubbene i 

norsk bandy. Forbundet ber om fullmakt til at intensjonen i forslagene innpasses Kampreglementet. 

 
 
SAK 8-2-4: Dameserien. 

                    Kampreglementet § 32, punkt 2. Norgesmesterskapet for damer. 

(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Forslag: Fjerning fra kampreglementet: ”Spillerne på lag nr 3 får bronsemedalje”. 

 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen ønsker at bronsekamp i NM-damer droppes. Dette fordi 

denne kampen har vist seg mindre interessent. Herrene spiller heller ikke bronsekamp. 

 

 
Sverige gull, Russland sølv og Norge bronse i dame-VM i Drammen. 
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SAK 9: AVGIFTER FOR SESONGEN 2010/11 (fjorårets i parentes) 

 

 
LISENSER 
Aktive over 17 år:   kr 600,- Utvidet lisens kr 850,- 
Aktive under 17 år:   kr 450,- Utvidet lisens kr 650,- 
Dommere, trenere, ledere:  kr 450.- 
 

Overgangsgebyret for spiller over 17 år er på kr 600,- 
Innmeldingsavgift for nye klubber er kr 0,- 
Årsavgiften til medlemsklubber i obligatorisk seriespill er kr 500,-. 
 
 

Bandyseksjonen: Forslag til avgifter for sesongen 2010/11: 
 

Lagavgifter herrer:      Dommerreiseavgifter: 
 

Elite   kr 22.000 (20.000)   kr 11.000 
1. divisjon  kr 13.000 (12.000)   kr   6.500 
2. divisjon  kr 12.000 (11.000)   kr   6.000 
3. divisjon  kr   8.250 (7.500)   kr   6.000 (5.000) 
Dameserien  kr   4.500 (4.000)   kr   2.600 
2.divisjon damer kr   3.000    kr   1.200 
 
Reisekasse herrer kr 3.000 (1.200) 
Reisekasse damer kr 1.500 (   800) 
 
Kampinspektøravgift kr 3.000 for elite (2.500) 
   kr 1.500 for 1. divisjon 
   (kr   300 pr. match + reisedekning) 
 

Lagavgifter aldersbestemte klasser:    Dommerreiseavgifter ald.best.: 
 

Veteran 50+  kr 2.000 
Old Boys  kr 5.000 
Junior   kr 6.000    kr 2.000 
Gutt   kr 4.300    kr 1.500 
Smågutt  kr 3.500 
 

I klubber hvor det er flere lag i samme klasse, skal det betales 50% for lag nr. 2, nr. 3 osv. 
Gjelder ikke dommerreiseavgift. Denne skal betales for samtlige lag. 
 
Arrangementsavgift internasjonale mesterskap: Eliteklubbene kr 2000,- og 1.div kr 1000,-. 
(Avsettes for dekning av fremtidige VM-/arrangementskostnader) 
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SAK 10:   ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2010/11 
 

 
SPORTSLIG 

1. Arrangere seriene, og NM-sluttspillet for herrer og damer, herunder finaleuka (uke 10). 

2. Arrangere NM aldersbestemte klasser, herunder finaleuka (uke 10). 

3. Arrangere uoff. NM for old boys, interkrets veteran 50+ og interkrets jenteklasser. 

4. Arrangere landskamp herrer Norge A-Sverige U23 i Norge 4.-5.desember. 

5. Arrangere/delta i landskamper i Norge/Sverige for damelandslaget. 

6. Stimulere og koordinere kretslagsturneringene for gutter, jenter og damer. 

7. Delta i Nordisk Mesterskap for U19 gutter i Finland uke 5. 

8. Delta i VM U17 gutter i Finland uke 4. 

9. Delta i VM for U17 jenter.  

10. Delta i VM-herrer i Kazan i Russland i uke 4-5. 

11. Samlinger for landslagene, herunder U16- og U-18 troppen gutter, samt damelandslagets deltakelse i 

kvalikserien gutt. 
12. Arrangere barneskoleturnering for gutter og jenter i samarbeide med kretsene.  

 

UTVIKLING 

1. Videreutvikle faglig innhold og omfang av klubbesøk-/instruksjon (kompetanseheving). 

2. Arrangere dommerkurs og trenerkurs sentralt og i klubbene (kompetanseheving). 

3. Arrangere fag- og utviklingsseminar for klubbledere og trenere. 

4. Fortsatt stimulere til "hver klubb sin bandyskole". 

5. Stimulere til flere cuper for aldersbestemt 11ér bandy. 

6. Fokusere videre på jenterekruttering. 

7. Kristiansund: Følge opp bandyaktivitetene. Arendal: Ta opp igjen bandyskolen.  

8. Arbeide for bygging av flere utendørs kunstisbaner for bandy, samt nye bandyhallprosjekter. Arbeide 

for hel isflate for bandy på utendørs skøytebaner og i fremtidige skøytehaller. Videreutvikle 

samarbeid med fotball og skøyter med tanke på helårs- og flerbruk. Initiere varmepumpedrift og 

profilere miljøgevinst. Videreutvikle kompetansebase og nødvendig prosjektverktøy. Søke om økte 

satser for spillemiddeltilskudd og om ekstraordinære programsatsningsmidler på bandy- og 

skøytebaner. Utvikle kravspesifikasjoner på bandyarenaer, herunder spesielt sikkerhet. 

9. Større fokus mot baneeiere/kommuner ift drift og opprustning av både naturis- og kunstisbaner. 

10. Stimulere bandyfolket til å posisjonere seg i idrettskretser, idrettsråd, samarbeidsutvalg og 

anleggsutvalg som er av betydning for å få etablert flere kunstisbaner. 

11. Følge opp visjons- og strategiplanene. 

 
ØKONOMI 

1. Arbeide for å styrke seksjonens økonomi, herunder god økonomistyring. 

2. Legge økonomisk til rette for landslagsvirksomheten. 

3. Styrke utviklingsarbeidet, herunder flere aldersbestemte 11ér cuper. 

4. Styrke anleggsarbeidet. 

 
ORGANISASJON 

1. Videreutvikle og følge opp de krav lisensordningen for eliteklubbene setter. 

2. Videreutvikle en positiv organisasjonskultur og miljø på og utenfor banen. 

3. Bidra i FIB-systemet. Videreutvikle samarbeidet med svensk bandy. 

 
Merk! Arbeidsplanen er ikke satt i prioritert rekkefølge, da bandyseksjonen ønsker å gjennomføre samtlige 

punkter. 
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Budsjett og regnskap for 2009/10 og budsjett for 2010/11. 

Pr. nr Prosjektnavn 
BANDY B-

09/10 
BANDY R- 

09/10 

DIFF 09/10 
BANDY B-

10/11 

19 SUM SKOLE/BREDDE BANDY/RINK 87.000 104.115 17.115 87.000 

29 SUM ANDRE PROSJEKTER 11.550 11.500 -50 11.550 

1 SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMF 98.550 115.615 17.065 98.550 

39 SUM SERIER MENN BANDY -643.300 -581.209 62.091 -653.050 

41 SUM ERIER KVINNER BANDY -19.850 -20.584 -734 -22.850 

2 SUM IDRETTSLAGENES AKTIVITET -663.150 -601.793 61.357 -675.900 

590 SUM A-LANDSLAG BANDY 240.000 291.785 51.785 260.000 

591 SUM U-19 BANDY 145.000 150.815 5.815 110.000 

592 SUM U-17 BANDY 70.000 85.569 15.569 120.000 

593 SUM U-16 BANDY 25.000 22.387 -2.613 25.000 

5.992 VM 2013 BANDY 0 2.540 2.540 0 

5.999 SUM LANDSLAG MENN BANDY 480.000 553.096 73.096 515.000 

6.010 SUM A-LANDSLAG  KVINNER BANDY 70.000 42.902 -27.098 35.000 

6.102 SUM U-18 KVINNER BANDY 15.000 42.815 27.815 130.000 

6.109 SUM DUGNAD KVINNER BANDY 0 4.138 4.138 0 

61.095 VM DAMER BANDY DRAMMEN 229.000 218.870 -10.130 0 

610 SUM LANDSLAG KVINNER BANDY 314.000 308.725 -5.275 165.000 

3 SUM TOPPIDRETT 794.000 861.820 67.820 680.000 

790 SUM TRENER UTDANNING BANDY 55.300 38.082 -17.218 55.300 

791 SUM DOMMERUTDANNING BANDY 35.000 16.883 -18.117 35.000 

79.800 LITTERATUR/REKVISITA UTD. BANDY 10.000 13.808 3.808 10.000 

4 SUM KOMPETANSEUTVIKLING 100.300 68.773 -31.527 100.300 

86 SUM TILSKUDD 27.000 27.000 0 27.000 

87.000 KONTIGENTER INT. FORBUND 28.000 46.200 18.200 28.000 

5 SUM ANDRE INNSATSOMRÅDER 55.000 73.200 18.200 55.000 

90 SUM MØTER FORBUNDSSTYRET 20.460 27.366 6.906 20.460 

91 SUM MØTER BANDY 147.000 101.572 -45.428 147.000 

6 SUM STYRE OG KOMITEER 167.460 128.939 -38.521 167.460 

7 SUM ADM. OG PERSONAL 1.783.020 1.782.013 -1.007 1.885.401 

8 SUM SALG -5.000 0 5.000 -5.000 

9 SUM SPONSOR -60.000 -60.000 0 -60.000 

98.000 ÅRSAVGIFT -14.000 -13.500 500 -14.000 

98.010 LISENS -689.000 -754.178 -65.178 -735.000 

98.020 OVERGANGER -25.000 -49.746 -24.746 -25.000 

98.030 PROTEST/APPELL 0 -1.200 -1.200   

98.035 BØTER O.L. 0 -1.500 -1.500   

98.040 GODKJENNING UTSTYR -5.000 -1.280 3.720 -5.000 

98.060 RAMMETILSKUDD 1.350.000 1.350.000 0 1.475.000 

10 SUM ANDRE INNTEKTER 2.083.000 2.171.404 -88.404 2.254.000 

 PROSJEKTRESULTAT 187.180 197.163 9.983 -8.189 

 FRA VM FONDET 0 -214.906 -214.906   

 ÅRSRESULTAT 187.180 -17.743 -204.923 -8.189 

Noter til regnskapet 

 
Større forbruk enn budsjettert på landslagsaktiviteten 
Kostnader knyttet til serieavgiften til serieadministrasjon og dommer har vært noe høyere enn budsjettert 
Mindre forbruk på andre poster bidrar til at seksjonen har et driftsoverskudd foruten  
dame VM på kr 17 743 
Dame VM ble arrangert med et underskudd på kr 214 906. I henhold til forutsetningene 
dekkes underskuddet av midler fra VM fondet 
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SAK 12: VALG 

 

 
 
SAK 12-1: VALG AV MEDLEMMER I SEKSJONSSTYRET 

 

Innstilling fra valgkomité til Bandyseksjonens Årsmøte 2010 

 

Styret 

Posisjon Navn Velges Valgkomitéens 

kommentar 

Leder Rolf Erik Heftye, Ready 2 år (Ny)  

Nestleder Siri Nørve, Ready Ikke på valg  

1. Styremedlem Rolf Hæhre, Drammen Bandy Ikke på valg  

2. Styremedlem Bent Gommerud, Mjøndalen 2 år (Ny)  

3. Styremedlem Brit Stavik, Høvik Ikke på valg  

4. Styremedlem Lars S. Nygaard, Stabæk Gjenvalg 2 år  

1. Varamedlem Dag Kåre Lunden, Solberg Gjenvalg 2 år  

2. Varamedlem Bergljot Gundersen, Haslum 2 år (Ny)  

3. Varamedlem Stein Pedersen, Ullern Ikke på valg  
 

18/5 2010 

Valgkomiteen 

 

 
 
SAK 12-2: VALG AV MEDLEMMENE I VALGKOMITÉEN 

 

Skjer på Årsmøtet. 

 

 
 
SAK 12-3: VALG AV MEDLEMMENE I BALLFONDET 

 

De senere årene har Ballfondet bestått av Bandyseksjonens valgte leder, NBFs generalsekretær og 

Bandyseksjonens rekrutteringsansvarlige, som oppnevnes når den nye Bandyseksjonen konstitueres. 

Samme ordning foreslås for kommende periode. 
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SAK 13: SAKER TIL BEHANDLING 

 
 
SAK 13.1: Fra Stabæk 

                   TV-fond. 

 

Begrunnelse 

Vi ser det som svært viktig at bandysporten ”gjør alt” for at sporten – minst en gang i året – blir 

synlig for ”folket” via TV. 

For å komme i posisjon må også NBF innse at uten å kunne tilby TV-produsentene penger til 

produksjon vil bandy på TV være vanskelig å få til. 

TV-fondet skal legge et økonomisk grunnlag for NBF til å komme i posisjon vis a vis TV-stasjoner 

slik at NM-finalen for damer/herrer eller annen toppkamp skal kunne vises i TV på en riksdekkende 

kanal. 

 

TV-fondet skal bygges opp etter følgende mønster: 

A Eliteserieklubbene betaler en årlig avgift på kr. 10000,- 

B Klubber i 1 div herrer og elite damer betaler årlig kr. 2000,- 

C Klubber med lag i 2.div eller lavere betaler årlig kr. 1000,- 

D Klubber med oldboys og veteran betaler årlig pr lag kr. 1000,- 

E Klubber med lag i NBFs aldersbestemte klasser betaler kr. 500,- pr lag 

 

Avgiften innkreves av NBF i sammen med de årlige avgifter. Det opprettes en egen kto for TV-

fondet 

Det lages statutter for TV-fondet. 

 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen støtter intensjonen i forslaget, men gjør oppmerksom på 

at midler til kjøp av tv-produksjon ikke er en garanti for sendeflate på riksdekkende tv-kanaler. 

Bandyseksjonen eller NBF-idrettene felles bør opprette et tv-utvalg som også vurderer andre løsninger som 

”streaming”/web.-tv, selv om dette har mindre kommersiell interesse. Seksjonen er også betenkt over at 

eliteklubbene skal belastes såpass mye som kr. 10.000,- i årlig avgift. 

 

 
”Smil… du er på TV!”  
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SAK 13.2: Fra Stabæk 

                   NM-FINALEUKEN. 

 

Når nå Frogner Stadion er ferdigstilt som kunstisbane for bl.a. bandy er tiden inne for å utvikle banen 

til en permanent NM-finalearena. 

Det er mange gode grunner for å gjøre Frogner til en permanent NM-arena, vi nevner noen: 

 

A Frogner Stadion har en gedigen historie – alle vet hvor den ligger. 

B Banen ligger sentralt på Oslo’s vestkant og har i sin nærhet 15-20 bandyklubber. 

C Banen er totalt renovert med garderober etc og har god parkering. Tribunekapasiteten er ca 1000 

og kan lett utvides. 

D I banens umiddelbare nærhet ligger flere serveringssteder/restauranter som kan utnyttes til 

bandypub etc. 

E Det vil være lett for NRK å sende fra Frogner Stadion 

 

NBF oppnevner et NM-utvalg som skal ”arrangere/forberede” NM-uka. 

 

Bandyseksjonens kommentar: Bandyseksjonen vurderer  Stabæks forslag som meget interessant, men 

ønsker ikke å låse plassering av fremtidige NM-arrangementer i reglementet. 

 
 
 
SAK 13.3: ELITELISENS. 

                  Økning tekniske krav arena/hjemmebane. 

 

Tekniske krav arena/hjemmebane: 

Punkt 9: 

Arenaen skal ha permanent tribune (ikke snø og is) som kan ta minimum 750 tilskuere. 

 

Bandyseksjonens begrunnelse: Forbundet har gjennom møter med kommunale instanser/baneeiere erfart 

at bandyens tidligere krav om plass til minimum 200 tilskuere på elitearenaer har ligget unødvendig lavt.  

Kravspesifikasjoner er en nødvendighet og hjelp for pådriverklubber og baneeiere i prosjektering av anlegg. 

 
 
SAK 13.4: VISJONS- OG STRATEGIPLAN 

 

Bandyseksjonen utarbeidet i 2004 en visjons- og strategiplan for norsk bandy med bred forankring hos alle 

våre organisasjonsledd. Denne planen har siden vært gjenstand for årlig revidering på årsmøtet, slik at 

bandyfolket fortsatt kan trekke i samme retning og derav øke produksjonen ute i bandybruket. 

 

(s.) Erik Hansen       (s.) Tor Audun Sørensen 

Leder Bandyseksjonen       Utviklingssjef NBF 

 
På Årsmøtet 7.juni 2007 ble det vedtatt følgende tillegg i pkt 1: 
Nytt pkt. 1.6: " Krav om jente- eller damelag i seriespill i regi av krets eller forbund for elitelag". 
På Årsmøtet 11.juni 2009 ble det vedtatt å ta inn i planen et punkt om: 
"Økt fokus på frafallsproblematikken" (pkt. 1.2). 
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VISJONEN for Norsk Bandy 

 
 
 

"Best på Ungdom" 

 
 

Bandy er den idretten i Norge som skal legge best til rette for 
at barn- og ungdom kan kombinere vinter- og sommeridrett 
og samtidig ivareta utdanning og et sosialt liv. 
 
 
 
Underliggende VERDIER for Norsk Bandy 
 
· Lagånd  
· Fair-play 
· Mellom-menneskelig respekt 
· Inkluderende 
· Toleranse 
· Troverdighet 
· Åpenhet 
 
 
 
STRATEGISKE MÅL for Norsk Bandy 
 
· Styrke eksisterende bandymiljøer, for derved å skape vekst  
 
. Styrke utviklingsarbeidet med oppstart av nye klubber 
 
· Bedre anleggsforholdene, herunder øke antall kunstisbaner 
 
· Øke kompetansen i alle ledd 
 
· Heve sportslige prestasjon på alle nivåer, herunder ta medalje  
i internasjonale mesterskap 
 
. Økt mediaoppmerksomhet 
 
 
 
HVORDAN VI GJØR DET 
1. Styrke eksisterende bandymiljøer, for derved å skape vekst  
Styrke utviklingsarbeidet med oppstart av nye bandyklubber/avd. 
 
1.1 Øke antall aktive/lisenser v/bedre trenings- og sportslig tilbud 
i alle årsklasser, bedre trivsel og sosialt miljø på bandyanleggene 
Ansvar: Klubbene, kretser og NBF 
1.2 Økt fokus på frafallsproblematikken 
Ansvar: Klubbene, kretsene og NBF 
1.3 Tettere samarbeide/utveksling av erfaring mellom klubbene/kretsene  
vedrørende barn/ungdom. Samarbeide m/fotball: bandy vs vinterfotball 
Ansvar: NBF, kretsene og klubbene 
1.4 Alle klubber hvert år tilby bandyskole for jenter/gutter 
Ev. i skole-/høstferien og i sesongen 
Ansvar: Klubbene (ev. info fra NBF) 
1.5 Alle klubber stille med 11ér lag i aldersbestemte klasser, herunder  
flest mulig jentelag 
Ansvar: Klubbene 
1.6 Krav om junior/rekruttlag for elite- og 1. div lag 
Ansvar: Klubbene 
1.7 Krav om jente- eller damelag i seriespill i regi av krets eller forbund for elitelag 
Ansvar: Eliteklubbene 
1.8 Skoleturneringer i kjerneområdene for de yngste 
Ansvar: Kretsene, klubbene og NBF 
1.9 Ha et aktivt og bredt sammensatt strategiutvalg 
Ansvar: NBF 
 
 

http://www.bandyforbundet.no/bandy/bilder/ullevaalun


 
 77 

HVORDAN VI GJØR DET 
2. Bedre anleggsforholdene, herunder øke antall kunstisbaner 
 
2.1 Øke det politiske engasjement hos klubbene/vilje til å bli fritidspolitiker  
i idrettsråd/tilsvarende for å påvirke bevilgende myndigheter 
Ansvar: Klubbene og NBF pådriver 
2.2 Anleggsansvarlig i hver klubb 
Ansvar: Klubbene 
2.3 Kompetansebaser på bygg og drift 
Ansvar: NBF og klubbene 
 
 
HVORDAN VI GJØR DET 
3. Øke kompetansen i alle ledd 
 
3.1 Stimulere alle klubber til bruk av kurs/utdanning på alle nivå 
Ansvar: Kretser og NBF 
3.2 Utveksling med svenskene. Hente kompetanse fra Sverige som  
formidles til klubbene 
Ansvar: NBF og klubbene 
3.3 Stimulere til å bli dommer v/bla kurs, turneringer og økonomi 
Ansvar: NBF, kretser og klubbene 
3.4 Øke kompetansen i trenerleddet, landslags-spillere ut i klubbene 
Ansvar: NBF, kretser og klubbene 
 
 
HVORDAN VI GJØR DET 
4. Heve sportslig prestasjon på alle nivåer, herunder ta medalje 
i internasjonale mesterskap 
 
4.1 Heve kompetansen gjennom bedre anleggsforhold/gode trenere og  
internasjonal matching og erfaringsutveksling med broderfolket og andre 
Ansvar: NBF, kretser og klubbene 
4.2 Heve ambisjonsnivået og lage egnede strategier  
(tilpasset økonomiske forhold og muligheter) 
Ansvar: NBF, kretser og klubbene 
 
 
HVORDAN VI GJØR DET 
5. Økt mediaoppmerksomhet 
 
5.1 Utarbeide egen mediastrategi på NBF, krets og lags-nivå.  
Egen mediakontakt i klubbene 
Ansvar: NBF, kretser og klubbene  
 
 

 
 

Ordfører Per Kristian Øyen blåste i gang elitekampen mellom Stabæk og Mjøndalen i Kristiansund 28.11.09. 
Her sammen med hoveddommer Kjell-Arild Disch, Frem 31. 

  



 
 78 

 
SAK 13.5: FREMTIDENS SERIESYSTEM HERRER. Utredning med forslag. 

                   Sees i sammenheng med sak 8.2.3. 

 

Utvalgets medlemmer: 

Leder: 

Stig Jensen, seksjonsstyret, leder av seriekomiteen og Mjøndalen 

Siri Nørve, seksjonsstyret, medlem av seriekomiteen og Ready 

Per Ivar Bråthen, medlem av seriekomiteen og Drammen Bandy 

Torkel Anzjøn, medlem av seriekomiteen og Øvrevoll/Hosle 

Erik Boye, Stabæk 

Helge Moen, Solberg 

Gjermund Strømnes, forbundsdommer og medlem av Sarpsborg 

Espen Johansen, daglig leder OABR og medlem av Skeid 

 

Sekretær: 

Bjørn-Erik Thorp, seriesekretær 

 

Arbeidsform: 

Møte: 16.03.10 

 

Mandat 
Seriekomiteen er blitt bedt av seksjonsstyret om å starte en utredning, samt supplere seg selv for å 

gjennomføre dette arbeidet gjennom et utvalg. En ønsker en gjennomgang av pyramiden i norsk 

bandy. Seksjonsstyret har ansvaret for å gjennomføre serier for menn og kvinner, samt serier for 

aldersbestemte lag. Denne utredningen avgrenser seg til å se på serier for herrer, senior. Utredningen 

legges frem for seksjonsstyret som er de som skal fremme et evt. forslag til årsmøtet sommeren 2009. 

Den utvidete seriekomiteen hadde i henhold til intensjonen i utvalgets arbeid, ett 

oppsummeringsmøte våren 2010, for å evaluere arbeidet som var gjort forrige vår, og justere 

forslaget sendt til seksjonsstyret. 

 

Utvalget har gjennomført en utredning av seriepyramiden for senior herre bandy, og mener følgende 

forslag er best egnet til å drive norsk bandy fremover: 

 

Generelt: 

Pr. i dag er volumet på herre seniorlag rundt 30 lag påmeldt i seriesystemet. 

Forventet tilsig av seniorlag i de nærmeste sesongene vil sannsynligvis være begrenset. 

Etter hva utvalget kjenner til er det størst muligheter for ett lag fra Trondheim, samt tredje lag fra 

allerede eksisterende klubber. Vi kjenner ikke til faktorer som skulle tilsi et synkende 

påmeldingstall. 

Intensjonen for norsk bandy må etter utvalgets mening være å skape flere nye 

konkurransekraftige miljøer i forhold til bredde og topp. 

 

Noen spørsmål utvalget har stilt seg underveis: 

Hvor mange divisjoner trenger vi egentlig med ca. 30 lag? 

Hva er riktig antall lag i respektive serier? 

Enkel, dobbel, trippel eller 4-dobbel serie? 

Skal 2.lagene spille i det ordinære seriesystemet, eller spille i en egen divisjon? 

Hvordan ser kunstissituasjonen ut, og vil den ha betydning? 

Når skal seriene starte og slutte? 
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De generelle svarene utvalget har er som følger: 

- Vi ønsker å strekke sesongen for alle deler av bandyen, og tror det vil være positivt med 

lengre sesong for å unngå belastningstoppene vi har pr. i dag. Dette vil også føre til større rom 

for mer landslagsaktivitet, kretslagsaktivitet osv. 

 

- Kunstissituasjonen vil etter vår oppfatning få klare positive konsekvenser for seriepyramiden. 

Nye baner utenfor etablerte områder vil forhåpentligvis om en del år skape nye seniorlag. 

Kunstisbaner i etablerte områder har erfaringsvis gitt store positive utslag på sportslig 

kvalitet, jamfør Stabæk, Drammen Bandy, Ready og Snarøya. Det vil føre til et større volum 

av lag som vil/kvalifiserer seg, til ett høyere nivå enn det de er på i dag. 

 

- Vi går inn for å beholde dagens opp og nedrykksystem da det etter vår mening sesongen 09-

10 fungerte tilfredsstillende i forhold til å få lag på riktig nivå, og spesielt eliteserien ble 

rekordjevn 

 

- Utvalget går inn for å beholde 2.lagene i seriesystemet etter dagens modell. NBF og flere 

andre lagidretter har forsøkt å skille ut rekrutt/B-lag i en egen divisjon, men ingen har lykkes 

med en varig motiverende og utviklende variant. Etter noen sesonger blir disse lagene på nytt 

plassert inn i den ordinære pyramiden. Vi klarer ikke å finne noen løsninger andre ikke har 

tenkt, som skulle tilsi en annen situasjon hos oss. Da er etter vår mening den minst dårlige 

løsningen å la 2.lagene spille i pyramiden som i dag. 

 

- Det er viktig med gode og gjennomførbare regler for bruk av spillere mellom 1. og resterende 

lag. Utvalget ønsker en ny frist 3 uker før seriestart, for å kunne skape tid for en bedre 

prosess, samt kort behandlingstid for søknader om å bytte ut spillere på listen. Juniorer bør 

ikke nomineres. 

 

- Flere klubber har kommet med ønske om å kunne melde på tredje lag i fremtiden. Dette er lag 

de ønsker å bruke som en sosial samlingsplass for de som ikke har ambisjoner med bandyen. 

Utvalget tenker det er positivt for oss å skape ett konkurransetilbud for alle som vil spille, og 

går inn for å tillate såkalte ”fun”-lag i den ordinære pyramiden, men kun på laveste nivå. 

 

- Bergensmodellen med dispensasjon for å spille rink der det ikke finnes full bane er fornuftig. 

Når det meldes på flere lag enn Bergen med stor geografisk avstand til det sentrale 

bandymiljøet, må det utarbeides gode modeller for økonomisk og praktisk reisefordeling. En 

tanke er å ha 2 avdelinger i laveste divisjon og spre reise-lagene, mens reisekassen fortsatt er 

felles for begge avdelinger. Da kan det også bli lettere å få til et fornuftig kampantall 

 

- Utvalget ser våre tanker om hvordan pyramiden bør se ut pr. dags dato ikke er moden for en 

umiddelbar gjennomføring. Vi ser for oss en 2-leddet prosess hvor modell A blir videreført 

fra denne sesongen (09-10) og i 3 sesonger til, og modell B blir vedtatt når tiden er moden, 

eller etter sesongen 11-12, med virkning fra 12-13. Videre vedtas de andre punktene i 

forslaget med virkning fra 10-11. 
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Elite: 

- Utvalget ønsker dobbel serie for å skape større rettferdighet og færre kamper enn dagens 21 

for å skape mer tid til landslag. Det ideelle vil være 10 lag = 18 kamper + sluttspill. Men for å 

ha 10 lag i eliteserien bør det være en konkurransesituasjon med 12-13 lag involvert for å 

skape en stabil god serie. Der er vi ikke pr. i dag. Vi ser for oss følgende: 
 

Modell A: 

8 lag i serien, med dobbel serie. Det gir 14 kamper som er for lite i forhold til kvalitet. Som en 

ordning for å øke kampantallet til 18 kamper innføres bonusrunder. Disse kampene teller som 

vanlige seriekamper i tabellen. De spilles som 2 x 2 kamper gjennom sesongen med kamp 

fredag og søndag samme helg.  
 

Fredag: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 

Søndag: 4-1, 2-3, 8-5, 6-7 
 

Tabellplassering for oppsett av bonuskampene settes til etter runde 6 og 12, for å unngå 

spekulering i forhold til motstander og skape tid for oppsett av bonuskampene. Kampene 

spilles etter runde 7 og 13. Likt antall kamper må være spilt når bonustabellen regnes ut. Det 

legges inn landslagshelg i denne perioden.  
 

Modell B:   

10 lag i serien, med dobbel serie. Det gir 18 kamper. 
 

-  Ut fra den ordinære seriedatoen kan enkeltkamper trekkes ut til fredager der begge    klubber 

ønsker det 
 

- sluttspillet spilles som kvartfinaler etter dagens ordning med best av 3 kamper (4-5, 3-6), 

semifinaler spilles som best av 5 kamper – best rangerte lag spiller hjemme i 1., evt.3, evt. 5 

kamp. Videre får best rangerte lag (serievinner) velge sin semifinalemotstander, av to 

kvartfinalevinnere. Sluttspillet spilles hvis mulig bane og dommerteknisk annenhver dag for å 

kunne trekke ut sesongen for flest mulig lengst mulig, og skape intensitet mot slutten av 

sesongen 
 

1.divisjon: 

-  bra 2.lag tilfører divisjonen mye på det sportslige planet. For å kunne øke nivået på serien 

økes 2.lags begrensningskvoten til maksimalt 4 lag. 

-  i modell A fortsettes det med 8 lag – dobbel serie. Når modell B innføres vurderes det å øke 

til 10 lag – dobbel serie, avhengig av totalt volum for hele herresiden og sportslig nivå. 

2.lagsbegrensingen vil fortsatt være 4 lag. 

 

2. og 3.divisjon: 

-  2.divisjon spilles som før, men bør sees i sammenheng med antall lag og hvilke lag som 

spiller i 3.divisjon i forhold til reisefordeling og ett mest mulig fornuftig kampantall. Her bør 

det vurderes forslag fra sesong til sesong. 

-  3.div modell blir bestemt fra sesong til sesong avhengig av antall påmeldte lag. Det tas 

reisehensyn i modellen i forhold til økonomi og antall kilometer. 
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SAK 13.6: KONKURRANSETILBUDET FOR DAME OG JENTEBANDYEN. 

                   Sees i sammenheng med sak 8.1.3. 

 

Utredning av konkurranseaktiviteten for damebandyen 
 

Utvalgets medlemmer 

 Siri Nørve, nestleder seksjonsstyret og seriekomiteen, Ready (leder) 

 Stig Jensen, seksjonsstyret og leder seriekomiteen, Mjøndalen 

 Per Ivar Bråthen, medlem seriekomiteen, Drammen Bandy 

 Torkel Anzjøn, medlem seriekomiteen, Øvrevoll/Hosle 

 Tine Bjonge, Høvik 

 Elisabeth Fretheim, Nordre Sande 

 John Petter Mykletun, Solberg 
 

 Bjørn-Erik Thorp, administrasjonen (sekretær) 
 

Arbeidsform 

Møte: 26.04.10 

 

Utover møtet har jobbingen foregått pr. mail og telefon 
 
Mandat 
Gruppen skulle se på seriesystemet for kvinner og foreslå endringer som både ivaretar sportslig utvikling og 
gir tilpasset konkurransetilbud for alle bandyjenter/-kvinner, uavhengig av alder og  
ambisjonsnivå. 

 

Bakgrunnsnotat 

 

Norsk jente – og damebandy har vært i utvikling over de siste årene. 

Vi står i dag overfor en situasjon der vi siste året hadde 

o dameserie med 5 lag som spiller en serie kombinert 7’er/rink,  

o en interkrets jenteserie med 6 lag (denne sesongen) avgrenset i alder opp til 16 år. Spiller 7’er  

o flere  yngre jentelag  som har spilt i lokale  serier 

o jentespillere i guttelag, både på 7’er og 11’er. 

 

Dameseriens konkurransetilbud har vært nesten uforandret de siste 10 årene. Dameserien hadde i 

2001 7 lag,  2002 6 lag og i 2005 bare 4 lag. Av disse klubbene var det bare en kubb som arbeidet 

med jenterekruttering og to av klubbene var ”Rink” klubber. Den videre utvikling av damebandyen 

kom derfor ikke direkte fra ”damesiden” 

 

Rekrutteringen til jentebandy har i dette ti-året kommet fra de tradisjonelle bandyklubbene 

(Øvrevoll/Hosle, Høvik, Solberg, Skiold, Drammen ballklubb, Ready, Røa). Det ble dannet jentelag i 

flere klubber og det ble i sesongen 06/07 dannet en interkrets jenteserie. 

Fra og med  2006 kom det opp ett nytt damelag og fra sesongen 08/09 ytterligere to klubber.
1
 

Rekrutteringen kom fra jenteserien.
2
 Det er i dag flere jente og damespillere enn det noen gang har 

vært 
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Øvrevoll Hosle kom opp fra jenteserien og dannet damelag sammen med Sagene som da gikk ut som eget lag. Derfor 

økte serien bare med ett lag.  
1
 Readys damelag kom ikke opp fra jenteserien, men hadde spilt som lag i smågutt og gutt i Oslo krets. 

 
Lisensierte spillere, under 17 og over 17 (DS) 

 

Norge  00 01   02 03 04 05 06   07 

U-17  40 29   36 38 36 32 20   89 

DS  46 50   70 42 39 52 53   60 

Sum  86 79 106 80 76 84 73 149 
Tabellen viser bare linsensierte spillere. Av idrettstellingen vet vi at det er xx... 

 

 

Internasjonalt 

Konkurranseformen internasjonalt har samtidig vært i endring. Fram til 2002 har Norge spilt 

dobbellandskamper mot Sverige på 7’er, både for damer og U 18.  Fra og med 2004 ble 

landskampene spilt på 11’er. I 2005 (?) ble det første VM for damer arrangert som 11’er. Deretter er 

det avholdt ytterligere 3 VM for damer. Jentenes konkurranseform har samtidig gått over på 11’er og 

det første VM ble arrangert i sesongen 08/09. 

 

Problemstillinger 

Det er i dag et ønske fra de fleste bandyklubber om å få en endring i  konkurransetilbud.  Målet er å 

få norsk damebandy opp som 11’er og med spill på 9’er som et steg på vegen. Det er imidlertid noen 

utfordringer: 

o Noen miljø er små og mener at de har problemer med å stille et stabilt 9’erlag 

o Noen klubber i dameserien driver ikke rekruttering og vil evt få problemer på sikt. 

o Ett lag har ikke stor bane og må spille hjemmekamper på rink. 

o Lagene som spiller i jenter –interkrets blir stadig  eldre og uten at de er rede til å ta steget opp 

i dameserien. 

 

Seriekomiteen /utvalget skal derfor se på hvordan den kan legge opp et konkurransetilbud for jenter 

og damer slik at: 

1. Konkurransetilbudet fører til en sportslig utvikling 

2. Legges slik opp at seriesystemet kan finne plass til mange varianter 

3. Gi et jentetilbud til de yngste 

 

Forslagskonklusjon 
Langsiktig målsetning er 11er-serier for damer og jenter fom 13 år, samt en mer uformell parallell 7er-serie, 
gjerne uten aldersbegrensninger. Jenter tom 12 år spiller 7er som nå.  
 
En god overgang fra dagens 7er til 11er vil ta tid. 9er vil kunne være et godt og kanskje langvarig alternativ 
på veien. 
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Forslag 1: 
 
Fom sesongen 12/13 går både Dameserien og Jenteserien(e) fom 13 år på 9er. 
 
Forslag 2: 
 
Sesongene 10/11 og 11/12 er overgangssesonger og gjennomføres som følger: 
 
Dameserien spilles som 9er, men med mulighet for dispensasjon 

 Lag får disp til å spille rink hvis det ikke finnes andre banealternativer. 

 Lag kan før kampoppsettet fastsettes velge å være 7er-lag og spille alle sine kamper på 7er, men kan 
da ikke gå til sluttspill. 

 Sluttspill går på 9er. 
Jenteserien(e) spilles som 7er, men med mulighet for 9er 

 Når begge lag ønsker det kan det spilles 9er. Lag kan før kampoppsettet fastsettes melde at de vil 
spille 9er når mulig, og så gjøre dette når de møter andre jentelag som har meldt det samme. 

 I tillegg oppfordres cup arrangører å invitere til 9er for jenter. 
 
Begrunnelse/kommentar 
Jentene/Kvinnene må over på stor bane for å ivareta den sportslige utviklingen. Spillerutviklingen skal skje i 
klubbene, gjennom gode klubbtreninger og deltagelse i seriesystemet. Fleksible løsninger er nødvendig.  Og 
samarbeid mellom klubber må være mulig. Innføring av parallell 7er-serie vil kunne differensiere tilbudet, 
men bør vente til overgangen til 11er, evt innføres når 9er er vel etablert. Norsk bandy har mye å vinne på 
økt rekruttering og nivåheving på jente-/kvinnesiden.  Og det er mulig! 
 
 
SAK 13.7: Oppfølging av forslag behandlet på årsmøtet 2009 (Sak 8.2.2- Kampreglement) 

                   Siste års lillegutt går over fra 7’er til 11’er sesongen 10/11. 

 

Bandyseksjonens innstilling: Bandyseksjonen er av den oppfattning at norsk bandy fortsatt ikke er 

moden for at siste års lillegutt skal gå over til 11’er-bandy. Seksjonen anbefaler derfor at forslaget 

utsettes 1-ett år og tas opp på årsmøtet 2011. 

 

 

 
Liten pjokk - på liten bane. 
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