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DAGSORDEN 
 

 
Det 21. ordinære årsmøte for Bandyseksjonen i Norges Bandyforbund. 

Ullevaal Stadion, torsdag 7. juni 2012 kl 18.00. 

 

 

Årsmøtets åpning 

 

 

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. 

 Seksjonsstyret 

 Innstilling på seksjonens representant til forbundsstyret 

 Leder og medlemmer i valgkomiteen 

 Medlemmer til Ballfondet 

 

 

13. Administrative bestemmelser (saker til behandling). 

 

 
Årsmøtet avsluttes 
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BANDYSEKSJONEN 2011 – 2012 

 
Mens forrige sesong var preget av uro i organisasjonen har inneværende sesong vært tilsvarende rolig. 

Urolighetene sist sesong gikk mye på sanksjonssaker knyttet til forsikringsordningen, bruk av ikke 

spilleberettigede spillere samt sanksjonering av disse forhold. 

 

Bandyseksjonen har tatt flere grep i forhold til å unngå at vi skal havne i tilsvarende situasjon igjen. Vi tok 

blant annet, etter fjorårets sesong, initiativ til å opprette et eget Sanksjons- og Protestutvalg på tvers av 

idrettene innenfor NBF. Dette både for å sikre god saksbehandling av et oppnevnt utvalg av kompetente 

personer, men også for å skille mellom Seksjonsstyrets viktige politiske oppgaver og håndheving av 

forbundets regler.  

Som en følge av enkeltsaker både under fjorårets og årets sesong legger Seksjonsstyret på årsmøtet frem et 

forslag til en endring og forenkling av bandyens overgangsregler som vi håper klubbene vil støtte.  

 

For Eliteklubbene har Seksjonsstyret hatt en grundig gjennomgang av Elitelisensen for å se på hvordan dette 

reglementet på best mulig måte skal kunne sørge for utvikling av norsk bandy på høyeste nivå. 

Et revidert forslag til ny Elitelisens legges frem av Seksjonsstyret på årsmøtet. 

Bandyforbundet har på tvers av særidrettene satt ned et utvalgt som har jobbet med en ny Visjons- og 

Strategiplan for hele forbundet som skal vedtas på Forbundstinget til høsten. Visjons- og Strategiplanen har 

også egne seksjoner for hver særidrett og denne vil Bandyseksjonen legge frem for vårt årsmøte. 

 

Årets sesong - hvor flere av våre landslag har deltatt i mesterskap ute - med til dels lange reiser, har medført 

betydelige kostnader i et fra før begrenset totalbudsjett. Det er allikevel viktig at Norge oppfyller sine 

internasjonale forpliktelser i forhold til deltagelse i mesterskap, samtidig som vi en nødt til å ta hensyn til en 

stram økonomi. Det er derfor vesentlig at vi fremover balanserer bruken av de økonomiske midlene vi har 

tilgjengelig til beste for norsk bandy. 

Sportslig sett kan vi i år først og fremst gratulere med VM-bronse til U-19 i Finland og til A-landslaget som 

nådde målsetningen om å beholde plassen i A-puljen under VM i Kazakhstan. 

 

NBF har fått mandat av Det Internasjonale Bandyforbundet (FIB) til å jobbe for å få bandy på programmet til 

de Olympiske Vinterleker for ungdom på Lillehammer i 2016. Prosessen går fremover og vi har god kontakt 

med NIF som støtter saken, samtidig som vi har hatt et konstruktivt møte med IOC-representant Gerhard 

Heiberg.  

En av våre største oppgaver i årene som kommer er å sørge for nyrekruttering og samtidig hindre frafallet. 

Det jobbes godt i mange klubber med blant annet bandyskoler, og dette sammen med flere andre tiltak bør gi 

oss en økning av spillere til vår idrett både på jente- og guttesiden. 

Utviklingen av norsk bandy skjer i hovedsak i klubbene og det er her vi må rette fokuset for å heve oss. NBF 

og Seksjonsstyret vil gjøre hva vi kan for å legge til rette for at klubbene skal være i stand til å gi trenere, 

ledere, spillere, dommere og andre rammebetingelser for å bringe norsk bandy fremover. 

 

Vi ser en økende interesse for bandy hos jentene. Dette er svært gledelig og Bandyseksjonen vil med dette 

oppfordre alle klubbene til å satse på jentene i årene som kommer. Det er også gledelig å se mange nye unge 

lovende dommere, men vi har fremdeles en stor utfordring i å dekke det totale behovet. 

Vi har de siste årene fått frem flere nye kunstisanlegg og det jobbes målbevisst med nye prosjekter. 

 

Vi ser frem mot en ny sesong med nye utfordringer og gleder oss spesielt til VM-2013 hvor vi er blitt enige 

med FIB, Svenske Bandyforbundet og IFK Vänersborg om at Norges åpningskamp skal spilles i Norge. 

Bandyseksjonen ønsker å takke alle som har bidratt for norsk bandy i året som har gått, og inviterer samtidig 

alle ledd i organisasjonen til et samarbeid for å bringe norsk bandy fremover i årene som kommer. 
 

 
 

Stein Pedersen 

Leder Bandyseksjonen 
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BANDYSEKSJONENS BERETNING 2011/12 
 

På det 20. ordinære årsmøte i Bandyseksjonen torsdag 9. juni 2011 ble følgende styre og komiteer 

valgt: 

 

 

Bandyseksjonen 

 

Leder   Stein Pedersen  Ullern   1 år (Ny) 

Nestleder  Nils Vangdal  Øvrevoll/Hosle  2 år (Ny) 

1. styremedlem  Bent Gommerud Mjøndalen  2 år (Ny) 

2. styremedlem  Lars S. Nygaard Skeid   1 år (Ny) 

3. styremedlem  Hanne P. Werner Røa   1 år (Ny) 

4. styremedlem  Trine Skarpnes  Ullevål   2 år (Ny) 

1. varamedlem  Geir Andersen  Høvik   2 år (Ny) 

2. varamedlem  Roger Jarnes  Solberg   1 år (Ny) 

3. varamedlem  Ravi Sunder  Skiold   1 år (Ny) 

 

 

Valgkomité 

Kjell Borgersen, Drammen – Christer Lystad, Sarpsborg – Erik Nordbrenden, Ullevål. 

 

Ballfondet 

Bandyseksjonens leder, samt generalsekretær og rekrutteringsansvarlig i NBF. 

 

 
 

 
Frogner Stadion, Oslo 
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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: Stein Pedersen, leder 

  Hanne Werner, medlem 

  Tomas Jonsson, medlem  

Valgkomiteen: Kjell Borgersen, leder 

  Erik Nordbrenden, medlem 

  Christer Lystad, medlem 
 

OPPNEVNT AV BANDYSEKSJONEN: 

Forbundsstyret: Stein Pedersen 
 

BS´arbeidsutvalg (AU): 

  Stein Pedersen, leder 

  Nils Vangdal, nestleder 

  Tor Audun Sørensen, adm. 
 

Seriekomite: Geir Andersen, leder 

  Torkel Anzjøn, medlem 

  Ravi Sunder,medlem 

  Olav Hamran, medlem 

  Bjørn-Erik Thorp, adm. 
 

Dommerkomite: Lars Stian Nygaard, leder  

  Øistein Rune Eriksen, forfallssekr. 

  Rune H. Jahnsen, medlem/FIB-RRC 

  Egil Larsen, medlem/kampinsp.korps 

  Lars Lindgren, medlem utdanning 

  Bjørn-Erik Thorp, adm. 
 

Rink-komite:      Administrasjonen 

 

Rekr.-& utv.k.:  Hanne Werner, leder 

           Nils Vangdal, medlem 

           Halvor Hanneborg, medlem 

           Andrè Hagen, adm. 
 

Utdanningsk.: Ravi Sunder, leder 

  Bent Gommerud, medlem 

  Lars S. Nygaard, medlem 

  Tor Audun Sørensen, adm. 

     

Utd.korps: Espen Johansen, trenerutd./adm. 

  Roger Jarnes, trenerutd. 

  Erik Nordbrendsen, trenerutd. 

  Finn Rune Karlsen, dommerutd. 

  Lars Lindgren, dommerutd. 

  Svein Erik Hammerstad, skader 

  Trygve F. Moe, skader 

  Atle Braaten, sliping 
   

Sponsorutvalg: Trine Skarpnes, leder 

  Geir Andersen, medlem 

  Tomas Jonsson, adm. 

 

Utv. regelverk: Stein Pedersen, leder 

  Halvor Hanneborg, medlem 

  Ann-Mari Ellefsen, adm. 

  Kim A. Jørstad, adm. 

 

 

 

Utvalg NM-fin.: Nils Vangdal, leder 

  Tor Audun Sørensen, adm 

 

Strategiutvalget: Nils Vangdal, leder 

 

Elitelisensutv: Kjell Hovland Olsen, leder 

  Tine Heien Bjonge, medlem 

  Harald Skjerve-Nielssen, medlem 

  Mette Haakonsen, adm. 
 

Landslagsskom.: Bent Gommerud, leder  

  Roger Jarnes, medlem 

  Dag Kåre Lunden, medlem 

  Erik A. Boye, medlem 

  Tor Audun Sørensen, adm. 

Besetning landslag: 

A herrer: Espen Tho, forbundskaptein 

  Rolf Langeland, ass. landslagstrener 

  Erik A. Boye, adm.leder 

  Svein-Erik Hammerstad, fysioterap. 

  Jan H. Askheim materialforvalter 

U19 gutter: Einar Forfang, forbundskaptein 

Andrè Mølsted, lagleder 

 Knut-Are Aas, materialforvalter 

U18 gutter: Dag Kåre Lunden, forbundskaptein 

  Terje Pedersen, lagleder 

  Odd Gulbrandsen, materialforvalter 

U17 gutter: Anders Bakke, forbundskaptein 

  Tor Tveter, lagleder 

  Erik Langmo, materialforvalter 

U16 gutter: Thore H. Steinrem, forbundskaptein 

  Odd Johnsen, lagleder 

  Atle Braaten, materialforvalter 

  Sten R. Ludvigsen, analytiker 

A damer: Mats Eriksson, forbundskaptein 

  Kjetil Bergh, ass.landslagstrener 

  Tine Bjonge, adm.leder 

  Trygve Moe, lege/fysio 

  Atle Braaten, materialforvalter   

U17 Jenter:  Lars Tore Borge, forbundskaptein 

  Arild Aamodt, lagleder 

  René Ph. L’Orsa, materialforvalter 
 

Anleggskomite: Nils Vangdal, leder 

  Kjell N. Nilsen, konsulent/adm. 

  Espen Johansen, konsulent/adm. 

  Sigrid-Lise Nonås, Bergen 

  Kjell Hovland Olsen, Buskerud 

  Odd H. Arntzen, Oslo & Akershus 

  Tor Mattsson, Hedmark 

  Kjetil Haugersveen, Telemark 

  Tobias Boren Svendsen, Trondheim 

  Gjermund Strømnes, Østfold 

  Tomas Jonsson, Gen.sekr/adm 

  Tor Audun Sørensen, utv.sjef/adm 

 

Årsberetning 2011/12: 

Redigert av: Halvor Hanneborg 

Fotos:  Haakon Hallingstad 

  Tor Audun Sørensen 

  Halvor Hanneborg 
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SAK 10  ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2011/12  
 

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

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

6. Delta i VM for U19 Gutter i Finland 27.-29. januar 2012. 

7. Delta i Nordisk Mesterskap for U17 Gutter i Finland i januar/februar. 

8. Delta i nordisk turnering for U17 Jenter i Sverige i februar. 

9. Delta i VM Herrer i Almaty i Kazakhstan i 29. januar til 5. februar 2012. 

10. Delta i VM Damer i Irkutsk i Russland 23.-26. februar 2012. 

11. Samlinger for landslagene, herunder U16- og U18 troppen gutter, samt damelandslagets deltakelse i 

kvalikserien gutt. 

12. Arrangere barneskoleturnering for gutter og jenter i samarbeide med kretsene/regionene. 

 

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, herunder også for siste års lillegutt. 

6. Fokusere videre på jenterekruttering. 

7. Kristiansund: Følge opp bandyaktivitetene. Arendal og Skien: 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. 

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. Videreutvikle og bedre kommunikasjonen i alle ledd. 

4. 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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ORGANISASJONEN 

 
 Blant 54 særforbund er NBF rangert som følger: 

 Pr.31.12.11: Nr.13 mht antall klubber og nr.16 mht antall medlemmer 

 Pr.31.12.10: Nr.13 mht antall klubber og nr.17 mht antall medlemmer 

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

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

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

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

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

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

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

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

    01: NIF offentligjorde ikke tallene 

     

 

 
 

 MEDLEMSTALL NIF  PR. 31.12.11 (fra idrettsregistreringen)  
2011     327 klubber / 18311 menn / 5030 kvinner / 23341 medlemskap. Bandy: 5079 medlemsk. 
2010     323 klubber / 17559 menn / 4560 kvinner / 22119 medlemskap. Bandy: 5147 medlemsk. 
2009     331 klubber / 17541 menn / 4377 kvinner / 21918 medlemskap. Bandy: 5067 medlemsk. 
2008     319 klubber / 16643 menn / 4333 kvinner / 20976 medlemskap. Bandy: 5017 medlemsk. 
2007     311 klubber / 16414 menn / 4365 kvinner / 20779 medlemskap. Bandy: 5329 medlemsk 
2006     330 klubber / 17204 menn / 4261 kvinner / 21465 medlemskap. Bandy: 4953 medlemsk. 
2005     303 klubber / 16986 menn / 4199 kvinner / 21185 medlemskap. Bandy: 5489 medlemsk. 
2004     268 klubber / 16828 menn / 3571 kvinner / 20399 medlemskap. Bandy: 5636 medlemsk. 
2003     219 klubber / 13832 menn / 2992 kvinner / 16824 medlemskap 
2002     NBF sine tall 13346 menn / 2778 kvinner / 16124 medlemskap 
2002     Nytt oppsett fra NIF. NBF sine tall: 13346 menn, 2778 kvinner, totalt 16124 medlemskap 
2001     NIF offentligjorde ikke tallene. Egen reg. kun bandy/rink: 5481 fordelt på 34 klubber. 

 
 
 
  ANTALL BANDYLAG 2011/12 (2010/11) 
 

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

Sen.A-herrer   6(  6)   6(  4) 1(1)   5(  5) -  - 1(1) 2(2) 21(19) 

Sen.2.lag-herrer   4(  4)   4(  3)  - -   2(  2) -  - 1(1) -  -  11(10) 

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

Old Boys   3(  4)   2(  3)  - -   3(  2) -  - -  - -  -   8(  9) 

Junior    6(  6)   4(  4) 0(1)   5(  3) -  - 1(1) -  - 16(15) 

Gutt    5(  6)   5(  4) 1(1)   5(  7) 0(1) 0(0) -  - 16(19) 

Smågutt   8(  9)   6(  7) 0(0)   8(  8) -(-) 1(1) -  - 23(25) 

Lillegutt 19(18) 10(10) 1(1) 13(17) -(-) 1(0) -  - 44(46) 

Knøtt  13(11) 23(23) 2(1) 32(30) -(-) 3(2) -  - 73(67) 

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

Jenter    1(  1)   1(  2) -(-)   3(  2) -(-) -(-) -  -   5(  5) 

Småjenter   0(  0)   0(  0) -(-)   4(  6) -(-) -(-) -  -   4(  6) 

 

Totalt  70(69.5) 64(63)  5(5)        85(87.5)  0(1)       8(6) 3(3) 235(235) 

Bandyskoler   7(8)   5(3)     0(0)             6(6)    -(-)        1(1)       1(1)             20(19) 
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LISENS 
 
Alle spillere født i 1999 og tidligere skal ha løst lisens for sesongen 2011/12. 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. 

 

Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes så tidlig som mulig – da unngår man å 

glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart! 
 
 

GREN OVER 17 ÅR UNDER 17 ÅR TOTALT ANTALL 
BANDY/RINK   885 (753)   925 (784) 1810 (1538) 
INNEBANDY 4755 (4311) 2713 (2137) 7468 (6449) 
HOCKEY     84 (70)      50 (19)   134 (105) 
NBF TOTALT 5724 (5134)      3688 (2940) 9412 (8092) 

 

 
 

INFORMASJON OG MEDIA 
 
NBF har ansvaret for å serve riksmedia, mens klubber og kretser skal serve lokalmedia. NBF bruker 

hjemmesider, e-poster og pressemeldinger som sine viktigste kanaler. Lokal og riksmedia kan hente sine 

resultater og tabeller fra n3-sport systemet. Vi har dog erfart at kommunikasjonsflyten mellom media og n3-

sport i noen sammenhenger ikke fungerer tilfredsstillende. Dette er noe NBF har forsøkt å ta tak i – uten å 

lykkes. 

Videre er fortsatt serieåpningen samt 2.juledagskampene våre store dager foruten NM-finalene. 

For å få gjennomslag i media, er det viktig med godt besøkte kamper på disse dagene. Hvordan det bør løses i 

forhold til geografi og motstandere er ett politisk spørsmål bandyen løpende tar stilling til. Nytt av året var at 

NBF-TV streamet NM-finalene. Det var delte meninger om kvaliteten og effekten av dette tiltaket, som blir 

evaluert. 
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REPRESENTASJON 
 
Det Internasjonale Bandyforbundet (FIB)  

 

Styremedlem Executive commitee (EC) og FIB/TUE Commitee.: Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra (tom 3. feb. 12)  

Styremedlem Executivecommitee (EC): Stein Pedersen, Ullern (fra 3. feb. 12). 

Medlem Regel-og Dommerkomite (RRC): Rune Harald Jahnsen, Skiold. 

Medlem Teknisk Komite (TC): Tor Audun Sørensen, Ullevål. 

Medlem Kvinnekomiteen (WC): Tor Audun Sørensen, Ullevål. 

Medlem Tvistenemda (Arbitration): Stein Pedersen, Ullern. 

Medlem Valgkomite og revisor: Per Gunnar Løken, Røa. 

 

På FIB-Kongressen i Almaty 3.februar representerte: 

Kjell Hovland Olsen, Stein Pedersen og Tor Audun Sørensen. 

 

På FIB/TC-møte i Sandviken 15.oktober representerte Tor Audun Sørensen. 

På FIB/TC-møte i Almaty 2.februar representerte Tor Audun Sørensen. 

På FIB/TC møte i Stockholm 4.mai representerte Tor Audun Sørensen. 

På FIB/EC-møte i Budva i Montenegro 15.-17.juli representerte Kjell Hovland Olsen. 

På FIB/EC-møte i Sandviken 15.oktober representerte Kjell Hovland Olsen. 

På FIB/EC-møte i Almaty 2.februar representerte Kjell Hovland Olsen. 

På FIB/WC-møter i Irkutsk 23. og 25.februar, representerte Nils Vangdal, Øv./Hosle og Tor Audun Sørensen. 

FIB/TC-representant under VM Damer i Irkutsk 22.-27.februar var Tor Audun Sørensen. 

 

På FIB/RRC-møtet i Drammen 13.-14.mai representerte: Rune Harald Jahnsen, Kjell Hovland Olsen. 

FIB/RRC-ansvarlig under World Cup Sandviken 13.-16.oktober var Rune Harald Jahnsen. 

FIB/RRC-ansvarlig under VM herrer i Almaty 27.januar til 6.februar var Rune Harald Jahnsen. 

FIB/RRC-ansvarlig under VM U19 i Pori 25.-30.januar var Egil Larsen, Snarøya. 

 

Hovedleder for A-landslaget til VM i Almaty 27.januar til 6.februar var Bent Gommerud. 

Hovedleder for U19 landslaget til VM i Pori 25.-30.januar var Bjørn-Erik Thorp, NBF. 

Hovedleder for U17 gutter til Nordisk/European Tournament i Varkaus 1.-6.februar var Bjørn-Erik Thorp. 

Hovedleder for U17 jenter til Nordisk turnering i Nora, Sverige 16.-19.februar var Lars Tore Borge, 

Drammen. 

Hovedleder for Damelandslaget til VM i Irkutsk 22.-27.februar var Nils Vangdal. 
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SERIEKOMITÈEN 
 
 

Seriekomiteen har i sesongen 2011/12 bestått av: 

Geir Andersen (leder), Ravi Sunder, Torkel Anzjøn, Olav Hamran, Bjørn-Erik Thorp (NBF – sekretær).  

 

Generelt 

Sesongen 2011/2012 ble preget av meget varierende værforhold. Forsesongen var betydelig mildere enn de 

foregående sesonger, og det var for flere klubber problematisk å få opp god is i tide til sesongstart. I tillegg var 

det en betydelig mildværsperiode i forkant av NM-uken, noe som gjorde forholdene spesielt utfordrende. Men 

en strålende jobb av Stabæk og deres banemannskaper reddet det hele. 

 

Som en følge av manglende baner ble det spesielt utfordrende å få serieoppsett og kamparrangementer til å gå 

opp denne sesongen, men iherdig innsats og rutine fra administrasjonen gjorde at alle kamper i serieoppsett ble 

gjennomført. 

Før endelig serieoppsett var det stor usikkerhet med hensyn til deltakende lag. Vi skulle gjerne hatt en 

bindende påmelding langt tidligere enn hva tilfelle er, men det er tydelig at enkelte klubber sliter med dette og 

forutsigbarhet i egne rekker. For at det ikke skal oppstå avskalling med hensyn til lag og spillere så forsøker 

seriekomiteen å være imøtekommende og fleksible i så henseende, men det er ingen ideell situasjon. Vi 

oppfordrer klubbene, for kommende sesong, så tidlig som mulig å melde inn deltakelse for respektive lag. 

 

Det oppfordres også til, i god tid før seriestart, å sende inn eventuelle søknader om dispensasjoner. I år hopet 

dette seg opp i en kort periode (for tett på seriestart) slik at behandlingen av dette ble utfordrende, men likevel 

forhåpentlig rettferdig og god. 

Det vil kommende sesong bli innskjerpede rutiner for gjennomføring av kvalikkamper, da vi i inneværende 

sesong fikk noen tilfeller av at klubber internt bestemte seg for å ikke spille kamper ”uten betydning”.  

Konsekvensene av denne praksisen kan være større enn det synes for lagene i øyeblikket, da en innbyrdes 

rangering etter kvalik kan danne grunnlag for opprykk/nedrykk hvis et lag skulle trekke seg før kommende 

sesong. 

 

Seriekomiteen vil ellers takke for vel gjennomført sesong og oppfordre alle til å ivareta dommerne spesielt og 

være med på å bygge opp under deres forhold, miljø og status i sporten slik at vi her ser en rivende 

rekruttering og interesse for denne meget viktige delen av bandysporten.  Det vil ellers bli startet arbeide i 

komiteen med strategiske valg for gjennomføring av seriene i tiden fremover for å tilrettelegge og 

gjennomføre seriene på en bedre måte. 

 
Eliteserien 

Eliteserien 2011/2012 bestod av 8 lag hvor det ble spilt dobbel serie med to innlagte bonusrunder (2x2 kamper 

avviklet på kort tid). 

Tabellplassering etter runde 7 og 16 bestemte oppsett av mellomrundene. Kampene i mellomrunden ble spilt 

rett etter. 

Stabæk tok gull og ble seriemester , Solberg sølv og Ready bronse. På de påfølgende plassene kom Ullevål, 

Sarpsborg, Høvik, Mjøndalen og Drammen 

I NM-finalen møttes Stabæk og Solberg, en kamp Stabæk vant 6 - 4.  

I semifinalene møtte Stabæk – Høvik, og Stabæk vant med 3-0 i kamper i best av 5.  Solberg på sin side møtte 

Sarpsborg og avgjørelsen kom her til slutt i en spennende og innholdsrik 5. og avgjørende kamp. Mjøndalen 

og Drammen Bandy spilte kvalik om retten til plass i Eliteserien mot Snarøya og Nordre Sande. 

Kvalikspillet ble spilt som enkel serie og Mjøndalen og Drammen Bandy forsvarte sine plasser i Eliteserien. 

Snarøya og Nordre Sande fortsetter i 1 divisjon. 

Sarpsborgs Christer Lystad ble årets poengplukker med 43 poeng ( 26 mål og 17 assist), tett fulgt av Marius 

Austad, Solberg med 43 poeng ( 20 mål og 23 assist). Lystad foran på flere scorede mål. Christer Lystad ble 

også kåret til Årets Spiller i Eliteserien 2011/2012. 
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1.divisjon 

1.divisjon 2011/2012 bestod av 8 lag hvor det ble spilt dobbelt serie.  Snarøya vant denne divisjonen foran 

Nordre Sande, med Stabæks 2-lag på som nummer 3. 

Videre fulgte Hamar, Øvrevoll Hosle, Ullevål 2, Hauger og Drammen Bandy 2. 

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

enkel serie. Se omtale av eliteserie. 

Hauger og Drammen Bandy 2 måtte spille kvalik om nedrykk til 2 divisjon og dette resulterte i at begge disse 

lagene rykket ned til 2 divisjon, Ullern og Solberg 2 rykket opp etter denne kvaliken. 

 

2.divisjon 

2.divisjon 2011/2012 bestod av 8 lag hvor det ble spilt dobbelt serie. Solberg 2 vant denne serien foran Ullern 

og Sarpsborg 2. Videre fulgte Frigg, Øvrevoll Hosle 2, Mjøndalen 2, Haslum og Høvik 2. 

Kvalrunden om spill i 1.divisjon medførte at både Solberg 2 og Ullern tok de plassene. 

Høvik 2 og Haslum måtte spille kvalik om nedrykk til 3.divisjon og dette resulterte i at Høvik 2 rykket ned, 

mens Haslum holdt sin plass i 2.divisjon.  Ny opp fra 3. til 2.divisjon ble Ready 2. 

 

3.divisjon 

3.divisjon 2011/2012 bestod av 7 lag hvor det ble spilt dobbel serie. Ready 2 vant serien foran Konnerud IL og 

Bergen Bandyklubb. Videre fulgte Strømsgodset, Nordre Sande 2, Røa IL og NTNUI–Bandy. 

Kvalikrunden om spill i 2.divisjon endte med at Ready 2 rykket opp og Konnerud ble værende i 3.divisjon.  

Ned til 3.divisjon kom som nevnt tidligere Høvik 2. 

Spesielt gledelig med NTNUI som nytt lag, og at vi har fått med Trondheim på kartet sammen med Bergen. 

For øvrig spilte disse to lagene kampene mot hverandre i Oslo første helg etter nyttår, siden lagene består av 

mange studenter fra Østlandet. 
 
Dameserien 

Dameserien bestod i 2011/2012 av 6 lag hvor det ble spilt dobbelt serie. 

Nordre Sande/Drammen vant denne serien foran Stabæk og Høviks unge lag. Videre fulgte Ready, 

SSK/MIF/DBK og Bergen. 

NM-finalen ble spilt mellom Nordre Sande/Drammen og Stabæk, der Nordre Sande vant 6-3.  I semifinalene 

møttes Nodre Sande/Drammen – Høvik (3-2) og Stabæk – Ready (6-4). 

 

NM Junior  

Juniorserien bestod i 2011/2012 av 2 avdelinger, henholdsvis kalt Elite (5 lag) og Junior Kval. (10 lag). 

 

NM Gutt 
Gutteserien bestod i 2011/2012 av 2 avdelinger, henholdsvis kalt Elite (8 lag) og Kval. (6 lag).  

 

NM Smågutt 

Smågutteserien bestod i 2011/2012 av 18 lag fordelt på 3 grupper. En seedet gruppe og 2 kvalgrupper: Seedet 

7 lag, Gruppe A 6 lag, Gruppe B 5 lag. 

 

Uoffisielt NM Old Boys 

Old Boys-serien i 2011/2012 bestod av 8 lag hvor det ble spilt enkel serie. Mjøndalen vant denne serien foran 

Ready, Solberg og Snarøya.  Disse fire gikk til semifinaler og sluttspill.  

 

Veteran  

Veteranserien bestod i 2011/2012 av 8 lag hvor det ble spilt enkel serie. Ullevål vant denne foran Stabæk.  

Disse to lagene gikk til finale. 

 

Geir Andersen 

Leder Seriekomitèen 
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RAPPORT FRA LISENSUTVALGET 

 
Lisensutvalget har i sesongen 2011/12 bestått av: 

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

 

Lisensutvalget mottar og gjennomgår klubbenes elitelisenssøknader. Utvalget utarbeider innstilling til vedtak i 

seksjonsstyret. 

 

Alle søknader var innkommet før sommerferien. Noen klubber søkte dispensasjon fra ulike krav, bl.a. krav om 

dame-/jentelag, plassering av utvisnings- og innbytterbenker og isflate bak kortlinje.  

 

Utvalget innstilte på innvilgelse av dispensasjon der søknadene var tilfredsstillende begrunnet og/eller det ble 

fremlagt en plan for kunne innfri kravene på sikt. Utvalgets innstilling ble oversendt seksjonsstyret for videre 

behandling. 

 

Kjell Hovland Olsen 

Leder Lisensutvalget 

 

  

SERIENE ANTALL SPILTE KAMPER 

 

11/12 (10/11) 11/12 (10/11) 

 

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

Kval. 1.divisjon   4  " (  4)   5   " (  6) 

Kval. 2.divisjon   4  " (  4)   6   " (  5) 

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

Sluttspill senior   6  " (  6)  15   " ( 13) 

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

2. divisjon   8  " (  6)  56   " ( 45) 

3. divisjon   7  " (  6)  42   " ( 30) 

NM junior  15  " ( 15)  73   " ( 73) 

NM gutt  14  " ( 17)  53   " ( 79) 

NM smågutt  18  " ( 22)  57   " ( 65) 

Old Boys   8  " (  9)  32   " ( 37) 

Veteran   8  " (  8)  29   " ( 29) 

Damer   6  " (  6)  30   " ( 23) 

Damer sluttspill   4  " (  4)   3   " (  3) 

Jenter   0  " (  5)   0   " ( 20) 

Småjenter   0  " (  0)   0   " (  0) 

Landskamper, bandy offisielle   5  "  (  4)  27   " ( 17) 

 

SUM 127 lag (136) 561 kamper (578) 

 KAMPSTATISTIKK 

 11/12 (10/11) 11/12 (10/11) 

 

I NBFs regi 127 lag (136)  561 kamper ( 578) 

Kretslag  13  " ( 13)   15   " (  15) 

Kretsene 154  " (151)  694   " ( 689)  

 

SUM 294 lag (300) 1270 kamper (1282) 

 

Private kamper og turneringer, som utgjør et betydelig kampantall, er ikke med i tabellen.
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SLUTTABELLER BANDYSESONGEN 2011/12 

 

 

 
 

ELITE 

Stabæk        18 13 2 3  132 65   67 28 

Solberg        18 11 2 5  101 83   18 24 

Ready      18 10 1 7   74 67    7 21 

Ullevål        18  9 1 8   90 81    9 19 

Sarpsborg      18  8 1 9   99 101  -2 17 

Høvik      18  7 1 10 103 123 -20 15 

Mjøndalen      18  5 3 10  81 118 -37 13 

Drammen  18  3 1 14  71 113 -42  7 

 

KVARTFINALER 

18.02.12 Ready-Høvik         3-4 

20.02.12 Høvik-Ready         3-4 

22.02.12 Ready-Høvik         5-7 

18.02.12 Ullevål-Sarpsborg   7-6 

20.02.12 Sarpsborg-Ullevål   7-3 

22.02.12 Ullevål-Sarpsborg   3-4 

SEMIFINALER 

25.02.12 Stabæk-Høvik       10-8 

27.02.12 Høvik-Stabæk        4-7 

29.02.12 Stabæk-Høvik       11-2 

25.02.12 Solberg-Sarpsborg   4-6 

27.02.12 Sarpsborg-Solberg  10-5 

29.02.12 Solberg-Sarpsborg   6-5 

02.03.12 Sarpsborg-Solberg   3-4 

04.03.12 Solberg-Sarpsborg   8-6 

FINALE 

Lør.10.03.12 17:00 Solberg–Stabæk  4-6 

 

1.DIVISJON 

Snarøya   14  9 1 4   85 68   17 19 

Nordre Sande   14  9 0 5   79 51   28 18 

Stabæk II   14  9 0 5   95 49   46 18 

Hamar    14  8 1 5   80 69   11 17 

Øvrevoll/Hosle 14  7 1 6   66 63    3 15 

Ullevål II   14  5 3 6   73 82   -9 13 

Hauger    14  3 1 10  48 109 -61  7 

Drammen II   14  2 1 11  46 81  -35  5 

 

2.DIVISJON 

Solberg II 14 12 0 2  159  50 109 24 

Ullern   14 11 0 3  103  49  54 22 

Sarpsborg II 14  9 1 4   88  63  25 19 

Frigg    14  7 1 6   56  63  -7 15 

Øvrevoll/H. II 14  6 0 8   75  92 -17 12 

Mjøndalen II   14  5 0 9   85  104-19 10 

Haslum   14  5 0 9   91  125-34 10 

Høvik II 14  0 0 14  35  146-111 0 

 

3.DIVISJON 

Ready II   12 11 1 0   90  37  53 23 

Konnerud   12  9 1 2   98  47  51 19 

Bergen*    12  8 0 4  115  46  69 16 

Strømsgodset   12  5 0 7   68  87 -19 10 

Nor. Sande II 12  4 0 8   45  92 -47  8 

Røa    12  2 0 10  37  105-68  4 

NTNUI*    12  2 0 10  57  96 -39  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVAL. ELITE/1.DIVISJON 

Mjøndalen 2  2 0 0   18   3  15  4 

Drammen  2  2 0 0   17   3  14  4 

------------------------------------------ 

Snarøya  3  1 0 2    6  18 -12  2 

Nordre Sande 3  0 0 3    1  18 -17  0 

 

KVAL. 1.DIVISJON/2.DIVISJON 

Ullern  2  2 0 0   11   6   5  4 

Solberg II 2  2 0 0    8   4   4  4 

------------------------------------------ 

Hauger  3  1 0 2    6  11  -5  2 

Drammen II 3  0 0 3    5   9  -4  0 

 

KVAL. 2.DIVISJON/3.DIVISJON 

Ready II 3  3 0 0   14   5   9  6 

Haslum  3  2 0 1   21  11  10  4 

------------------------------------------ 

Konnerud 3  1 0 2   12  11   1  2 

Høvik II 3  0 0 3    6  26  -20 0 

 

JUNIOR ELITE 

Stabæk   8   7 0 1   62 19  43 14 

Solberg  8   3 3 2   44 44   0  9 

Ready/Røa 8   3 3 2   39 40  -1  9 

Drammen  8   2 0 6   35 54 -19  4 

Snarøya  8   1 2 5   30 53 -23  4 

 

JUNIOR KVAL. 

Sarpsborg 9   6 1 2   63 25  38 13 

Ullern  9   6 1 2   56 30  26 13 

Øvrevoll/H.II 9   5 2 2   35 38  -3 12 

Øvrevoll/Hosle 9   4 3 2   38 27  11 11 

Ullevål  9   5 1 3   53 30  23 11 

Mjøndalen 9   5 0 4   46 43   3 10 

Høvik  9   4 0 5   33 37  -4  8 

Ready/Røa II 9   2 1 6   23 44 -21  5 

Drammen II 9   2 0 7   26 64 -38  4 

Haslum  9   1 1 7   36 71 -35  3 

 

KVARTFINALER 

16.02.12 Drammen-Ready/Røa  4-3 

16.02.12 Solberg-Ullern 12-5 

16.02.12 Stabæk-Snarøya 13-2 

16.02.12 Øvrevoll/H.-Øv./H II 10-1 

SEMIFINALER 

05.03.12 Stabæk-Drammen 10-0 

05.03.12 Øvrevoll/H.-Solberg  3-11 

BRONSEFINALE 

08.03.12 Drammen-Øvrevoll/H. 10-3 

FINALE 

08.03.12 Solberg-Stabæk  0-17 

 

 

 

*= Hjemmekamper på rink 
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GUTT ELITE 

Solberg  7   7 0 0   44 12  32 14 

Ullevål  7   6 0 1   38 18  20 12 

Konnerud 7   5 0 2   30 24   6 10 

Øvrevoll/Hosle 7   4 0 3   30 27   3  8 

Stabæk    7   3 0 4   26 31  -5  6 

Hauger  7   2 0 5   28 45 -17  4 

Snarøya  7   1 0 6   19 33 -14  2 

Ready  7   0 0 7   15 40 -25  0 

 

GUTT KVAL. 

Ullevål II 5   5 0 0   46 10  36 10 

Solberg II 5   4 0 1   24 17   7  8 

Mjøndalen 5   2 1 2   38 18  20  5 

Drammen  5   2 1 2   29 22   7  5 

Ready II  5   1 0 4   19 52 -33  2 

Høvik  5   0 0 5   14 51 -37  0 

 

1/8- DELS FINALER 

10.02.12 Ullevål II-Ready 3-4 

13.02.12 Snarøya-Solberg II 6-5 

KVARTFINALER 

15.02.12 Solberg-Stabæk 6-5 

17.02.12 Hauger-Konnerud 5-4 

29.02.12 Ready-Ullevål  3-5 

29.02.12 Øvrevoll/H.-Snarøya 2-0 

SEMIFINALER 

06.03.12 Solberg-Hauger      13-3 

06.03.12 Ullevål-Øvrevoll/H. 5-2 

BRONSEFINALE 

11.03.12 Øvrevoll/H.-Hauger 2-8 

FINALE 

11.03.12 Ullevål-Solberg 4-5 

 

 

SMÅGUTT SEEDET 

Stabæk  6   5 1 0   43 11  32 11 

Røa  6   4 1 1   21 17   4  9 

Snarøya  6   2 2 2   25 22   3  6 

Haslum  6   2 2 2   15 17  -2  6 

Solberg  6   2 1 3   17 15   2  5 

Konnerud 6   1 1 4   13 24 -11  3 

Ullevål  6   1 0 5   11 39 -28  2 

 

SMÅGUTT A 

Røa II  5   5 0 0   24 10  14 10 

Ready  5   4 0 1   33 11  22  8 

Øvrevoll/Hosle 5   2 1 2   21 30  -9  5 

Mjøndalen 5   1 1 3   14 22  -8  3 

Snarøya II 5   1 0 4   16 26 -10  2 

Haslum II 5   1 0 4   12 21  -9  2 

 

SMÅGUTT B 

Stabæk II 4   4 0 0   39  7  32  8 

Drammens BK 4   3 0 1   30 17  13  6 

Høvik  4   2 0 2   20 13   7  4 

Ullevål II 4   1 0 3   13 32 -19  2 

Ready II 4   0 0 4    6 39 -33  0 

 

 

*= Hjemmekamper på rink 

 

 

 

 

 

 

 

1/16-DELS FINALE 

09.02.12 Ullevål-Ready  2-4 

10.02.12 Konnerud-Drammens BK 6-2 

1/8-DELS FINALE 

13.02.12 Konnerud-Ready 4-2 

KVARTFINALER 

13.02.12 Stabæk II-Stabæk 2-12 

14.02.12 Røa II-Røa  1-8 

23.02.12 Solberg-Konnerud 2-0 

01.03.12 Haslum-Snarøya 2-6 

SEMIFINALER 

05.03.12 Røa-Snarøya  5-3 

05.03.12 Stabæk-Solberg 7-5 

BRONSEFINALE 

09.03.12 Snarøya-Solberg 3-4 

FINALE 

10.03.12 Stabæk-Røa  5-0 

 

OLD BOYS 

Mjøndalen 7   7 0 0   54 16  38  14 

Ready  7   5 1 1   52 24  28  11 

Solberg  7   5 0 2   45 30  15  10 

Snarøya  7   2 2 3   26 30  -4   6 

Skeid  7   1 3 3   15 26 -11   5 

Ullevål  7   2 0 5   38 47  -9   4 

Haslum  7   1 2 4   23 50 -27   4 

Høvik  7   1 0 6   14 44 -30   2 

 

SEMIFINALER 

04.03.12 Mjøndalen-Solberg 2-4 

05.03.12 Ready-Snarøya  4-5 

BRONSEFINALE 

07.03.12 Mjøndalen-Ready 3-2 

FINALE 

12.03.12 Snarøya-Solberg 4-2 

 

VETERAN 

Ullevål  7   6 0 1   75  45   30 12 

Stabæk  7   6 0 1  138  44   94 12 

Drammen  7   5 0 2  106  85   21 10 

Skeid  7   3 2 2  104  86   18  8 

Røa  7   3 1 3   78 107  -29  7 

Haslum  7   1 1 5   54 104  -50  3 

Ready  7   1 1 5   47  67  -20  3 

Høvik  7   0 1 6   33  97  -64  1 

 

FINALE 

07.03.12 Stabæk-Ullevål 17-6 

 

DAMER 

N. Sande/Drammen (9) 10 9 0 1 111 19   92 18 

Stabæk (9)      10 9 0 1  98 24   74 18 

Høvik (9)  10 6 0 4  67 53   14 12 

Ready (9)  10 3 1 6  39 55  -16  7 

Solb./Mjønd./Dr.BK (9)10 2 0 8  30 97  -67  4 

Bergen (7)*  10 0 1 9  23 120 -97  1 

 

SEMIFINALER 

02.03.12 Stabæk-Ready   6-4 

06.03.12 Høvik-Nordre Sande/Drammen 2-3 

FINALE 

09.03.11 Nordre Sande/Drammen-Stabæk 6-3 
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MESTERE – LAG OG NAVN 

 
 

NORGESMESTER OG ELITESERIEMESTER HERRER: Stabæk 

Lars Johanson, Christian Randsborg, Magnus Høgevold, Petter Løyning, Christian Waaler, Simen Holmen-

Jensen, Knut Holmen-Jensen, Stian Holmen-Jensen, Henrik Vangdal, Nikolai Jensen, Jan Olav Løyning, 

Andreas Killingstad, Fredrik Randsborg, Didrik Krohg, Fredrik Sletta, Mikkel Ulleberg, Carl Fredrik 

Causevic, Ole Bandeh, Jørgen Akeren. 

 

 

MESTER 1. DIVISJON HERRER: Snarøya 

Tore Husan, Martin Gran, Lars Brekke, Matti Myllykoski, Herman Rabsch, Einar Broch-Nielsen, Stian Broch-

Nielsen, Gjermund Furru Larsen, Eirik Brandt Stensrud, Kristoffer Tennebeck, Theis Tønnesen, Joakim 

Nilsen, Fritjof Nilsen, Jakob Irvung, Chris Wilt, Oliver Os, Emil Sandøy, Erik Zürcher, Christian Muri, 

Kenneth Tunaal, Håkon Skjerve-Nielssen. 

 

 

MESTER 2. DIVISJON HERRER: Solberg II 

Stian Rånes, Jarle Rosendal, Reiulf Johansen, Stian Hole Johnsen, Thomas Moen, Eirik Lunden, Dag Olaf 

Steiner, Tommy Solberg, Pål Korneliussen, Petter Hveding, Christoffer Soot, Tobias Jensen, Thomas 

Källberg, Robin Pedersen, Kjetil Gundersen, Rolf Andre Wølner, Stian Brandt, Ole Thobias Fevang. 

 

 

MESTER 3. DIVISJON HERRER: Ready II 

Bendik Rønning Opstad, Christoffer Hansen, Eivind Straume, Christopher Ræder, Gisle Linberg, Harald 

Morseth, Jens Monrad-Hansen, Kjell Beck, Kristoffer Mikkelsen, Mads Marius Andreassen, Martin 

Struksnæs, Mikal Asplin, Nicolai Julsvoll, Niklas Thon, Simen Ødegaard, Stian Krosby, Stian Lund, Thomas 

Wathne, Kristian Neuberth. 

 

 

NORGESMESTER OG ELITESERIEMESTER JUNIOR: Stabæk 

Mikkel Killi Andersen, Andreas Killingstad, Jørgen Akeren, Fredrik Randsborg, Fredrik Sletta, Halvor 

Kulsrud, Karl-Henrik Lønn, Karl Olav Carlsson, Kornelius Allum, Mikkel Ulleberg, Øyvind Bjåland 

Nordrum, Nicolai Pedersen, Didrik Krohg, Ole Demba Gullebekk Bandeh, Marius Krogsveen, Fabian Vatsgar, 

Heming Hveding Langmo. 

 

 

NORGESMESTER OG ELITESERIEMESTER GUTT: Solberg 

Marius Tangen, Even Gamst, Eirik Solberg, Robin Asheim, Vemund Thorkildsen, Øyvind Bø Johnsen, Peter 

Grothaug, Kristian Johansen, Benjamin Sinmichael, Mats Hermann Andersen, Alexander Johnsen, Kristian 

Hagen, Joakim Borgersen Hansen, Espen Amundsen, Sander Hole Johnsen, Fredrik Frivold, Lasse Arnesen. 

 

 

NORGESMESTER OG SERIEMESTER SMÅGUTT: Stabæk 

Mathias Mørch, Snorre A. Svartdal Berge, Peder Norli, Jens Bulukin, Alexander Lund Garmann, Markus 

Kildahl, Sander Østlund Raggan, Fridtjof Schmidt, Knut Magnus Carlsson, Sander Nordby Lødrup, Simen 

Lyngbø, Even Lübeck, Haakon Toverud Andersen, Axel Øverby, Gustav Thomas Brune, Nicolai Brummenæs, 

Jesper Dovland, Johan Gran. 
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NORGESMESTER OG SERIEMESTER DAMER: Nordre Sande/Drammen 

Jorunn Siitonen Kortvedt, Elisabeth Fretheim, Silje Hoven Maurtveten, Marie Grepperud, Lene Aamodt, Helle 

Lillejord, Maren Grepperud, Hanne Teigstad, Siri Austgulen, Monica Markussen, Line Johannessen, Elin 

Johannessen, Amanda Bjørnstad Jahnsen, Ruth Eline Borge. 

 

 

UOFFISIELL NORGESMESTER OLD BOYS: Snarøya 

Helge Abrahamsen, Børge Faanes-Johansen, Christer Faanes-Johansen, Haakon Flaatten, Martin Gran, 

Haakon Heyerdahl, Eirik Johannessen, Tom Muruåsen, Matti Myllykoski, Olaf Prahl-Larsen, Knut Fredrik 

Ramstad, Geir Renolen, Ole Peder Rolstad, Morten Salvesen, Erling Sundby, Øystein Thoresen, Espen 

Webjørnsen, Per Webjørnsen. 

 

 

INTERKRETSMESTER VETERAN (50+): Stabæk 

Christian Heltne, Roy Fenstad, Herlog Berge, Jørn Høibakk, Steinar Thomassen, Andre Jæger, Lars Lefdal, 

William Fremstad, Christian M. Falsen. 

 

 

 

 
Stabæk IF - Norgesmester i småguttklassen 
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ÅRETS SPILLERE 2011/12 

 

    
 

Christer Lystad, Sarpsborg    Ebba Nordahl, Stabæk 
 

 

Følgende spillere ble nominert fra eliteklubbene 2011/12:  
Christer Lystad, Sarpsborg, Max Pehrsson, Sarpsborg, Emil Øby Olsen, Sarpsborg, Nicolai Rustad Jensen, 

Stabæk, Fredrik Randsborg, Stabæk, Evgeny Opytov, Høvik, Vladislav Alfertyev, Høvik, Christopher 

Smerkerud, Ullevål, Erik Meier, Ullevål, Erik Andersson, Ready, Leif Skaar, Ready, Christoffer Andersen-

Gott, Ready, Ole Fevang, Solberg. 

 

Følgende spillere ble nominert fra dameklubbene 2011/12: 
Beate Nygaard Bjølgerud, Stabæk, Tommeline Bjerkely, Ready, Hanne Teigstad, Nordre Sande/Drammen 

Bandy, Ebba Nordahl, Stabæk, Lene Aamot, Nordre Sande/Drammen Bandy, Ingrid Bjonge, Høvik, Ane 

Solem Knutsen, Solberg/Mjøndalen/DBK, May-Britt Moen, Solberg/Mjøndalen/DBK, Julia Shaughnessy, 

Solberg/Mjøndalen/DBK. 
 

 

Toppscorere herrer 2011/12 

Christer Lystad, Sarpsborg  26 mål  17 assists 43 poeng   

Marius Austad, Solberg   20  ”  23    ”  43   ”   

Nikolai Jensen, Stabæk   29  ”  10    ”  39   ”    

Erik Andersson, Ready   15  ”  23    ”  38   ”   

Kjetil Johansen, Solberg  21  ”  16    ”  37   ” 

Petter Løyning, Stabæk   29  ”    6    ”  35   ” 

Simon Stavis, Solberg   30  ”     3    ”  33   ” 

Evgeny Opitov, Høvik   29  ”     4    ”  33   ” 

Max Pehrsson, Sarpsborg  24  ”     9    ”  33   ” 

Magnus Høgevold, Stabæk  11  ”  18    ”  29   ” 
 

Utvisninger herrer 2011/12  

(Rødt kort teller som 45 minutter)        

Mjøndalen 270 (Ingen røde kort)      

Drammen  320 (1 rødt kort)   

Ullevål  325 (Ingen røde kort)     

Stabæk  390 (Ingen røde kort)   

Solberg  485 (2 røde kort)   

Sarpsborg  495 (1 rødt kort)   

Høvik  595 (1 rødt kort) 

Ready  655 (1 rødt kort) 
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ANLEGGSKOMITEEN 

 
Anleggskomiteen har i inneværende periode hatt følgende sammensetning: 

 

Leder    Nils Vangdal 

Generalsekretær  Tomas Jonsson 

Utviklingssjef   Tor Audun Sørensen 

Konsulent/adm    Kjell N Nilsen 

Konsulent/adm   Espen Johansen 

 

Kontaktpersoner  
Bergen     Sigrid Lise Nonås  

Buskerud     Kjell Hovland Olsen,   

Oslo og Akershus    Odd H. Arntzen     

Hemark     Tor Mattsson   

Telemark     Kjetil Haugersveen  

Trondheim    Tobias Boren Svendsen 

Østfold     Gjermund Strømnes 

Vestfold   Odd Gulbrandsen 

 

Økte statlige spillemidler – anbefaling om særtilskudd til skøyte-/bandybaner 

Det jobbes kontinuerlig mht spillemidlene. NIF har ovenfor KUD anbefalt at det ordinære tilskudd til 

kunstidflater øke fra  6 MNOK til 12 MNOK. Denne saken vil KUD svare på i løpet av sommeren når 

idrettsmeldingen kommer. 

Det er sendt brev til KUD ang ønske om opprettholdelse av ekstraordinære midler til kostnadskrevende anlegg 

for 2012 og senere. I skrivende stund, er dette spørsmål ikke besvart. I perioden 2008 til 2010 har 

ekstraordinære spillemidler gitt en uttelling på 15 MNOK. I tillegg har NBF/NSF fått tilsagn på 4,5 MNOK. 

Forbundene innstilte Leangen ,Trondheim  sommeren 2011 til disse midlene. 
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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 fire-års periode (2009-2012) 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. 

 

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. 

 

Eksisterende kunstisanlegg (byggeår i parentes) 

Valle Hovin Oslo (1967), Sarpsborg (1986), Skien (1987), Hauger i Bærum (1988), Vassenga Mjøndalen 

(1990), NIH Oslo (1992), Vikingskipet (1992), Risenga Asker (2000), Marienlyst Drammen (2001), Stabekk 

(2002), Arendal (2004), Gressbanen Oslo (2004), Høvik (2007), Snarøya (2008), Kristiansund (2008), 

Bergbanen Oslo (2009), Frogner stadion Oslo (2010), Ullern (2011). 

 18 anlegg. 
 

Bandybane bygget, men foreløpig ikke islagt 

Status: 1  anlegg 

 

Gamle Gress Drammen med toppdekke kunstgress (2010/11). 

 

Kommende  anlegg for bandy (finansiert/ under bygging): 

Status: 2 anlegg 

 

Bogstad Vinterparadis 

 

Fase 1 er 98 % ferdig 

 Utgraving 

 Drenering 

 Duk og grus er påført 

 Kanter er sådd 

Fase 2 oppstart medio/ultimo september 

 Avretting av bane 

 Legging av isolasjon 

 Legging av rør 

 Legging av kunstgress 

 Installasjon av automatisk vanningsanlegg 

 Lysmaster og belysning 

 Teknisk rom og garasje 

Fase 3 

 Garderobe og kafé 

Vi venter på tilgang til bevilgede midler fra Oslo kommune av fase 2 

Planlagt åpning 12.12.12, kl 12:12 

 

 

http://kunstis.norconsult.no/
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 Hadeland kunstisbane på Jevnaker 

 

Dette blir et veldig spennende anlegg å følge, da det viser at også små og mellomstore kommuner kan få til 

anlegg, hvis viljen er stor nok. 

 

Anleggsprogram: 

 

 Utgraving     l 

 Drenering     l 

 Duk og grus er påført    l Utført 

 Avretting av bane    l 

 Legging av undervarmerør   l 

 Legging av isolasjon    l 

 Legging av rør 

 Lysmaster og belysning 

 Teknisk rom og garasje 

 

Byggingen av kunstisbanen på Jevnaker går som planlagt og framdriften er i henhold til framdriftsplanen som 

har ferdigstillelsesdato 1/9-2012. Pr. i dag så er rørene for undervarmen lagt. Isolasjonen er tenkt påbegynt i 

uke 22. 

NBF er invitert til kunstisåpning 12.12.12 

 

Under prosjektering 

Status: 3 anlegg 

 

 

Voldsløkka 

Forbundet har god kontakt med Bymiljø etaten som etter omorganiseringen også består av den tidligere Idretts 

etaten. Forprosjekt for den kombinerte hockey-/kunstisbanen, beliggende på den gamle matchbanen, er 

utarbeidet. Imidlertid har fremdriften stoppet opp etter at prosjektleder i etaten har blitt midlertidig ombeordret 

til en annen stilling grunnet planene om et OL i Oslo i 2022.  Dette er uakseptabelt, men både forbundet , 

Idrettskretsen  og Sagene IL jobber med saken.  

Planprogrammet er tidligere godkjent av Plan- og bygningsetaten.  Dette danner grunnlaget for reguleringsplan 

med konsekvensutreding som snart er ferdigbehandlet, men det hersker fortsatt noe uenighet mellom Plan- og 

bygningsetaten og Bymiljøetaten om hvor mange anlegg som skal innpasses på området. Prosjektet vårt fikk 

ekstra midler i 2011, totalt 48 MNOK er disponibelt, men kalkylene overskrider bevilgede rammer ( 

garderober/tribuner/infrastruktur).. Derfor er prosjektet til vurdering med tanke på endringer av konsept eller 

omfang. Reguleringsplan for området og finansieringen bør være klar i løpet av høsten 2012 med håp om 

byggestart sommeren 2013.  

 

 

Trondheim (Leangen) 

 Studentene i Trondheim har dannet egen bandygruppe. Dette har 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 NBF/NSF er det dannet en lokal 

”isgruppe” hvor Trondheim’s tre skøyteklubber er med.  Håper på at Leangen kan bli et nytt ”Marienlyst”. Alt 

ligger til rette og det lokale idrettsråd er positive. NBF har blitt anmodet av Trondheim idrettsråd og være 

”pådriver” i saken, da kommunen innser at noe må gjøres på Leangen. 

”isidrettene” i Trondheim har i vinter nedsatt prosjektgruppe, som har levert innstilling til Trondheim 

kommune. 

Nå gjenstår politisk behandling i Trondheim kommune. 
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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.  

Siste nytt er at Bergen kommune har utlyst bygging av hall på entreprenørmarkede. Når priser er innhentet, vil 

Bergen kommune foreta en politisk behandling. 

 

 

Fremtidige prosjekter bandy 

Status: 7 anlegg 

 

Nordre Åsen (Skeid) Oslo med 333m hurtigløpsbane og toppdekke kunstgress for fotball, Valle Hovin (tak), 

Haslum i Bærum med toppdekke kunstgress for fotball, Gressbanen Oslo (bandybane nr. 2), Lystlunden 

Horten 400m med toppdekke kunstgress, Fredrikstad 400m med toppdekke kunstgress, Lærdal (400m),  

 

 

Planer 

Status: 13 anlegg 

 

Solberg (bandyhall), Lier (bandy/kunstgress), Konnerud (bandy/kunstgress), Ørenbanen Drammen 

(bandy/kunstgress), Kjølnes i Porsgrunn (bandy/kunstgress), Frambanen i Larvik (400m l), Nedre Romerike 

(400m skøytehall), Gjøvik 400m, Kongsvinger, Slotthaug i Bergen(skøytehall), Knarvik ved Bergen (333m), 

Åsane ved Bergen (bandy/kunstgress), Voss (400m/kunstgress), Harstad (400m/kunstgress) og Tønsberg 

400m 

 

 

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 

 

”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  
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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. 

 

 

Kjell N Nilsen    Nils Vangdal   Tor Audun Sørensen 

Anleggskonsulent.  Leder av anleggskomiteen Utviklingssjef 

 

 

 

    

 
Gressbanen, Oslo 
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 REGEL- OG DOMMERKOMITÈEN (RDK) 

 
Dommerkomiteen (RDK) har i sesongen 2011/12 bestått av: 

Lars Nygaard (leder), Egil Larsen, Rune Harald Jahnsen, Lars Lindgren, Øistein Rune Eriksen. 

 

Sesongen startet veldig positivt i 2011 med mange påmeldte dommere. Vi samlet dommerne til fysisk og 

teoretisk test ved to anledninger.   

Marienlyst Stadion ble brukt til fysisk test, mens lokaler i Drammensbadet ble brukt til teori. 

Samling nummer to ble avholdt på Rud Hauger. Vi innførte en ny type fysisk test denne sesongen.  

 

Vi har hatt to internasjonale finaledommere denne sesongen. Fredrik Bjørseth var meddommer i VM finalen 

herrer mellom Sverige – Russland i Almaty. Rohit Saggi var hoveddommer i VM finalen damer mellom 

Sverige – Russland i Irkutsk, Russland. 

Rune H. Jahnsen var dommerinspektør i Almaty og Egil Larsen i Irkutsk og Björneborg. 

Senior VM, Almaty, Kazakhstan – Hans-Petter Swensen, Fredrik Bjørseth, Carl Anders Jansson 

Dame VM, Irkutsk, Russland – Rohit Saggi, Andre Bergstrøm, Lasse Mila 

Junior VM, Björneborg, Finland – Rohit Saggi, Andre Bergstrøm, Finn Rune Karlsen 

Gutt Nordisk, Varkaus, Finland – Gjermund Strømnes 

Jenter Nordisk, Nora, Sverige – Andreas Mikkelsen 

 

Vi har deltatt i to internasjonale dommersamlinger denne sesongen.  

Elitdomarkurs i Västerås der Rohit Saggi og Andre Bergstrøm deltok. 

Under World Cup i Sandviken deltok Hans-Petter Swensen, Lasse Andre Holm, Fredrik Bjørseth og Carl 

Anders Jansson i et internasjonalt dommerkurs.  

Rune Harald Jahnsen, som sitter i FIB/RRC, var en av arrangørene for dette. 

 

I finaleuken på Stabæk var mange av våre dommere i farten flere ganger.Norges gjennom tidene yngste trio 

dømte herrefinalen mellom Solberg SK – Stabæk IF. Rohit Saggi, Andre Bergstrøm (SIF) og Fredrik Bjørseth 

(Hauger BK) dømte denne kampen med mye skryt og lovord. 

 

Mange har deltatt på et eller annet dommerkurs denne sesongen. Under finaleuken ble det godkjent dommere 

som aspiranter, kretsdommer og forbundsdommeraspiranter.  

Disse blir fulgt opp av vår dommerkoordinator under sommer og før sesongen starter igjen. 

 

KI oppdragene har for det meste blitt dekket opp av Rune Vidala denne sesongen. Med noen sporadiske 

oppdrag på noen andre som også er dommere. Det jobbes med å forsterke KI-gruppen før sesongen drar i gang 

igjen. 

 

Det ble ikke mindre forfall denne sesongen heller.  Mange ønsket faste trioer denne sesongen, men det ble bare 

med ønsket.  

Internasjonalt så har man gått bort fra faste trioer. MIX-trio er en ny innført ordning som viser seg å fungere 

veldig bra. 

 

Sesongen ble avsluttet med stor mangel på dommere. Det er stort forbruk av dommere over veldig kort tid når 

vi nærmer oss finaleuken.  

  

RDK har ingen regelmessige møter under sesongen, men har mye kontakt pr. e-post og telefon. 

 

Vi oppfordrer nå klubbene til å ta sitt ansvar for denne sporten. Rekrutter nye som gamle spillere til å ta tak i 

fløyta. Still opp for din klubb, sport og forbund. 

 

Lars Nygaard 

Leder Dommerkomitèen (RDK) 
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UTVALG NM-FINALER 
 

Utvalg NM-finaler har i sesongen 2011/12 bestått av: 

Nils Vangdal (leder) og Tor Audun Sørensen (adm.). 

 

NM-sluttspillet 

Årets NM-sluttspill ble arrangert av Stabæk Bandy Elite og ble avviklet på Stabæk Kunstis i uke 10. 

Arrangementet ble gjennomført med høy kvalitet og kompetanse på alle områder; baneforholdene, 

speakertjenesten og de generelle publikumsfasiltetene. 

 

Bandyseksjonen startet samarbeidet med Stabæk Bandy i november 2011 og samarbeidet fungerte godt. Noen 

utfordringer har det vært, men ikke flere og større enn at det lot seg løse. 

Utvalget måtte gjøre en endring i forhold til det foreslåtte oppsettet av damefinalen; som spilles som 9’er på 

smalere bane enn 11’er. Med høy risiko for at vantene kan smelte ned i isen, måtte damefinalen spilles sist på 

kvelden. 

 

Fremtidig NM-arrangementer 

Etter årsmøte 2011 ble seksjonsstyret oppfordret til å lage en organisasjon som kan gjennomføre NM-

sluttspillet på et fast sted, Frogner Stadion. 

Dette bifalt Seksjonsstyret, men under en forutsetning: at kjøleanlegget på Frogner Stadion er i fullverdig 

stand. Dessverre har det vist seg at Oslo Kommune ikke har klart å løse problemene som gjør at isen ikke 

holder god nok kvalitet ved plussgrader på ettervinteren. 

NM-komitéen kan derfor ikke anbefale at NM-sluttspillet for sesongen 2012–2013 fastlegges til Frogner 

Stadion før forholdene kan garanteres av baneeier. Vi vil anbefale at sesongen 2012–2013 blir nok en 

testsesong for anlegget på Frogner. Dette innebærer at Seksjonen må utlyse NM-sluttspillet 2013. Vi anbefaler 

at det gjøres umiddelbart. 

 

Nils Vangdal 

Leder Utvalg NM-finaler 
 

 
Nordre Sande / Drammen - Norgesmester i Dameklassen 
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REKRUTTERINGS- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN 

 

 
Rekrutterings- og utviklingskomitèen har i sesongen 2011/12 bestått av: 

Hanne P. Werner (leder), Nils Vangdal, Halvor Hanneborg, Andrè Hagen (adm.) 

 

Det har vært holdt et komitèmøte.  Øvrig kontakt i komitèen har foregått på telefon eller e-mail. 

 

Fokus denne perioden har i første rekke vært å få på plass undervisningsmateriale til Bandyskolene, 

da rekruttering i klubbene starter med Bandyskolene.  Målet er at alle bandyklubber skal ha sin egen 

Bandyskole. Det bandyskoleprogrammet (brosjyren) som nå er utarbeidet skal være et redskap for 

klubbene både som hjelp til å starte opp bandyskolen og tips og øvelser i forbindelse med skolen. Det 

er ønskelig at bandyskoleprogrammet distribueres til alle bandyklubber før neste sesong.   

 

Komiteen har også forsøkt å kartlegge ”gamle” bandyklubber hvor det kan være mulig å få i gang 

bandyaktiviteten igjen; for eksempel Sagene/Tåsen,  på Gjøvik og i Grenlandsområdet.  Det er 

ønskelig å arrangere møter med tidligere  ”idlsjeler” for å sette i gang prosessene. 

 

Komiteen har i perioden bevilget økonomisk bidrag til 11’er cup’er arrangert av Frigg, Mjøndalen, 

Drammen og Snarøya  for å styrke interessen for bandy også for de noe eldre spillerne.  Vi ser at det 

er et betydelig frafall av spillere ved overgang til 11’er. 

 

Det er også et ønske å øke interessen /rekrutteringen til jentebandy og dette vil det bli fokusert på 

fremover. 

 

Hanne P. Werner 

Leder Rekrutterings- og Utviklingskomitèen 

 

 

 
Akershus smågutt 1997 – vinner av kretslagsturneringen 
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UTVIKLINGSTILTAK 

 

Det er gjennom sesongen gjennomført ulike tiltak. Tiltakene fordeler seg mellom aktivitet, trener og 

klubb.   

Aktivitetsinitiering 

 Skolebesøk 

 Markedsdag 

 Skoleturnering 

 

Trener 

 Lærerkurs 

 Trenerkurs 

 Kontakt med trenere 

 Treneroppfølging 

 

Klubb 

 Klubbmøte/Klubbesøk 

 Klubbesøk – skøytekurs 

 

 

 

Powerskating – Kurs i skøyteteknikk. Tilbudet har blitt tatt godt i mot gjennom hele sesongen, og det 

har vært god oppslutning på samtlige kurs. Det er gjennomført 17 kurs med 551 deltakere (Se 

powerskating). 

Bandyskole - Det er gjennom sesongen vært arbeidet med et dokument som tar for seg bandyskole. 

Programmet finnes på: www.nbfutvikling.no/bandy (Se bandyskole). 

Ny trenerløype - Arbeidet med trenerløypa er i gang. Rammeverket definerer felles prinsipper, 

kriterier, mål og kompetansekrav for trenerutdanningen i særforbundene i norsk idrett (Se ny 

trenerløype) 

Skoleturnering – Det deltok til sammen 25 lag fra 19 skoler. Utviklingskonsulenten var med å 

arrangere Akershusmesterskapet, samt finalespillet på Jordal Amfi (Se skoleturnering). 

Klubbesøk – Gjennom sesongen har utviklingskonsulenten deltatt på blant annet klubbkveld, 

bandyskoler, skøytekurs, skolebesøk, klubbmøter og barnehagedag. Konsulenten ønsker å bidra der 

klubbene har ønsker og behov.  

Tiltak 2011 Aktivitetsinitiering 

2011 

Trener 2011 Klubb 2011 

Antall tiltak 20 15 11 

Deltakere 372 250 237 

 

Tiltak 2011/2012  

 

Aktivitetsinitiering 

2011/2012  

Trener 2011/2012 

 

Klubb 2011/2012 

 

Antall tiltak 45 20 21 

Deltakere 818 289 389 

 

Kurs Antall Deltakere 

Powerskating 17 551 

 

Framtidsutsikter 

 Arbeid med trenerløype 

 Klubbkontakt og Klubbesøk 

 Bandyskole 

 Kurs 

 Skoleturnering 

 Skolebesøk 

 

André Hagen 

Utviklingskonsulent NBF 

http://www.nbfutvikling.no/bandy
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BANDYSKOLEPROGRAMMET 

 

Det er gjennom sesongen vært arbeidet med et dokument som tar for seg bandyskole.  

Vi må sikte mot å få flest mulig unge til å spille bandy. Bandyskolen skal bidra til dette og må derfor 

være lett tilgjengelig, lite tidkrevende, godt organisert, gi stor aktivitet og ikke minst være gøy! 

Dersom vi får med mange bandyskoler, vil vi også nå mange foreldre og foresatte som kan få 

innblikk i denne fartsfylte idretten. Bandyskolene er derfor en god rekrutteringsarena for nye spillere, 

men også for foreldre og foresatte som kan bli fremtidige trenere og ledere. 

 

Hovedmålet med programmet, er å gi gutter og jenter i barnealderen den fullkomne 

bandyopplevelsen. Bandyskolen må baseres på det å ha det morsomt, deltakelse av alle og innlæring 

av grunnleggende ferdigheter.  

 

Bandyskoleprogrammet skal rette seg mot klubbledelse, ledere og trenere som vil være delaktige i en 

vellykket gjennomføring av klubbens bandyskole. Fokuset ligger i å gi et støttemateriell for 

instruktører ved oppstart av bandyskoleaktivitet. NBF håper at våre medlemmer vil få bruk for 

programmet når nybegynnere skal innføres i bandyidretten og lære dem ferdigheter som kan vare 

livet ut.  

 

Programmet består av 

- 4 deler fordelt på base 1-4 

- Hver del består av 4 forslag til leksjonsopplegg  

- Beskrivelse av læringsmomenter 

 

Om Bandyskoleprogrammet 

- De fire leksjonsdelene (Base 1, 2, 3 og 4) er strukturert på samme måte: 

- Mål for Basen 

-. Leksjonsopplegg 

- De ulike delene bygger på en progressiv rekkefølge for å hjelpe trenere/ledere ved 

bandyskolen til å forberede og gjennomføre aktiviteten på best mulig måte 
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IDRETTSREGISTRERINGEN 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt medlemmer 
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Solberg Sportsklubb Buskerud Bandykrets 0 46 11 11 0 0 117 74 12 63 68 266 163 85 334

Strømsgodset IF Buskerud Bandykrets 0 0 2 0 0 0 0 26 8 19 2 53 0 28 55

Skiold Ski og Ballklubben Buskerud Bandykrets 3 7 2 0 1 12 119 2 0 10 13 143 126 4 156

Konnerud IL Buskerud Bandykrets 0 11 0 0 0 0 101 31 4 22 11 158 112 31 169

Nordre Sande IL Buskerud Bandykrets 2 7 4 3 7 0 51 7 16 20 23 94 58 11 117

Drafn, SBK Buskerud Bandykrets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Steinberg IF Buskerud Bandykrets

Ytterkollen IL Buskerud Bandykrets

Drammen Strong IL Buskerud Bandykrets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Drammen Bandy Buskerud Bandykrets 0 0 8 0 0 0 0 59 30 40 8 129 0 67 137

Drammens Ballklubb Buskerud Bandykrets 0 15 2 0 0 0 37 22 0 0 17 59 52 24 76

Sparta-Bragerøen IL Buskerud Bandykrets 0 0 0 0 2 0 11 0 0 4 2 15 11 0 17

Mjøndalen IF Buskerud Bandykrets 0 7 2 0 0 0 57 30 12 45 9 144 64 32 153

Bergen Bandyklubb Hordaland Bandykrets 1 1 1 2 9 2 6 1 6 11 14 26 7 2 40

Hamar IL Innlandet Bandyregion 0 2 0 0 4 0 32 6 7 56 6 101 34 6 107

NTNUI - Bandy Midt-Norge Bandyregion 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23 0 0 23

Braatt IL Midt-Norge Bandyregion 0 0 0 0 0 0 4 12 0 6 0 22 4 12 22

Valnesfjord IL Nord Norge Bandykrets 0 8 14 0 0 0 17 13 0 2 22 32 25 27 54

Stabæk IF Oslo og Akershus Bandyregion 0 28 2 4 16 46 187 122 37 86 50 478 215 124 528

Høvik IF Oslo og Akershus Bandyregion 0 79 19 0 18 0 179 86 21 171 116 457 258 105 573

Haslum IL Oslo og Akershus Bandyregion 0 22 0 0 0 0 84 33 16 42 22 175 106 33 197

Helset IF Oslo og Akershus Bandyregion

Sterling Sp.kl. Oslo og Akershus Bandyregion

Njård Oslo og Akershus Bandyregion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asker Skiklubb Oslo og Akershus Bandyregion 0 0 0 0 1 0 39 14 0 2 1 55 39 14 56

Sportsklubben Frem 31 Oslo og Akershus Bandyregion 0 10 0 0 0 0 29 0 0 0 10 29 39 0 39

Ullern IF Oslo og Akershus Bandyregion 0 0 0 0 0 0 87 30 24 28 0 169 87 30 169

Ullevål IL Oslo og Akershus Bandyregion 0 17 4 0 12 0 83 75 17 95 33 270 100 79 303

Røa IL Oslo og Akershus Bandyregion 0 0 0 0 0 0 88 69 6 20 0 183 88 69 183

Hauger Bandyklubb Oslo og Akershus Bandyregion 0 6 0 0 0 0 51 20 3 4 6 78 57 20 84

Frigg Oslo Fotballklubb Oslo og Akershus Bandyregion 0 0 2 0 0 0 40 7 3 36 2 86 40 9 88

Snarøya Sportsklubb Oslo og Akershus Bandyregion 1 14 5 0 0 0 112 70 14 34 20 230 126 75 250

Øvrevoll Hosle IL Oslo og Akershus Bandyregion 0 4 3 1 5 0 120 59 9 30 13 218 124 62 231

Skeid Oslo og Akershus Bandyregion 0 0 0 0 0 0 16 14 0 31 0 61 16 14 61

Ready Oslo og Akershus Bandyregion 0 23 28 11 2 0 153 174 25 69 64 421 176 202 485

Sagene IF Oslo og Akershus Bandyregion 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 15 14 0 15

Skien Bandyklubb Telemark Bandykrets 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 14 0 0 14

Brevik Idrettslag Telemark Bandykrets 0 4 1 0 5 0 9 11 16 32 10 68 13 12 78

Sarpsborg Bandyklubb Østfold Bandykrets 3 29 4 1 26 1 72 29 25 69 63 196 101 33 259

Torp IF Østfold Bandykrets

Hvorfor er idrettsregisterringen viktig? 

 Danner grunnlaget for hodestøtte (LAM) til 

klubbene.  

 Danner grunnlaget for støtte til forbund. 

 Danner grunnlaget for fordeling av treningstid 

 Flere medlemmer gir flere stemmer på årsmøter i 

krets- og forbund. 

 
Det er registrert 35 klubber med bandyaktivitet fordelt på 8 

ulike kretser/regioner.  

 Buskerud Bandykrets: 1220 medlemmer og 11 klubber 

 Hordaland Bandykrets: 40 medlemmer og 1 klubb 

 Innlandet Bandyregion: 107 medlemmer og 1 klubb 

 Midt Norge Bandyregion: 45 medlemmer og 2 klubber 

 Nord Norge Bandykrets: 54 medlemmer og 1 klubb 

 Oslo og Akershus Bandyregion: 3262 medlemmer og 

16 klubber 

 Telemark Bandykrets: 92 medlemmer og 2 klubber 

 Østfold Bandykrets: 259 medlemmer og 1 klubb 

 

Idrettsregistreringen oppsummering, kvinner, menn og total 

 
 

Kvinner

0-5 6-12 13-19 20-25 26+

10 340 114 33 108

*Totalt 605 kvinnelige medlemmer bandy

M
enn

0-5 6-12 13-19 20-25 26+

61 1915 1096 339 1063

*Totalt 4474 mannlige medlemmer bandy

Total

0-5 6-12 13-19 20-25 26+

71 2255 1210 372 1171

*Totalt 5079 medlemmer bandy
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UTDANNINGSKOMITÈEN 
 

Utdanningskomiteen har i år vært ledet av styremedlem Ravi Sunder. Utviklingssjef Tor Audun Sørensen har 

hatt et administrativt og faglig ansvar for gjennomføringen av utdanningstiltakene. Seksjonsstyremedlem Lars 

Stian Nygaard, Stabæk, har som leder av dommerkomiteen hatt ansvaret for dommerutdanningen i nært 

samarbeid med utviklingssjefen og forbundsdommer Lars Lindgren. 

Utviklingskonsulent Andre Hagen har vært en sentral person i det operative utviklingsarbeidet denne 

sesongen. Power-skating kursene har vært en suksess med 551 deltakere på tilsammen 17 kurs, hvilket i antall 

deltakende hoder dekker 10.8 % av medlemsmassen.   

 

 

KURS OG SEMINARDELTAKELSE 2011/12( pr 30.04.12) 
1 Internt trenerkurs klubb: 11 deltakere 
1 Dommeraspirantkurs: 14 deltakere 
1 Kretsdommerkurs: 6 deltakere 
1 Oppfølgingskurs aspirant- og kretsdommere: 33 deltakere 
2 Fagseminar forbundsdommere: 29 deltakere 
2 Int. dommerkurs i Sverige: 6 deltakere 
5 Klubbdommerkurs: 58 deltakere 
17 Power-skating-kurs: 551 deltakere 
1 Trenerseminar: 8 deltakere 
TOTALT: 716 deltakere. 

I tillegg har det vært gjennomført besøk av forbundsdommer i seks eliteklubber 

 
 

Dommerseminar hos eliteklubbene 

Det har vært gjennomført besøk av forbundsdommer i seks eliteklubber: 

Solberg, Stabæk, Ready, Ullevål, Mjøndalen og Drammen Bandy.  

Her er det fortrinnsvis elitespillere med ledelse som har deltatt på kurset, ca 15 personer/besøk. Forelesere fra 

forbundet på dommer- seminarene var erfarne forbundsdommere og kampinspektører. Til sammen deltok 

drøyt 90 personer.  

Internasjonalt FIB-dommerkurs 

Den 13.-16.oktober deltok fire norske forbundsdommere på et internasjonalt dommerkurs i regi av FIB i 

Sandviken. Kurset ble arrangert ifm den pågående World Cup i bandy i Göransson Arena. 

Fra Norge deltok følgende: Carl Jansson, Hauger, Hans-Petter Swensen, Sarpsborg, Lasse Holm, Sarpsborg og 

Fredrik Bjørseth, Hauger. 

Allsvensk/elitekurs for dommere 
Rohit Saggi og André Bergstrøm, begge Strømsgodset, deltok på et allsvensk/elit dommerkurs i Västerås 

helgen 27.-28.august.  

Fagseminar for forbundsdommere 

I regi av dommerkomiteen ble det årlige fagseminaret for forbundsdommere denne gangen arrangert over to 

dager. 24. september i Drammen og 29.september på Hauger. Til sammen møtte 29 forbundsdommere. 

Fokusområdet var årets nye spilleregler, generelle rutiner mht dommergjerningen, teoriprøve og fysiske tester. 

 

Kretsdommerkurs (trinn 3) 

Tirsdag 27.desember ble det arrangert et 8-timers kretsdommerkurs (trinn 3) på Marienlyst i Drammen. Det 

møtte 6 deltakere fra fem klubber. Kursledere var forbundsdommerne Lars Lindgren og Finn Rune Karlsen.  

Deltakere: Erlend Johnsen, Øvrevoll/Hosle, Sebastian Solberg, Øvrevoll/Hosle, Anders Stensrud, Drammen 

Bandy, Theo Berggren, Drammen Bandy, Benjamin Sinmichael, Solberg og Heming H. Langmo, Ready. 
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Nye forbundsdommeraspiranter og kretsdommere 

Det er ikke autorisert nye forbundsdommere i perioden, men to nye forbundsdommeraspiranter (trinn 4): 

Sebastian Solberg, Øvrevoll/Hosle, Anders Stensrud, Drammen Bandy.  

Tre nye kretsdommere (trinn 3) er autorisert: 

Theo Berggren, Drammen Bandy, Heming Hveding Langmo, Ready, Didrik Ulleberg, Stabæk.    

 

Oppfriskningskurs for aspirantdommere 
18. oktober ble det arrangert et 3-timers oppfriskningskurs for aspirantdommere på Stabekkbanen.  

Det møtte 33 deltakere fra ulike klubber. 

Kursledere var forbundsdommere Lars Lindgren og Finn Rune Karlsen.  

 

Dommeraspirantkurs (trinn 2) 
Søndag 6.november ble det arrangert et 8-timers dommeraspirantkurs (trinn 2) på Stabekkbanen i Bærum. Det 

møtte 14 deltakere fra fire klubber. Kursleder var forbundsdommer Lars Lindgren.  

Deltakere Ready: Hans Wilhelm Werner, Heming Langmo, Henrik Krogh Stabell, Morten Schjoldager. 

Deltakere Stabæk: Nicolai Brummenæs, Didrik Ulleberg, Severin Poppe Midteide, Marius Krogsveen, Didrik 

Bell, Karl-Henrik T. Lønn, Marius M. Brunstad. 

Deltakere Øvrevoll/Hosle: Nicolai Bjørno, Simen Lycke Kjøllmoen. 

Deltaker Drammen Bandy: Theo Berggren.  

 

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

Frigg(14), Ullevål(11), Ready(10), Røa (15) og Snarøya (8). 

Til sammen 58 deltakere.  

Kursledere: Lars S. Nygaard, Finn Rune Karlsen, Clas Janson og Lars Lindgren.  

 

11-er bandykurs i Sarpsborg 

Den 31. oktober ble det arrangert et 3-timers trenerkurs for barne- og ungdomstrenere i Sarpsborg.  

Det møtte 11 gutte- og juniorspillere. 

Kursledere var forbundets utviklingssjef Tor Audun Sørensen og utviklingskonsulent André Hagen.  

 

Trenerseminar Bergbanen 

Tidligere forbundskaptein for Norge, svenske Per-Erik Saikoff, demonstrerte praktisk istrening/ spilleøvelser 

fra bandy og ishockey på Bergbanen fredag 25.november. 

Det var 8 deltakere fra følgende klubber:  

Ullevål, Ullern, Snarøya, Røa, Solberg, Øvrevoll/Hosle, Sagene og Ready. 

Kurset ble ledet av styremedlem Bent Gommerud og utviklingssjef Tor Audun Sørensen.  

 

Power-skating kurs 

Power-skating er utviklet fra kunstløp over til canadisk ishockey. Mange av øvelsene er særdeles egnet for 

riktig oppøving av skøytegang i bandy. Forbundets utviklingskonsulent bandy, Andre G. Hagen, har denne 

vinteren gjennomført til sammen 17 kurs i power-skating med totalt 551 deltakere fordelt på 8 klubber og 3 

idrettsgymnas.   

 

Svenske bandygymnas 

Sigurd Strømnes (Sarpsborg) og Petter Nikolaisen (Sarpsborg) avslutter begge 3.klasse på bandygymnasiet i 

Edsbyn. Morten Slette (Mjøndalen) avslutter 3.klasse på bandygymnasiet i Nässjö. 

Didrik Land (Stabæk) avslutter 3.klasse på bandygymnasiet i Vänersborg. 

Isac Järner (Ready) og Ola Stokke (Ready) avslutter 1.klasse på bandygymnasiet i Västerås. 

Morten Slette (Mjøndalen) avslutter 3.klasse i Nässjö denne våren. Arne Rasmus Dybvik (Ready) avslutter 

1.klasse i Nässjö. Thomas W. Jensen (Mjøndalen) avslutter 1. klasse i Nässjö. 

 

Siden den første eleven i skoleåret 85/86 (Ola Sitje Fjeldstad, Ullern), har 42 gutter og 2 jenter vært 
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elever ved svenske bandygymnas, hvorav 20 i Sandviken. 

 

Norske idrettsgymnas med bandy 

Drammen vgs. har siden 2006 hatt tilbud om bandylinje. I år har det studert 14 elever fordelt på tre klassetrinn, 

hvorav 2 jenter. For kommende skoleår 20 søkere på 6 plasser.  

Persbråten vgs. i Oslo har siden 2007 hatt tilbud om en idrettslinje med bandy og et tilbud om Toppidrett med 

studiespesialisering. Til sammen dette skoleåret har det gått 14 elever fordelt på tre klassetrinn. 

 

 

 

Ravi Sunder      Tor Audun Sørensen 

Leder Utdanningskomitéen    Utviklingssjef NBF 

 

 

 

 
Lasse Mila, Rohit Saggi, André Bergstrøm–FIB/forb.dommere fra Strømsgodset 
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TRENERLØYPA 

 

Idrettsstyret vedtok 20.01.2011 rammeverket for trenerutdanningen – Trenerløypa, som erstatter 

Trenerstigen fra 1994. Trenerløypa består av fire nivåer. På hvert nivå ligger det en struktur for 

grunnutdanning og etterutdanning (EtU). Gjennom det nye rammeverket kan en trener utvikle seg i et 

livslangt læringsperspektiv på det nivå trener ønsker. 

 

Arbeidet med trenerløypa er i gang. Rammeverket definerer felles prinsipper, kriterier, mål og 

kompetansekrav for trenerutdanningen i særforbundene i norsk idrett. Hovedmålet er at 

Trenerutdanning skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere.  

 

Trenerløypa bidrar til: 

 Høyere trenerstatus 

 Flere kvalifiserte trenere på alle nivå 

 Bedre aktivitetstilbud i klubber og lag 

 Kvalitetsheving for norsk idrett 

 Muligheter for å kvalifisere trenere internasjonalt 

 Muligheter for et kompetansegivende samarbeid med høgskolene     
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POWERSKATING 

 

 

 
 

Det er avholdt 17 kurs i skøyteteknikk for 551 deltakere gjennom sesongen. Praktisk demonstrasjon 

av de ulike skøyteferdighetene vil gjøre oss i stand til å lære bort og videreutvikle de ulike 

skøyteferdighetene.  

 

 
 

Fokuset ligger i det å øke mestringsfølelsen hos deltakerne. På sikt vil gevinsten gi utslag i bedret 

skøyteteknikk, mer kraft og høyere frekvens. Tilbudet har blitt tatt godt i mot gjennom hele sesongen, 

og det har vært god oppslutning på samtlige kurs. Det har vært avholdt et felles kurs på Bergbanen 

for trenere og ledere, samt lokale kurs rundt om i klubbene. 
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LANDSLAGSVIRKSOMHETEN 

 
NBF kan se tilbake på et svært aktivt år når det gjelder landslagsvirksomheten. Det har vært avholdt 

rekordmange samlinger på de ulike landslag. Vi i landslagskomiteen er godt fornøyd med driftingen av de 

ulike landslagene.  

Årets høydepunkt ble U-19 landslagets bronsemedalje i VM. Einar Forfangs gutter imponerte stort under VM. 

Flere av de andre landslagene spilte gode enkeltkamper, men var ikke like dyktige i det avgjørende øyeblikket. 

Verdt og nevne er det også at A-landslaget vant den avgjørende kampen mot USA i VM. Dette var svært 

viktig for norsk bandy, ikke minst med tanke på at vi var tilbudt en VM-kamp i A-pulja på hjemmebane i 

2013.  Dette er nå en realitet, og vi gleder oss til den første VM-kamp på norsk jord siden 1993. 

Landslagskomiteen takker med dette alle som har bidratt rundt de ulike landslagene i denne sesongen. Dere 

gjør en kjempejobb! 

 

På vegne av landslagskomiteen. 

 

Bent Gommerud     

Styremedlem bandyseksjonen       

Leder landslagskomiteen 

 

 
 

 
Medeobanen i Almaty, Kazakhstan – VM-arena 2012 
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A-LANDSLAGET 

 

 
Det har vært et spennende og utviklende år for A-landslaget. Hovedfokus har vært å bygge videre både 

kvalitativt og kvantitativt på det gode arbeidet som ble utført i fjorårets gode sesong.  

 

Ledelse 

En ny person har vært en del av landslagsledelsen under sesongen. Følgende har bidratt gjennom hele 

sesongen: 

 

 

Forbundskaptein Espen Tho 
Ass. forb.kaptein Rolf Langeland (ny) 
Manager Erik Boye 
Materialforvalter Jan Henning Askheim 
Fysioterapeut Svein-Erik Hammerstad 

 

 

I tillegg har vi hatt assistanse av Lars Lefdal til å aktivisere keeperne under istreningene. 

 
Mål 

Hovedmål for sesongen 2011 – 2012 har vært: 

  

1) Det skal være attraktivt å representere Norge på A-landslaget i bandy. 

a. Skape en kultur i A-landslaget der gode holdninger, god kommunikasjon og godt samhold er 

grunnelementene.  

b. La yngre talenter få ”smake på” nivået gjennom sesongen. 

 

2) Beholde plassen i A-gruppen og utfordre Kazakhstan eller Finland. 

a. Høyt nivå på treninger, fokus på «vinnerkultur».  

b. Etablere enn «spillestil» med kjente roller. 

 

Plan 

Det ble utarbeidet en ambisiøs plan for treninger og samlinger, med formål å løfte laget både på og utenfor 

banen. For å skape kvalitet og sørge for best mulig kontinuitet ble det lagt opp til seks helger med todagers-

samlinger samt to endags-samlinger. Vi valgte også å legge ekstra vekt på informasjon og praksis rundt riktig 

barmarkstrening i forhold til styrke/spenst og kondisjonsnivå.  

 

Gjennomføring 

Det ble allerede i april tatt ut en brutto treningstropp til A-landslaget. Første samling var i begynnelsen av mai 

og felles for alle landslagene var barmark som hovedtema. Dessverre falt både kick-off samlingen og 

samlingen i Vikingskipet etter sommeren bort. I tillegg til at den første is-samlingen på Bergbanen måte 

avlyses pga. teknisk feil på anlegget. 

Vi ønsket å bygge videre på grunnstammen fra året før, samt forsøke å få med noen flere av de etablerte 

spillerne som takket nei i fjor. I tillegg har vi latt flere av de beste U19 spillerne hospitere på våre samlinger. 

Noen spillere meldte umiddelbart forfall/avbud, så treningene ble stort sett gjennomført med ca. 25-30 spillere.  

Under de første samlingene ønsket vi å se så mange spillere som mulig, gjennomføre et tøft fysisk program 

med kyndig veiledning (med tanke på utfordringene ved å spille VM 1700 m.o.h.), samt å skape konkurranse 

og motivasjon for å være med på landslaget til VM. 

De siste samlingene ble gjennomført med en noe mindre tropp som etter hvert ble spisset mot VM. 

Hovedfokus var da å samkjøre troppen både på og utenfor banen, øve oss i prinsippene for grunnspillet vårt og 

motivere hverandre. 
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Som en integrert del av treningssamlingene ble det gjennomført gruppediskusjoner og samtaler om både 

spillestil og verdier. Dette er viktig for samkjøring av gruppen og forankring av felles forventninger og for å 

etablere de rette holdninger i gruppen. Fokus var rundt de tre verdiene fra i fjor: 

 
1. Gode HOLDNINGER 

2. God KOMMUNIKASJON 

3. Godt SAMHOLD 

 

og ett dertil hørende sett med konkrete og praktiske spilleregler for både spillere, trenere og støtteapparat. 

I tillegg til treningssamlinger ble det spilt to treningskamper før VM. Kampene var mot ”Pressens lag”. 

Resultatene var ikke de beste, men vi fikk svar på spillere og spillesystem. Resultatene ble som følger: 

 

 Norge A – Pressens lag: 5-6 

 Norge A – Pressens lag: 6-5 

 

Samlinger 

1. 7.5.11:   Samling A/U19/U17    Norges Idrettshøyskole 

2. 27.8.11:  A-landslaget barmark   Stabekk    

3. 24.9.11:  A-landslaget barmark   Stabekk    

4. 29. – 30.10.11:  A-Landslaget (is)   Bergbanen (Avlyst) 

5. 3. – 4.12.11:  A-Landslaget (is)   Stabekkbanen 

6. 17. – 18.12.11:  A-Landslaget (is)   Stabekkbanen  (Pressekamp) 

7. 7. – 8.1.12:  A-Landslaget (is)   Stabekkbanen  (Pressekamp) 

8. 25.1.12:  A-Landslaget (is)   Stabekkbanen 

9. 28.01 – 6.2.12:  VM     Almaty, Kazakhstan 

 

Jeg vil takke de ansvarlige på Stabekkbanen for fleksibilitet og fantastiske forhold. 

 

VM 

VM ble spilt i Almaty i Kazakhstan i perioden 28. januar – 5. februar 2012. Norge fikk to poeng og kom på 5. 

plass i A-gruppen. Med et mannskap bestående av noen eldre rutinerte og en stor del meget unge og mindre 

rutinerte (4 VM debutanter) er vi fornøyd med å ha nådd begge våre målsettinger. VM ble en merkelig 

turnering. Lang trøblete reise, døgnforskyving og kamper i høyden (1700 m.o.h.) på virket hele gruppen de 

første dagene til tross for at vi var forberedt på dette. Mot Sverige, Kazakhstan og Russland var vårt fokus å 

sette forsvarsspillet og å gjøre de enkle arbeidsoppgavene. Disse lagene hadde aklimatisert seg i forkant av 

VM. Mot Kazakhstan presterer vi mye bra i 1.omgang, men blir veldig slitne i 2.omgang og gjør en del enkle 

feil. Mot Sverige får vi en leksjon i pasningsspill og effektivitet. Mot Russland faller vi fryktelig i prestasjon i 

en periode i 1. omgang, noe som resulterer i stygge sifre. I 2.omgang viser laget imidlertid moral og vi løfter 

spillet, spesielt den siste halvdelen. Denne gode prestasjonen tar vi med oss videre og vi spiller jevnt med 

Finland til et godt stykke ut i 2.omgang. Spillemessig var vi nærmere Finland (som stilte med et noe svakere 

lag) enn i fjor. Her kunne vi fra trenersiden kanskje våget å være noe mer offensive i løpet av kampen. Mot 

USA spiller vi klokt og har fokus på de samme oppgaven som i de andre kampene. Vi har kontroll på kampen 

mesteparten av tiden og er tro mot spillesystemet og avtalte roller. USA er blitt bedre og spiller mer og bedre 

enn i fjor. I denne kampen har vi fortsatt vi mer å gå på både i forhold til konsentrasjon i avgjørende 

situasjoner og avslutningsøyeblikk, samt å holde hode kaldt når det nærmere seg slutten.  
 
Resultater      Målscorere 

 Norge – Kazakhstan 1 – 10   Christer Lystad  4  

 Norge – Sverige 0 – 11   Marius Austad  3 

 Norge – Russland 1 – 16   Petter Løyning  1  

 Norge – Finland 2 – 7   Nikolai Jensen  1 

 Norge – USA  6 – 3   Christian Waaler 1  
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Navn    Født  Klubb  Landsk.tot. VM 2012    

Keepere: 

Lars Johansson  15.09.1978 Stabæk  47  5  

Christopher Smerkerud 19.12.1984 Gripen  35  5  

Utespillere: 

Kjetil Hartz  20.09.1980 Drammen 5  5  

Emil Gulbrandsen 05.04.1990 Solberg  5  5  

Christian Randsborg 04.04.1985 Stabæk  22  5  

Marius Austad  29.05.1984 Solberg  45  5  

Robin N. Cras  21.09.1989 Mjøndalen 10  5  

Magnus Høgevold 03.11.1986 Stabæk  20  5  

Nikolai R. Jensen 15.04.1990 Stabæk  5  5  

Petter Løyning  02.09.1989 Stabæk  15  5  

Jan Olav Løyning 24.08.1986 Stabæk  18  5  

Kjetil G. Johansen 11.02.1979 Solberg  55  5  

Christian Waaler 07.12.1981 Stabæk  49  5  

Anders Christensen  24.01.1986 Gripen  38  5  

Simen Holmen-Jensen 25.07.1987 Stabæk  5  5  

Eirik Bø Johnsen 13.01.1990 Solberg  8  5  

Christer Lystad  13.07.1972 Sarpsborg 126  5  

 
Utmerkelser 

VM debutanter: Simen Holmen Jensen, Kjetil Hartz, Emil Guldbrandsen, Nikolai Jensen. 

 

Oppsummering 

Denne sesongen har vært lærerik for både spillere og trenere/støtteapparat. Vi har utviklet oss videre i riktig 

retning når det gjelder spillesystem og samhold. Med et mannskap bestående av noen eldre rutinerte og en stor 

del yngre og mindre rutinerte er vi fornøyd med å ha nådd begge våre målsettinger. Til de to beste lagene er 

det fremdeles et kvantesprang både fysisk, teknisk og taktisk. Resultatmessig har vi ikke kommet så mye 

videre, men prestasjonsmessig har laget tatt ytterligere steg i riktig retning. Det er potensial i gruppen til å 

levere enda bedre både på resultat og prestasjon. Jeg håper at vi kan bygge videre i 2012/13 på grunnstammen 

og prinsippene fra denne sesongen. I etterkant av sesongen er det gjennomført en høringsrunde blant spillerne 

der VM separat og sesongen som helhet ble evaluert. Tilbakemeldingene er i hovedsak positive og gir en 

bekreftelse på at vi er på rett vei. Totalt sett er jeg godt tilfreds med innsatsen fra spillere og ledere.  

 

Espen Tho 

Forbundskaptein 
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U19-LANDSLAGET 

 

 
Landslagsledelse 

Einar Forfang (forbundskaptein), Andrè Mølsted (lagleder), Knut-Are Aas (mat.forvalter).  

 

 

Treningstropp 

Det ble opprettet en treningstropp på vårparten 2011 som i hovedsak besto av spillere: 

             - som deltok på U-17 landslaget i sesongen 2010                                                    

             - som deltok under U-18 samlinger/kamper i 2011 sesongen             

             - som før sesongen 2011/12 ble hentet opp fra U-17 landslaget 

 

 

Sesongforberedelser 

”Kick-off” for VM-sesongen ble lagt til NBFs fellssamling for landslagene på Idrettshøyskolen lørdag 7.mai. 

Til samlingen var innkalt 22 spillere som representerte 10 klubber. Landslagsledelsen presenterte et opplegg 

for troppen frem mot VM i Finland i slutten av januar 2012. 

For treningstroppen ble det via private sponsormidler finansiert to individuelle tester –VO-2 opptak - på 

testlabben til Olympiatoppen. Den første ble gjennomført  1.juni og den andre 28.september. 

Guttas testresultater ble av Olympiatoppens testpersonell betegnet som klart godkjente sammenlignet med 

tilsvarende tester av landslag i lagidretter på samme alderstrinn. Samtlige spillere viste økt kapasitet fra første 

til siste test.  

8. januar spilte laget en treningskamp mot elitelaget til Drammen, med resultat seier 6-3. 

16. og 17. desember gjennomførte laget en to-dagers treningsleir i hallen til IFK Vänersborg i Sverige. Laget  

gjennomførte en to-timers treningsøkt og spilte en kamp mot klubbens U-20 lag. Resultat 3-3.                                                                                                  

Laget til Vänersborg ble senere i sesongen svenske mestre.                                                                                                                 

En treningstur med kvalitet som virkelig ga gutta tro på egne ferdigheter og håp om et godt resultat i VM. 

 

 

Spillere 

Navn     Klubb  Landsk.U19 U17  U19-VM 2012    
Keepere: 

Ole Fevang   Solberg       5      2   5    

Mikkel Ulleberg  Stabæk       5      4   5   

Utespillere: 

Sondre Kristoffersen  Solberg       9      -   5   

Sigurd Strømnes  Edsbyn       9      7   5   

Lars Brekke   Snarøya      9      2   5   

Eirik Aaslid   Mjøndalen      5      2   5   

Christopher Nålby  Drammen      5      -   5  

Didrik Land   Vänersborg      9      2   5  

Stian Kavli   Ready       5      2   5  

Morten Ulshagen Aas  Ready       5      -   5  

Jørgen Myking   Ready       9      7   5  

Andreas Killingstad  Stabæk       9      7   5  

Fredrik Randsborg  Stabæk       9      7   5  

Jørgen Akeren   Stabæk       9      7   5  

Ole Bandeh   Stabæk       5      4   5  

Didrik Krogh   Stabæk       5      4   5  
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VM i Pori 27.-29. januar 2012 – resultater Norges kamper  

 

Grunnspill: 

Norge – Russland  0-6   

Norge – Sverige 3-7 

Norge – Finland 3-2 

Semifinale: 

Norge – Russland 1-2 

Bronsekamp: 

Norge – Finland 7-3 

 

 

Oppsummering 

Vi greide vårt mål, nemlig å hente en medalje. Og mer enn det - avstanden frem til Sverige og Russland var 

ikke stor, og med litt flaks i semifinalen mot Russland – som senere ble verdensmestre – kunne vi like gjerne 

ha seiret og gått til VM-finalen. 

Vi fikk internasjonal ros for å ha vist frem et norsk lag som på alle måter overrasket våre konkurrenter – takk 

for det! 

Landslagsledelsen takker spillerne for utmerket innsats, med rette innstillinger og holdninger til sine 

arbeidsoppgaver. I dette laget har NBF et godt utgangspunkt for fremtiden. 

Vi takker også foreldre, sponsorer og NBF for et opplegg som ga resultater. 

 

Einar Forfang 

Forbundskaptein 

 

 
Bronselaget fra Pori 



 
 41 

U18-TROPPEN 

 

 
Landslagsledelse 

Dag Kåre Lunden (forbundskaptein), Terje Pedersen (lagleder), Odd Gulbrandsen (mat.forvalter). 

 

 

Samlinger/treningskamper 

For U18 har sesongen vært et mellomår uten offisielle oppgaver.  

 

Planen for sesongen var å spille juleturneringen i Drammen og spille to kamper mot U17. 

Av en eller annen grunn var det ikke plass til U18 i Drammen, derfor ble det kun gjennomført to 

treningskamper mot U17. 

 

Samling 1: Søndag 4. desember. NIH, kamp mot U17. Resultat: seier 11-3 

Samling 2: Søndag 8. januar. Ullernbanen, kamp mot U17. Resultat: seier 7-2 

 

 

 

Spillere 
Navn     Klubb 

Keepere: 

Mikkel Ulleberg             Stabæk 

Morten Røstad              Røa/Ready 

Utespillere: 

David Bugge Olsen                  Mjøndalen 

Eirik Lunden                           Solberg 

Petter Hveding                        Solberg 

Christoffer Soot                       Solberg 

Markus Alm Thoen                  Drammen 

Håkon Atle Løken                    Drammen 

Henning Nesgård                     Røa/Ready 

Karl-Olav Carlson                     Stabæk 

Nicolai Linnes Pedersen            Stabæk 

Fredrik Sletta                           Stabæk 

Sigve Swensen                        Hauger 

Didrik Krogh                            Stabæk 

Oliver Os                                Snarøya 

Peder Strand                           Høvik 

Ole Bandeh                             Stabæk 

Eirik Alstad                             Drammen 

 

 

 

Dag Kåre Lunden 

Forbundskaptein 
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U17-LANDSLAGET 
 

 

Landslagsledelse 

Anders Bakke (forbundskaptein), Tor Tveter (lagleder), Erik Langmo (mat.forvalter). 

 

 

Målet for sesongen var å ta ut et lag som skulle representere Norge U17 i Nordisk Mesterskap/European 

Tournament 2012 i Varkaus 3.-5.februar. 

Lagledelsen tok tidlig ut totalt 29 spillere som fikk prøve seg i U17 troppen. Denne troppen ble redusert til 22 

spillere som spilte Juleturnering i Drammen 27.-28.desember. Dette dannet grunnlaget for det endelige uttaket 

på 16 spillere som reiste til Finland, samt hjemmevarende reserver. 

Landslagsledelsen har fulgt kandidatene både på egne landslagsamlinger, under Kretslagsturnering, under 

Kosa Cup, Snarøya Cup, Juleturneringen i Drammen samt under Krets- og NM-serien. 

  

Det er lagt vekt på: 

 Samhold, positiv holdning til medspillere og motspillere. 

 Treningsiver, utvikling fra samling til samling. 

 Vilje til å spille med spillere fra andre klubber enn sin egen. 

 Vilje til å gjøre medspillere gode. 

 Skøyteferdigheter og bandyforståelse. 

Landslagsledelsen vil rette en stor takk til våre støttespillere: 

Würth har støttet oss med midler fra Würthfondet, dette ble til landslagsjakker for alle gutta. 

DnB har støttet oss med luer. 

Glava Isolasjon har støttet oss med treningstrøyer. 

Finn Ericsson skaffet oss is på Bergbanen den 15. oktober, strålende Finn! 

Erik Nordbrenden stilte opp som trener, mens Anders var på Rikshospitalet sammen med sitt nyfødte barn. 

 

Følgende samlinger er avholdt denne sesongen 

1 Juni Fysisk test av spillere NIH 
2 September Fysisk re-test av spillere NIH 
3 15.oktober  Istrening Bergbanen 
4 3.desember Samling,  2x is samt teori NIH  is 
5 27.-30.nov. Kosa Cup 1.-3.div., til mellomsp. Rud Hauger/Stab. 
6 4.desember Treningskamp mot U18 NIH 
7 17.desember Tr.kamp mot Nordre Sande A-lag Vassenga 
8 18.desember Samling  2x is + teori. Juleavslutn. NIH  is+Frogner 
9 27.desember Romjulscup Marienlyst 
10 28.desember Romjulscup Marienlyst 
11 7.januar Samling  2x is samt teori NIH  is 
12 8.januar Treningskamp mot U18 Ullern 
13 28. januar Saml., info reise og holdn., utstyr NSB Drammen 
11 2.februar  Avreise Nordisk, Europ.   
12 6.februar Retur Varkaus Finland 

 

Det er videre planlagt sommersamling, for å styrke samholdet og fysisk trening barmark. 

Fysiske re-tester vil foregå på NIH i månedsskiftet mai–juni og i august september 2012. 

Siden det for U18 kommende sesong kun er snakk om to treningskamper mot U-17 har lagledelsen 

planer om å gjennomføre minst en, helst to, treningsleire i Sverige kommende sesong. Med treninger 

og spill mot svenske lag som kan matche oss og sørge for at vi virkelig må strekke oss for å nå deres 

nivå. Dette er avhengig av finansiering. 
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Følgende spillere representerte Norge i Finland 

Heming Hveding Langmo Stabæk Akershus Keeper 

Carl Isac Jerner Västerås Ready Oslo Midtbane 

Jonas Tjomsland Ullevål Oslo Midtbane 

Ola Skåre Ullevål Oslo Half 

Fridtjof Aleström Ullevål Oslo Midtbane 

Martin Engh Ullevål Oslo Back 

Christen Andresen Rieker Ullevål Oslo Half 

Fabian Vatsgar Stabæk Akershus Half 

Marius Krogsveen Stabæk Akershus Midtbane 

Peter Grothaug Solberg Buskerud Spiss 

Robin Steen Asheim Solberg Buskerud Spiss 

Vemund Thorkildsen Solberg Buskerud Back 

Øyvind Bø Johnsen  Solberg Buskerud Libro 

Eirik Solberg Solberg Buskerud Half 

Even Gamst Solberg Buskerud Half 

Marius Tangen  Solberg Buskerud Keeper 
 

Følgende 6 spillere var hjemmeværende reserver 

Thorvald Mosvold Ullevål Oslo Libro 

Benjamin Møller Delaveris Ullevål Oslo Back 

Fredrik Høsteng Rød Ullevål Oslo Keeper 

Hans Wilhelm Werner Røa Ready Oslo Spiss 

Kjetil Heen Drammen  Buskerud Back 

Fritjof Hagberg Hauger 96 Akershus Midtbane 
 

 

Oppsummering fra Varkaus 
Det var 16 forventningsfulle norske bandyspillere som onsdag reiste til Varkaus, Finland for å få sine 

landslagsdebuter i kamper mot Sverige, Russland og Finland i Nordisk Mesterskap/European Tournament 

2012. Troppen ankom spillerhotellet etter en busstur i minusgrader opp fra Helsinki og ble sendt rett på 

rommene for litt effektiv søvn. 

Torsdagen ble startet med teori og fortsatte deretter med en treningsøkt på medium intensitet i det kalde været 

(-26 C) hvor vi primært drillet offensive spillemønster og rytme. 

Fredag startet med en lett treningsøkt (-30 C) hvor vi drillet faste situasjoner for deretter å bruke resten av 

dagen frem mot åpningskampen mot Sverige (kl. 18:00) til teori og hvile på rommene. Vi brukte spesielt mye 

tid på å snakke med spillerne om å legge igjen respekten for Sverige i garderoben før vi gikk på isen. Gutta 

hadde på forhånd notert seg at det i det svenske laget var åtte-ni spillere som denne sesongen hadde debutert 

og etablert seg som solide spillere i den svenske elitserien. Blant annet Erik Pettersson, som regnes som det 

største svenske talentet siden Pelle Fosshaug, og som siden kom til å dominere denne turneringen (8 mål, 2 

assists). 

Kampen mot Sverige endte med tap 2-3 etter en fantastisk lagmessig prestasjon av det norske laget som sto 

høyt i banen, taklet på kropp og våget å holde i ballen. Det sier litt når et norsk landslag tvinger Sverige til å 

slå dype lyrer fra egen dødlinje store deler av kampen. Når vi i tillegg brant en straffe er det lov å være irritert 

for at vi ikke fikk med oss poeng fra denne kampen. Avslutter oppsummeringen av denne kampen med 

følgende sitat fra den svenske treneren: 

- ”Vi blev stressade av Norges sätt att spela”. ”De klev upp och satte press på oss över hela banan och pressade 

oss at göra fel”. 
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Den neste kampen mot Finland var preget av et Norge som ikke helt hadde våknet, noe som resulterte i svært 

mange utvisninger (39 minutter totalt av en kamp på 60), da vi var på etterskudd i stort sett alle momenter på 

banen. Norge ble også utfordret av et Finland som lå svært lavt i banen og dermed tvang Norge til å styre 

spillet samtidig som de hadde raske effektive midtbanespillere som kjørte kontringer. Norge ble litt tatt på 

sengen av den taktikken som normalt vi bruker i internasjonale mesterskap. Kampen endte med et forsmedelig 

2-6 tap.  

Den siste kampen i gruppespillet gikk mot et russisk landslag som var representert med unge, lovende fra alle 

de store russiske klubbene. Her var Norge igjen på høyde og det ble en kjempematch i -32 C. Begge lag satset 

friskt offensivt, men marginene var igjen ikke på Norges side og det endte med tap 3-4.  

De norske spillerne fikk mye skryt av både den russiske lagledelsen og spillerne for sitt fysiske og 

tempomessige spill og beskjed om at de gleder seg til omspill om to år. 

Bronsefinalen mot finnene bruker vi ikke mange ord på å oppsummere her, det ble et stygt 2-7 tap, hvilket 

skyldes taktiske og strategiske feilgrep både fra hovedtrener og spillere som ikke klarer å komme opp på 

normalt nivå.  

Som en kort oppsummering så bør Norge være meget fornøyd med dette mesterskapet på tross av at man ikke 

fikk den bronsemedaljen man er blitt så vant til. Det norske laget viste at man som et kollektiv kan prestere 

helt på høyde med de beste lagene i verden når det gjelder. De gangene Norge blir litt avslørt er i kamper hvor 

man er forventet å styre spillet og holde ballen i laget, da skinner det av og til gjennom at vi ligger litt etter i 

grunnleggende basisferdigheter.  

Norge U17 skal ta med seg de gode resultatene og minnene (på tross av tap) mot Russland og Sverige og 

bygge videre på disse, også skal vi ha som mål å spille finale i U19 VM om to år! 

Takk til spillere og tilreisende super supportere som trosset ekstrem kulde for å heie på gutta.  

 

VM-statistikk 

 

Grunnspill:     Bronsekamp: 
Norge – Sverige 2-3   Norge - Finland 2-7(1-3) 

Norge – Finland 2-6   VM-finale: 

Norge – Russland 3-4   Russland - Sverige 2-3(0-1) 

 

Spillere 

Navn     Klubb  Ant.EM/Nord. Mål/assists  Totalt U17  
Keepere: 

Heming Hveding Langmo Stabæk   4    

Marius Tangen   Solberg   4       

Utespillere: 

Carl Isac Jerner   Västerås/Ready  4   3/0 

Jonas Tjomsland  Ullevål   4   3/0  

Ola Skåre   Ullevål   4   1/0 

Fridtjof Aleström  Ullevål   3   1/0 

Martin Engh   Ullevål   4 

Christen Andresen Rieker Ullevål   4 

Fabian Vatsgar   Stabæk   4 

Marius Krogsveen  Stabæk   4 

Peter Grothaug   Solberg   2 

Robin Steen Asheim  Solberg   4   0/1 

Vemund Thorkildsen  Solberg   4 

Øyvind Bø Johnsen  Solberg   4 

Eirik Solberg   Solberg   4   0/2   8 

Even Gamst   Solberg   4 

 

Anders Bakke 

Forbundskaptein 
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U16-TROPPEN 

 
Landslagsledelse 

Thore Hugo Steinrem (forbundskaptein), Odd Johnsen (lagleder), Atle Braaten (mat.forvalter), Sten Roger 

Ludvigsen (analytiker). 

 

3 samlinger på is er avholdt for U16 (født 1996): 4.desember, 17.desember og 8.januar. 21.april møtte 36 

kandidater til utholdenhets- og spensttester på NIH. 

 

Kandidatene ble i tillegg vurdert i klubbsammenheng under KOSA Open i oktober og Snarøya Guttecup i 

desember samt kretslagsturneringene i januar.   

 

Formål: Å etablere en bred og kvalitativ sterk plattform med sikte på VM U-17 i 2013. Mestring er en 

forutsetning for å kunne prestere. Vi erfarer at subjektiv mestringsevne er mer utviklet hos spillerne enn 

samspills/samhandlingskompetanse. Rollefordeling med arbeidsoppgaver er også en utviklingsaktivitet. 

 

I denne aldersgruppen skjer det mye med spillere fysisk som mentalt. Spissing vil derfor skje gradvis ved 

overgang til U-17 og i det etterfølgende arbeid. 

 

Buskerud, Akershus og Oslo har den bredeste representasjonen. Kandidater fra 12 klubber har deltatt. 

 

Utvelgelsen har foregått ved observasjon i kretslagsturneringer, KOSA Open, Snarøya Cup, interne 

kamper/treninger, seriespill og kamper i NM. 

 

 

Thore H. Steinrem 

Forbundskaptein 
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DAMELANDSLAGET 

 
Landslagsledelse 

Mats Eriksson (forbundskaptein), Kjetil Bergh (assisterende landslagstrener), Tine H. Heien Bjonge (adm. 

leder), Atle Braaten (mat.forvalter). 

 

Oppsummering sesongen 2011-2012 

Vi overtok landslaget i slutten av september 2011. Landslagstrenerne startet sesongen med en tur til World 

Cup damer i Edsbyn i oktober for å kartlegge nivået på noen av motstanderne.  Deretter så vi på Kosa Cup, 

Stabækbanen og tok ut en tropp til første samling. (25-27 spillere fant vi under denne turneringen). 

Samlingene gikk ut på å finne en tropp, og skape et lag med fokus på nytenking og foryngring. Til VM hadde 

vi 6 debutanter med oss, men vi reiste allikevel dit med en målsetting om semifinaleplass. Lagene som deltok i 

VM var Sverige, Russland, Finland, USA og Canada. (6 nasjoner). Mot Canada røk semifinaleplassen med 

minste mulig margin, deriblant miss alene med keeper, og straffeslagbom på overtid. Hadde noen av disse gått 

inn, hadde Norge vært i semifinalen. Marginene var små i mesterskapet, men laget var allikevel fornøyd med 

det de klarte å prestere spillemessig. Vi skapte vårt eget grunnspill, og hadde en god defensiv i samtlige 

matcher. Spillemessig var dette et stort skritt fremover sammenlignet med tidligere mesterskap, i følge jentene 

selv. Men vi manglet ferdigheter i avslutningsfasen, noe null mål på ca. 40 cornere tilsier. 6.plass i 

mesterskapet får derfor resultatmessig kalles en skuffelse. 

 

Fremover 

Til neste år mener vi laget bør fortsette å trene sammen. Det bør også legges opp til noen høydepunkter i løpet 

av sesongen, siden neste sesong er et mellomår.  

 

Ønsker for damebandylandslaget for sesongen 2012-2013: 

- Miniturnering med Norge A, Norge Utfordrer og Norge U17  

- Dobbeltlandskamp mot Sverige F19 

- Landskamp mot Sverige A i samband med VM for herrer  

- Samling med alle landslagene (herre- og damelandslagene)  i eksempelvis Vikingskipet en helg 

- Jevnlige treninger 

Forbundet bør legge bedre til rette for at damebandyen skal bli mer attraktiv. Damebandyserien må inneholde 

flere kamper i serien, og et bedre sluttspill.  
 
Samlinger: 

Samling 1: Stabækbanen 06.11.11.  1 isøkt. Presentere opplegg, bli kjent.  

Samling 2: Stabækbanen 20.11.11.  1 isøkt. Ca. 25 spillere.  

Samling 3: NIH 04.12.11. 2 isøkter + teori. Ca. 25 spillere. 

Samling 4: Vassenga og Stabækbanen 11.12.11. 2 isøkter, 1 trening og 1 kamp (Høvik jr.).  

Hans Andersson (Edsbyn og Sverige), Felix Pehrsson (Edsbyn) og Johan Wikgren (målvakt 

Sandviken/Drammen) var med på morgenøkta. Ca. 22 spillere.  

Samling 5: Vassenga 28.12.11. 1 isøkt. Ca. 22 spillere. 

Samling 6: Marienlyst 4.01.12. Landskamp Sverige F19. 16 spillere. 

Samling 7: Høvikbanen 24.01.12. 1 isøkt. Ca. 18 spillere.  

Samling 8: Høvikbanen 5.02.12. 2 isøkter, 1 trening og 1 kamp mot ”Norge utfordrer”. 

Lars Tore Borge og Arild Aamodt hadde ansvaret for ”utfordrerlaget”.  

Samling 9: Høvikbanen 19.02.12. 2 isøkter. 16-mansstroppen.  

Totalt: 13 isøkter a 1,5 time.  
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Kamper/mesterskap 

Norge – Sverige F19 0-3, Treningslandskamp, Marienlyst, onsdag 4.januar 2012 

Laget: Grete Andersen, Lise Nordheim, Hanne Seeberg, Helle Lillejord, Hanne Teigstad, Lene Aamodt, Beate 

Nygaard, Charlotte Selbekk, Emily Werenskiold, Tommeline Bjerkely, Ruth E. Borge, Jorunn Kortvedt, 

Martine Holm, Christine R. Brenne, Tora Haug, Ingrid Bjonge. 

 

VM, Irkutsk, Russland 23.-26.februar 2012 – innledende kamper:  

Norge – USA: 2-1. Målscorere: Hanne Teigstad og Helle Lillejord. 

Norge – Canada: 1-2. Målscorer: Emily Werenskiold. 

Norge – Finland: 2-3. Målscorer: Martine Holm (2). 

Russland – Norge: 4-0. 

Sverige – Norge: 7-0. 

Kamp om 5.plass: 

Norge – USA: 1- 2. Målscorer: Helle Lillejord. 
 
Spillere 

Navn     Klubb       Landsk. tot.      VM 2012    

Keepere: 

Grete Andersen   Stabæk    12   6    

Jorunn Kortvedt  Nordre Sande   34   6   

Utespillere:  

Lise M. Nordheim  Skeid, Høvik   6   6 

Hanne R. Seeberg  Ready    5   5 

Helle Lillejord   Nordre Sande   34   5 

Hanne Teigstad   Nordre Sande   37   5 

Lene Aamodt   Drammen   6   6 

Beate B. Nygaard  Stabæk    19 (+23 rink)  6 

Vilde Nes Stokke  Ready    25   4 

Emily Werenskiold  Høvik    6   6 

Tommeline Bjerkely  Ready    33   6 

Ruth E. Borge   Nordre Sande   12   6 

Martine Holm   Mjøndalen   11   5 

Christine R. Brenne  Stabæk    27   6 

Tora Haug   Ready    6   6 

Ingrid Bjonge   Høvik    6   6   

 
 

 
Mats Eriksson      Kjetil Bergh 

Forbundskaptein     Ass. Forbundskaptein Damer 
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JENTELANDSLAGET 

 

 
Landslagsledelse 

Lars Tore Borge (forbundskaptein), Arild Aamodt (lagleder), Renè Philippe L’Orsa (Adm.leder/mat.forvalter). 

 
Klubber 

Spillere fra følgende klubber har vært på samlinger: 

Bergen, Drammen, Frigg, Haslum, Høvik, Mjøndalen, Solberg, Ready, Stabæk, Ullevål 

 

Samlinger 

Det har vært gjennomført 5 samlinger på is og 1 «kick off» samling før sesongen. Dette inkluderte også 

treningskamper mot smågutt lag. Vi har fått uvurderlig hjelp av mange foreldre på alle samlinger. Vi vil 

benytte anledningen til å takke Even Bolstad, Solberg og Thomas Selbekk, Haslum for engasjement og bidrag 

på alle samlinger. Vi har heller ikke glemt den faste vant gjengen, takk skal dere ha. 

 

Uttak 

Vi slet med uttaket da dette er en mellomsesong for laget. De beste spillerne ble overtatt av Damelandslaget 

som hadde VM sesong. Dette gjorde at vi stilte med ett yngre lag en først planlagt.  

 

Nordisk turnering Nora 

Vi bar preg av å være det yngste laget i turneringen, men jentene kjempet meget bra. Uavgjort mot Finland i 

ett meget tett kampprogram var høydepunktet i turneringen. Vi hadde mål om minimum sølv, dette målet ble 

ikke nådd.  

Det norske laget oppførte seg eksemplarisk og sosialt fungerte gruppen tross ung alder utmerket og det er 

jentenes fortjeneste. Norsk dommer hadde også en meget høy kvalitet i turneringen.  

Oppsummert en bratt lærekurve og vi har fått mange unge spillere med internasjonal erfaring. Vi var det laget 

med flest supportere og på tribunen vant vi på oppførsel og entusiasme! Takk til alle supportere. 

 

 
 

Kamper 

  Pause Resultat 

Sverige Norge 1 - 0 4 - 0 

Norge Finland 0 - 5 0 - 7 

Norge Finland 0 - 0 0 - 0 

Sverige Norge 2 - 0 7 - 0 

Norge Finland 0 - 3 0 - 6 

Norge Sverige 1 - 2 1 - 5 
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Spillere 
Navn     Klubb  Landsk.U17  Nordisk 2012   
Keepere: 
Thilda Staubo   Ready  6 kamper   6 

Karen Solem Knutsen  Solberg  6 kamper   6 

Utespillere:  

Anikken Næss   Ready  6 kamper   6 

Camilla Rokke   Ready  6 kamper   6 

Edda Greaker   Frigg  6 kamper   6 

Gina Rødseth   Ready  6 kamper   6 

Charlotte Marie Selbekk Haslum  16 kamper   6 

Julia Shaughnessy  Solberg  10 kamper   6 

Marie Bolme   Ready  6 kamper   6 

Marie Grepperud  Drammen 10 kamper   6 

Nina Dybwad   Ready  6 kamper   6 

Nora Bakke   Ready  6 kamper   6 

Thelma Bay Bang  Ready  10 kamper   6 

Martine Krogsveen  Stabæk  6 kamper   6 

Toril Raugstad   Haslum  6 kamper   6 

Stine Bolstad   Solberg  6 kamper   6 

 
Sesongen 2012-13 

Vi ser fremover og er i god gang med planleggingen av VM-sesongen. Damelandslaget har mellomsesong og 

vi regner med å stille et meget slagkraftig lag i VM.  

 

Oppsummering 

Det er ikke lett å drive med Jentebandy, men totalt sett er vi av den oppfatning at det har blitt lettere, både på 

landslag og klubblag. Jenter = vekst for Bandy. Mulig vi i landslagsledelsen er blinde, men det er vår 

oppfatning. Vi er litt skuffet over at man ikke alltid er villig til å satse 100% på jentene økonomisk også! I år 

som forrige Nordisk i Nora betalte lagledelsen av egen lomme for å gi jentene en human reise! 

Stor takk til Tor Audun Sørensen for hans innsats og engasjement ovenfor U17 piker, ikke alltid like lett for 

Atle Material Braathen å skrape sammen utstyr som passer til små pikehoder når det bare er senior utstyr på 

lageret, men du beviste at du hadde magiske evner der også! 

 

 

Renè Philippe L’Orsa       

Adm.leder jentelandslaget 
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KRETSLAGSTURNERINGENE 
 
 

Helgen 14.-15. januar var tradisjonelt viet kretslagsturneringene. Nærmere 200 kvalifiserte ungdommer i 

alderen 14 til 17 år møttes til dyst over to dager på isparkettene i Akershus og Oslo. Lørdag møtes gutt 96 

(1.års gutt) og gutt 97 (2.års smågutt) fra tre kretser på Hauger kunstisbane med Hauger Bandyklubb som 

arrangør. Jenter 96-98 (ungdomsskole) spilte på Høvik kunstisbane søndag med Høvik IF som arrangør.  

På Bergbanen søndag arrangerte Ullevål IL turneringen for eldste gutteklasse født 1995. Her deltok som ifjor 

Akershus, Buskerud, Oslo og et sammensatt kretslag fra Hedmark og Østfold.  

Foruten de aktive spillerne, fikk også en rekke yngre dommere få prøve seg på et litt høyere nivå denne 

helgen. En helg viet kretslag og i ungdommens tegn! 

 

Hauger kunstisbane lørdag 14.januar, gutt-96 og smågutt-97: 
Akershus - Buskerud, Gutt 96, 4-8 

Akershus - Buskerud, Smågutt 97, 5-1 

Buskerud - Oslo, Gutt 96, 2-6 

Buskerud - Oslo, Smågutt 97, 4-3 

Oslo - Akershus, Gutt 96, 4-5 

Oslo - Akershus, Smågutt 97, 1-4 

Spilletid: 2 x 25 min + 10 min pause. 

 

Tabell 1996:     Tabell 1997: 
Nr.1: Oslo 3p (10-7)    Nr.1: Akershus 4p (9-2) 

Nr.2: Buskerud 2p (10-10)   Nr.2: Buskerud 2p (5-8)  

Nr.3: Akershus 2p (9-12)   Nr.3: Oslo 1p (4-8)  

 

Bergbanen, Oslo søndag 15.januar, gutt-95: 
Oslo - Buskerud, 3-2 

Akershus – Hedmark/Østfold, 4-0 

Hedmark/Østfold – Oslo, 0-4 

Buskerud – Akershus, 1-2 

Buskerud – Hedmark/Østfold, 8-3 

Oslo – Akershus, 1-4 

Spillertid: 2 x 20 minutter + 3 minutters pause. 

 

Tabell 1995: 
Nr.1: Akershus 6p (10-2) 

Nr.2: Oslo 4p (8-6)  

Nr.3: Buskerud 2p (11-8) 

Nr.4: Hedmark/Østfold 0p (3-16) 

 

Høvikbanen, Oslo søndag 15.januar, Jenter 96-98: 
Akershus – Buskerud, 7-8 

Buskerud – Oslo, 2-1 

Oslo – Akershus, 2-7 

Spilletid: 2 x 25 minutter + 10 minutters pause. 

 

Tabell jenter: 
Nr.1: Buskerud 4p (10-8) 

Nr.2: Akershus 2p (14-10)  

Nr.3: Oslo 0p (3-9) 
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Oppsummering kretslagshelgen 
Hauger BK, Ullevål IL og Høvik IF berømmes alle for å ha lagt meget godt til rette for den store 

kretslagshelgen. Gode isforhold på alle tre banene og gode arrangementer. Fra 30 til opp mot 100 

publikummere på kampene i det fine vinterværet. En takk også til dommerne for utmerket innsats.  

Det gror godt blandt ungdommene som fikk vist seg frem på et høyere nivå enn de normalt spiller. Noen få, 

nye talenter fikk også melding fra forbundets representanter umiddelbart etter turneringsslutt om at de blir tatt 

opp i landslagstroppene for kommende sesong. 
 
 

Tor Audun Sørensen 

Utviklingssjef NBF 

 

 

 

 

 
Oslo - vinner kretslagsturneringen Gutt 96 
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BARNESKOLETURNERINGENE 

 
 

Finalespillet i årets barneskoleturnering fant sted på tradisjonsrike Jordal Amfi i Oslo fredag 9. mars. Det var 

kvalifisert to jentelag og tre guttelag gjennom kretsvise grunnspill i tre fylker, hvor det til sammen deltok 25 

lag fra 19 skoler. Skolebandyturneringen med finalespill startet opp i 1958 og har således vært spilt i 54 år. For 

20. gang på rad ble det også arrangert finalespill for jentene. 

 

Turneringen var velspilt og mange talenter fikk vist seg frem. Mange gode teknikere, skyttere og målvakter på 

guttesiden, men det var spesielt lagspillet til Hosle skole som imponerte stort. Disse spillerne får vi garantert 

høre mye om i fremtiden! 

 

Gutta fra Åsen skole i Mjøndalen deltok i skolefinalen for første gang. Spillerne var teknisk gode, men 

lagspillet ble litt tilfeldig. Noe som lærerne Kjetil Bergh og Stian Kristiansen, begge tidligere A-

landslagsspillere i bandy, fikk erfare bak vantet. Laget til Ullevål skole jobbet godt i kampene, men det scortet 

litt på kølleferdighetene i trange rom og foran kassa. 

  

På jentesiden var Solberg skole klart best igjen og vant for tredje året på rad. Et jevnt og godt lag fra Solberg, 

men de unge Høvik-jentene spilte seg stort opp i finalens andre oppgjør. 

 

God dommer var Erik Helmich-Pedersen fra Øvrevoll/Hosle, som stod løpet ut på Amfi´n alene i hele tre 

effektive timer. 

 

Tabell gutter/mix    Tabell jenter 
Hosle Skole 8 poeng    Solberg Skole  4 poeng 

Åsen Skole 4 poeng    Høvik Verk Skole 0 poeng 

Ullevål Skole 0 poeng 

 

Hosle Skole, Akershus: 

Espen Anker Jacobsen, Oskar Blegen, Endre Tveiten, Morten Hodt, Lasse Norderud,  

Per Kristian Salveson, Øyvind Hjermstad, Erling Hjermstad og Håvard Hjermstad. 

 

Solberg Skole, Buskerud: 

Maria Palmberg, Sung Hlawg Chin, Camilla Ask, Nora Haugstvedt, Ronja Thorvaldsen,  

Mia Wam Johansen, Åsa Hernes, Emilie Lislelid, Helene Nisja Olsen og Clemence Rugamba. 

 

 

  
 
Tor Audun Sørensen 

Utviklingssjef NBF 
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RAPPORT FRA BALLFONDET 
 

 
Ballfondet pr 31.12.10– 31.12.11 Regnskap 2011 

 

Bankinnskudd pr 01.01.11   kr 108.973,42 

Renter pr. 31.12.11        kr     1.027,34 

Bankinnskudd pr 01.01.11   kr 110.000,76 

 

Beløpet er plassert i NIFs konsernkontosystem i DNB konto 7874.42.00775 

 

Ballfondet – styret 

 

Oslo 22.05.12 

 

Stein Pedersen   Tomas Jonsson   Hanne Werner 

Leder    Generalsekretær NBF  Medlem 

 

 
 

 

RAPPORT FRA JENS B. RAANAAS MINNEFOND 
 

 

Det er ikke delt ut midler fra fondet i 2011/12 da fondet er under omstrukturering. 

 

Siden starten i 1976 har fondet totalt utdelt kr 306.000,-. 

Fondet er på NOK 100.000,-. 

 

Ole V. Raanaas etterkommere Ivar Nordberg   Boye Skistad 

Leder    Medlem   Medlem 
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SAK 8 INNKOMNE FORSLAG 

 
 
SAK 8-1-1 Snarøya 

Endring av kampreglementet 
(Kampreglementet, § 17 pkt. 3. Nedrykk/Opprykk. (Krever 2/3-dels flertall) 

 
 

 

Forslag 

Vi ønsker endring i kampreglementets § 17 punkt 3 Nedrykk/opprykk. 

 

Vårt forslag går ut på at vinneren av 1. divisjon får direkte opprykk til eliten, og lag 8 i eliten (det siste laget) 

rykker direkte ned. Lag nummer 2 i 1. divisjon spiller kvalikkamp mot lag 7 (det nest siste) i eliten, og best av 

3 kamper. 

 

Begrunnelse 

Det er nok stor forskjell generelt mellom elitelagene og lagene i 1. divisjon.  Likevel har særlig siste års 

kvalikkamper vist at det mellom de beste lagene i 1. divisjon og lagene 7 og 8 i eliten ikke er så stor forskjell. 

Det viser seg imidlertid svært vanskelig for et 1. divisjonslag å komme seg opp. Det er vel Høvik som klarte 

det sist. Vi mener at bandyen bør ha opprykksregler som fotballen der det er direkte opprykk for vinneren. I 

løpet av sommeren kan laget forsterkes slik at det nyopprykkede laget er vel rustet til spill i eliten. Vi mener at 

dette vil styrke bandyen ved at det bl.a. blir noe rotasjon av klubber i elitedivisjonen. 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 

Bandyseksjonen mener at kampreglementet i utgangspunket bør ha bestemmelser om direkte nedrykk/ 

opprykk for alle divisjoner, men mener at det er riktig å vente med dette til en eventuell utvidelse av eliteserien 

og en grundig gjennomgang av dagens seriemodell i alle seniorklassene. 

 

 

 
 
SAK 8-1-2 Ready 

Regler for aldersbestemte klasser – senior damer 

(Kampreglementet § 29 pkt.3) 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Forslag: 

§ 29. Regler for aldersbestemte klasser, p 3 (kamptider)  

Senior dame 2 ganger 45 minutter.  

 

Begrunnelse 

Årsmøtet i 2010 vedtok å endre dameserien, og vedtaket er nedfelt i Kampreglementets § 21. 

Kamptider/spilletid i de enkelte seriene er nedfelt i § 29. Her ble det ikke gjort noen endringer i 2010, og 

damene spiller i dag 2x35 min. Det er nå ønsket fra klubbene å utvide spilletiden til 2x45 min.  

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter forslaget, men gjør oppmerksom på at denne endringen også medfører en økning i 

klubbenes kostnader for eksempel i forhold til dommerutgifter og baneleie. 
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SAK 8-1-3 Ready 

Tilføyelse av aldersbestemmelser for damer i Kampreglementet 

(Kampreglementet § 29) 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Forslag 

Det trengs en redaksjonell endring siden aldersbestemmelsen for dameserien er ikke nedfelt i 

kampreglementet, men i "Spilleregler for rinkbandy". Det vil være mer oversiktlig å flytte denne 

bestemmelsen til Kampreglementet. 

Aldersbestemmelser i regel 5 "Spilleberettigelse" i Spilleregler for rinkbandy flyttes til Kampreglementet § 29 

Regler for aldersbestemte klasser og legges inn som siste setning i Punkt 1 Klasser og aldersgrenser.  

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter forslaget om at følgende tas inn i § 29 i bandyens Kampreglement; ”For å delta i 

damekamper må en spiller ha fylt 15 år pr. 1. januar i inneværende sesong. Forbundsstyret kan dispensere fra 

denne bestemmelsen (jfr.Tingvedtak 1991)”. 

 

 

 
 
SAK 8-1-4 Høvik 

Endre antall spillere i kampreglementet § 21 for dameserien  

(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Forslag 

For damelag arrangeres Seriemesterskap som 11`er. 

 

Alternativt: 

For damelag arrangeres Seriemesterskap som kombiserie 9er/7er/rinkbandy. Norgesmesterskap spilles som 

11`er bandy etter bandyseksjonens bestemmelser.  
§ 32 tilpasses mht antall spillere 

 

Begrunnelse 

Dagens dameserie spilles på hockey bane, 7`er bane (samme som 10 åringer benytter) og 9`er i en kombiserie 

9`er/7`er/rinkbandy. landslagene, både Damelandslaget og U17 spiller i mesterskap på full bane med 11 

spillere på hvert lag. Det er mange jente og damespillere som i dag spiller på ulike guttelag, hvor de spiller 

11`er bandy på smågutt, gutt eller juniorlag. Det kommer flere unge talentfulle jenter i flere klubber, som kan 

slippes til. For å skape utvikling og tilpasse Damebandy til internasjonale kamper, bør Dameserien avvikles 

som 11`er serie. 

 

Bandyseksjonens kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.  

Seksjonsstyret fremmer et eget forslag som delvis ivaretar Høviks ønsker. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 56 

 
SAK 8-1-5 Høvik 

 Tilføyelse av Kampreglementets § 21 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Forslag 

Semifinaler for damer spilles best av tre kamper. Alle kamper skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort 

etter ordinær tid spilles det to ekstraomganger av inntil 10 min, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål 

(første mål vinner). Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved 

straffeslagskonkurranse etter NBFs regler. 

 

Bakgrunn 
Dagens NM sluttspill avvikles med en semifinale, hvor seriemester trekker sin motstander blant nr 3 og nr 4. 

For å utvikle norsk damebandy, om mulig gjøre kampene litt mer spennende, samt tilnærme sluttspillet herrer 

noe, hvor kvartfinaler spilles best av 3 og semifinaler best av 5, bør disse kampene avvikles best av 3. 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter forslaget, med et tillegg: 

Nr. 1 og nr. 2 i serien skal ha hjemmekamp i første semifinale. 

Nr. 1 i serien velger først av nr. 3 og nr. 4 i serien. 

Alle semifinalene skal spilles på samme dag. 

 

 

 
 
SAK 8-1-6 Solberg 

Godtgjørelse for Seriemesterskap, Norgesmesterskap og andel av inntekter i finalekamp. 

  
 

 
Forslag til seksjonsårsmøtet 7. juni 2012. 

 

Godtgjørelse for seriemesterskap, norgesmesterskap og andel av inntekter i finalekamp. 

 

Vi mener at seriemesterskap og norgesmesterskap bør belønnes med en sum penger.  I tillegg mener vi at 

lagene som spiller finale bør få en viss andel av brutto billettinntekter.  Det var jo 10 % for noen år siden. 

 

Slik som det er nå er det jo økonomisk tap å komme til finale.(Unntatt hvis det ene laget er arrangør) Vi mener 

at NBF bør kunne bidra med litt økonomisk til seriemester og norgesmester. 

 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget 

NM-finalene eies, etter kampreglementet § 12 pkt 3, av NBF. Arrangementet av NM-finalen har i flere år, etter 

søknad, blitt tildelt en klubb som teknisk arrangør. Klubben har da sittet med rettighetene til billettinntekter, 

kioskinntekter osv. Billettinntekter i NM-sluttspillet er frem til og med semifinalene regulert i 

kampreglementet hvor inntektene går til klubbene. 

Premier i form av penger er i dag ikke regulert i kampreglementet. 

Dersom årsmøtet ønsker å innføre pengepremier til en eller flere klubber i en eller flere konkurranser, skylder 

Seksjonsstyret å opplyse om at disse pengene må hentes inn ved en økning i avgiftene ved påmelding av 

deltakende eliteklubber. 
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SAK 8-1-7 Stabæk 

Fordeling av finalepenger 
(Krever 2/3-dels flertall dersom dette skal inn i kampreglementet) 
 

 

Bakgrunn:  

Det er i dag ingen direkte økonomisk gevinst til lag som spiller seg frem til NM-finalen i Elite.  NBF krever i 

dag en avgift fra arrangørklubben på kr. 35.000,-.  Denne potten bør deles mellom NBF og finaleklubbene.   

 

Forslag til vedtak  

Årsmøtet vedtar at arrangør av NM-finalen skal betale en avgift til NBF på maks kr 15.000,- og tildele hvert 

av finalelagene kr. 10.000,-. 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 

NM-finalene eies, etter kampreglementet § 12 pkt 3, av NBF. Arrangementet av NM-finalen har i flere år, etter 

søknad, blitt tildelt en klubb som teknisk arrangør. Klubben betaler ingen avgift men ”kjøper” arrangementet 

av NBF. Dette gir arrangørklubben et betydelig inntektspotensiale.  

Billettinntekter i NM-sluttspillet er frem til og med semifinalene regulert i kampreglementet hvor inntektene 

går til klubbene. 

Seksjonsstyret skylder å opplyse om at disse pengene eventuelt må hentes inn ved en økning i avgiftene ved 

påmelding av deltakende eliteklubber. 

 

 
SAK 8-1-8: Stabæk 

Sluttspill i Eliteserien, 1/4-finalene skal omfatte alle eliteserielagene, samt innføre A + B sluttspill 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Bakgrunn 

Dagens sluttspill for Elitelagene inkluderer kun 6 av de 8 beste lagene i Norge.  For å skape større interesse 

blant spillere, publikum og presse foreslås det at alle 8 lag deltar i sluttspillet for Elite.  Lagene som taper 

kvartfinalene går videre til ett “B”-sluttspill.  

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar at alle 8 lag i Eliteserien spiller kvartfinale. Lag nr 1 etter seriespill spiller mot lag nr 8, lag 2 

mot lag 7 osv.  Vinner av kvartfinalene går videre til semifinaler. Semifinalene settes opp slik at lag nr 1 og 2 

ikke kan møtes før i en evt. finale.  Tapere av kvartfinalene spiller “B-sluttspill” til alle lag er rangert fra 5. til 

8. plass.  Lagene som etter sluttspill er rangert som 7. og 8. lag spiller kvalifiseringskamper mot de to beste 

lagene fra 1. divisjon.  

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonen støtter ikke forslaget  
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SAK 8-1-9 Stabæk 

Harmonisering av overgangsregler for bandy jfr. Innebandy 

Kampreglement § 30  

(Krever 2/3-dels flertall) 

 
 

Bakgrunn:  

Det har vært flere overgangssaker de siste årene for spillere under 17 år der “alle” parter har ønsket at en 

overgang skulle kunne være mulig i løpet av sesongen.  Dagens regelverk åpner ikke for bruk av skjønn i 

overgangssaker for spillere under 17 år.  Bakgrunnen er at regelverket ikke åpner opp for overgang mellom to 

klubber dersom spilleren har deltatt i en eller flere kamper inneværende sesong.  Innebandy har ett 

overgangsreglement som åpner for muligheten til å utøve skjønn i saker som omhandler spillere under 17 år:  

§ 29.3 - Overgang for spillere under 17 år 

Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september. 

Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. 

januar. 

Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av 

administrerende myndighet. 

Spilleren tilhører den nye klubben fire - 4 - dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i 

forbundet. 

§ 29.7 - Vektige grunner 

A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb. 

B. Sterke personlige årsaker. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar å endre teksten i kampreglement § 30.4 “Generelle regler for overgang for spillere som ikke 

har fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse.” tilsvarende Innebandyens regler for “Overgang for spillere under 

17 år” (som beskrevet over). 

 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 

Seksjonsstyret legger frem et eget forslag til endring av § 30 som vi mener ivaretar intensjonene i Stabæk sitt 

forslag. 
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SAK 8-1-10 Stabæk 

Serieoppsettet for hele sesongen klart senest 1. september 

 

 

Bakgrunn:  

Alle bandyklubber sliter med høyt frafall i alle aldersgrupper.  I Stabæk er den viktigste grunnen til frafall at 

det er for lite forutsigbarhet for bandysesongen i forhold til konkurrerende idretter.  År etter år ser vi at 

serieoppsettet for både krets- og NM-kamper kommer for sent ut og gjør det vanskelig for klubbene å 

planlegge sesongen.  Baneeiere har tilsvarende problemer med å sørge for full utnyttelse av sine baner med 

bakgrunn i det samme.  

Mange andre idretter sender ut invitasjon til vintertrening før høstferien, uke 40 (fotball, håndball, langrenn 

osv.). Foreldre og unge må da foreta et valg av hvilke aktiviteter de ønsker å delta i, og deretter betale 

treningsavgift. Når terminliste og deretter treningsoppsettet foreligger for bandyen, viser det seg gjentatt 

ganger at bandytreningen/kamper sammenfaller på dager hvor de unge/foreldre alt har andre aktiviteter. Valget 

er ofte tatt og bandy nedprioriteres. 

Vi er kjent med de utfordringer som NBF har med å få inn påmeldinger til sesongstart i tide.  Vi mener 

samtidig at NBF gjør bandyen en “bjørnetjeneste” ved å ta for mange hensyn rundt serieoppsettet da mangel 

på forutsigbarhet har en negativ effekt på rekrutteringen av bandyspillere.   

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar at a endelig serieoppsett for hele sesongen for både krets- og NM-kamper skal være ferdig til 

1. september.   Frist for påmelding til seriespill bør settes til senest 1. august (eller så tidlig som det kreves for 

at fristen 1. september skal overholdes). Klubber som trekker lag fra seriespill etter at påmeldingsfristen har 

utløpt får en bot tilsvarende 3 ganger påmeldingsavgiften.  Dersom det er lag som trekker seg fra divisjonsspill 

skal divisjonene ikke endres inneværende sesong dersom det medfører at fristen for endelig serieoppsett 1. 

september ikke kan overholdes.  

 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 

Regelverket har ingen bestemmelse om tidspunkt for ferdigstillelse av serieoppsett. NBF har som målsetting 

og tilstreber å ha serieoppsett i alle klasser klart så tidlig som mulig. Av årsaker utenfor NBFs kontroll kan 

dette være vanskelig å få til. En slik bestemmelse vil føre til at klubber da ikke tør å melde på lag. Erfaringen 

viser nemlig at flere lag meldes på sent noe som fjorårets sesong tydelig viser når 3 nye seniorlag ble meldt på 

lenge etter den foreslåtte fristen. 
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SAK 8-1-11: Stabæk 

Avvikle Web-TV avgift 

 

Bakgrunn 

Eliteklubbene betalte i 2011 en avgift på kr 6.000,- til “Web TV”. Dette utgjorde totalt 48.000,- kroner for alle 

elitelagene.  

Flere NM-finaler ble sendt på nett-tv, men sendingens kvalitet og verdi for bandysporten synes uklar.    

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar at avgiften til “Web TV” avvikles. 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter forslaget. 

 

 

 
 
SAK 8-1-12 Stabæk 

Bedre forsikringsordning 

 

Bakgrunn 

Utvidet lisens for Elitespillere vil for sesongen 2012/13 koste kroner 1250,- (kr. 1050,- sist sesong).   Når en 

ser på de summene en kan få utbetalt ved død, invaliditet og til behandlingsutgifter så virker det som om det er 

ett misforhold i forhold til den høye lisenskostnaden.   

Det er ett ønske at NBF på årsmøtet opplyser hvor stor del av lisensen som går videre til forsikringspremie og 

hvor stor del som går til drift av NBF. 

 

Forslag til vedtak  

Årsmøtet vedtar at det nedsettes ett utvalg som utarbeider en vesentlig bedre forsikringsordning med høyere 

dekning ved både dødsfall, invaliditet og skade som krever behandling.   Innstilling fra utvalget skal være på 

plass til senest 1. november 2012 og ny forsikringsordning skal være gjeldende fra sesongen 2013/14. 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 

Forsikringsordningen gjelder hele Norges Bandyforbund og er dermed en sak for Forbundsstyret. 

Seksjonsstyret er imidlertid ikke uenig med forslagsstiller i at en forsikringsordning til enhver tid bør være 

best mulig for organisasjonens medlemmer. Vi vil derfor foreslå at Forbundsstyret setter ned et utvalg som 

evaluerer hele forsikringsordningen med mandat til å foreslå endringer som kan tre i kraft ved første mulige 

anledning sett hen til de avtaler som allerede er inngått. 
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SAK 8-1-13 Stabæk 

Faste dager og tider for Eliteserien 

 

Bakgrunn 

Det er ett ønske å ha faste dager og tider for Eliteseriekamper i bandy.  I dag spilles kampene til forskjellige 

tidspunkt, avhengig av når baneeiere ønsker å legge kampene.   Stabæk mener at en større forutsigbarhet rundt 

kamptidspunkt for Eliteserien gjør idretten mer attraktiv for publikum.     

En slik endring vil også bidra til en mer forutsigbar bruk av banen, for bl.a. andre årganger som er satt opp på 

trening. Det har vist seg gjentatte ganger at andre treninger må avlyses eller flyttes. Uforutsigbarhet fremmer 

ikke bandyidretten! 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar at Eliteserien spilles til faste tidspunkt: onsdag kl. 19.00 og søndag kl. 15.00. 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 

Vi støtter forslagsstiller i at det skal være faste dager. All erfaring tilsier imidlertid at det er umulig å ha faste 

klokkeslett, spesielt på kommunalt eide anlegg. En best mulig utnyttelse av isflatene er også et tungt argument 

mot faste klokkeslett. 

 

 

 
 
SAK 8-1-14 Stabæk 

Utvikling av bandy 

 

Bakgrunn 

Det er ett stort potensiale for å vokse antall klubber, lag og spillere som spiller bandy i Norge.  NBF har 

ansatte som har som oppgave å utvikle Norsk bandy.  Idrettstellingen viser at vi har drøyt 5.000 bandyspillere i 

Norge pr 2011.   Vi har altså mistet drøyt 600 aktive bare de siste 8 årene (5636 aktive i 2004).    

Det er ingen som tviler på at kunstis er helt avgjørende for å kunne tilby de aktive ett godt tilbud.  Alle 

kunstisflater i Norge som det ikke spilles bandy på i dag må NBF jobbe aktivt med å få satt i gang aktivitetet.  

En bør prioritere de områdene det finnes bandyhistorie fra før.  Skien er ett slikt område hvor en har en 

kunstisbane, det finnes bandyhistorie men i dag veldig begrenset med bandyaktivitet.  

I forbindelse med en potensiell Vinter-OL søknad er det diskutert om Oslo trenger/bør få 3 nye ishaller. 

Diskusjonen går også på om det eventuelt bør bli ny hall i Drammen, Asker og Lørenskog.  Her må NBF 

arbeide sammen med hockeyforbundet (eller rette instans), slik at vi kan få en innendørshall for bandyidretten. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar at det settes i gang ett prosjekt for å få bandyen i Skien til å blomstre igjen. 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Seksjonsstyret viser til at forslagsstillers ønske allerede er ivaretatt både i arbeidsplanen og det vedlagte 

forslag til Visjons- og Strategiplan. 
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SAK 8-1-15 Stabæk 

Øremerket stilling til utvikling av bandy i Bærum 

 

Bakgrunn 

Det er i dag 4 kunstisbaner for bandy i Bærum: Hauger, Høvik, Snarøya og Stabekk.    Bærum har i dag 7 

aktive bandyklubber.   Banene har ulike driftsformer og de 7 klubbene har helt forskjellige forutsetninger for å 

kunne utøve bandysporten.   I Bærum er det lange tradisjoner for bandy og mulighetene for vekst i antall 

aktive i dette området er betydelige.  Den største begrensningen for vekst er antall kunstisbaner.  Det bør være 

en ambisjon å doble antall kunstisbaner i Bærum de neste 5 årene.  

Haslum og Øvrevoll/Hosle ønsker å bygge kunstisbaner. Haslum ligger an til å kunne få midler til ett anlegg 

fra 2013.   Utfordringen i dag ser ut til å være at Bærum Idrettsråd (BIR)/Bærum Kommune ikke ønsker å 

investere i ett anlegg, da det ikke er rom for å øke driftsbudsjettet for bandybaner i Bærum.  En løsning er at 

dagens driftsmidler må fordeles på nye baner som bygges.  Dette bør utredes nærmere. 

Alle bandyklubber i Bærum drives i dag av frivillige på kveldstid. For noen år siden vedtok NBF’s 

seksjonsstyre i bandy å legge ned Akershus Bandykrets.  Bandykretsen hadde i og for seg heller ingen ansatte, 

men den fungerte i det minste som ett felles forum og talerør for bandyen i Bærum. 

Stabæk ønsker at det defineres en stilling som er øremerket utvikling av bandy i Bærum.    Stillingen bør være 

på minimum 50%.  

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar at NBF definerer en stillings om er øremerket utvikling av bandy i Bærum. 

 

Bandyseksjonens kommentar 

Årsmøtet har ingen kompetanse på dette området.  

Seksjonsstyret mener at forslagsstillers ønske allerede er ivaretatt i den jobben som gjøres av NBFs 

Utviklingsavdeling i dag. 

 

 
VM-damer Trud Stadion Irkutsk – åpningsseremoni 
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SAK 8-2  BANDYSEKSJONENS FORSLAG 
 

 

 
 
SAK 8-2-1 Endring i kampreglementet. 

Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere 

(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Bakgrunn 

Etter vedtak på sist årsmøte legger Seksjonsstyret frem et nytt ”Overgangsreglement” § 30 i bandyens 

Kampreglement. 

Seksjonsstyret mener at dette forslaget både imøtekommer diskusjonene rundt det gjeldende reglement på sist 

årsmøte, enkeltsaker som har vært til behandling inneværende sesong og dermed også Stabæks forslag til 

endring av samme paragraf. 

 

 

Forslag til ny § 30 

 

§ 30. Spilleberettigelse for bandyspillere.  

(Se også Lovhefte: Kap 9, spesielt § 9-3)  

 

Innledning 

Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges 

Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter mellom klubb og spiller og mellom klubber. 

 

Paragrafen regulerer også overgang av spillere fra utenlandske klubber.  

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 

  

Generelt 

En spiller som skal delta i seriespill eller cup arrangert av forbund eller krets, må være medlem av klubben og 

ha gyldig lisens etter NBFs lisensbestemmelser.. 

Ingen spiller kan i samme tidsrom spille for to forskjellige klubber som er tilsluttet samme eller forskjellige 

bandyforbund. Seksjonsstyret kan etter søknad dispensere fra dette. (Seksjonsstyret utarbeider retningslinjer 

gjeldende for en sesong av gangen). 

 

En spiller har spilletillatelse for ny klubb i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig melding fra 

forbundskontoret.  

 

Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på 

etterviselig måte, gi tidligere klubb skriftlig melding. Etter at slik varsel er gitt, skal det gå rimelig tid før 

spilleren kontaktes.  

 

Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. 

 

Ny klubb skal, uten ugrunnet opphold, varsle tidligere klubb skriftlig også der spilleren selv tar kontakt. 

 

Først når overgang/utlån er godkjent av forbundskontoret, kan spilleren delta i ikke-obligatorisk kamp og 

trening for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i ikke-obligatorisk kamp eller trening 

uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for. 
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Spillerkontrakter  

En klubb kan inngå kontrakt med en eller flere spillere som er fylt 16 år.  

Kontrakt med amatørspiller kan inngås for maksimum 1 sesong av gangen. 

Kontrakt med profesjonell spiller kan inngås for maksimum 3 sesonger av gangen. 

NBFs standardkontrakt skal benyttes. 

Kontrakten skal inngås i tre eksemplarer (ett til klubb, ett til spiller og ett til NBF) og være undertegnet av 

spilleren og klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben som er gitt skriftlig fullmakt fra klubbens styre. 

Dersom spilleren er under 18 år må også spillerens foresatte medundertegne før kontrakten er gyldig. 

 

Klubben skal sende ett undertegnet eksemplarer av kontrakten til NBF senest 7 dager etter inngåelsen. 

 

Kontrakt med spiller fra annen klubb kan bare inngås hvis kontrakten med nåværende klubb er utløpt, opphørt 

ved skriftlig avtale eller hevet på gyldig måte.  

 

Ved eventuell overgang i kontraktsperioden kan klubben som har kontrakt med spilleren, kreve økonomisk 

kompensasjon for å løse spilleren fra kontrakten. Etter kontraktens utløp kan det ikke kreves kompensasjon 

ved overgang til ny klubb.  

        
 

Avtaler mellom klubber knyttet til overganger/utlån  

Avtaler/dokumenter som forplikter klubben, skal være undertegnet av klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i 

klubben som er gitt skriftlig fullmakt fra klubbens styre. 

I forbindelse med overgang eller utlån av spiller kan det ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller 

annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom. 

En klubb som har akseptert å låne en spiller har ikke anledning til å overføre eller låne ut spilleren til annen 

klubb. 

Avtaler mellom klubber vedrørende enkeltspiller må også være undertegnet av spilleren, for spillere under 18 

år også av foresatte, for å være gyldig. 

 

 

Overgang for spillere mellom norske klubber (gjelder spillere i lisenspliktig alder) 

Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på 

etterviselig måte, gi tidligere klubb skriftlig melding. Etter at slik varsel er gitt, skal det gå rimelig tid før 

spilleren kontaktes.  

 

Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. 

Overgangen behandles av Norges Bandyforbund.  

En spiller kan skifte klubb når som helst i året, men dersom overgangen mottas av NBF etter 5. januar kan 

spilletillatelse imidlertid først gis fra 1. april. 

 

Saksgang 

Klubb som har tatt opp et nytt medlem, sender forespørsel på fastsatt Overgangsskjema til tidligere klubb om 

eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser. Forespørselen skjer enten ved rekommandert sending eller på 

annen etterviselig måte.  

Som økonomiske forpliktelser regnes medlemskontingent, treningsavgift og lagutstyr samt eventuelle forhold i 

kontrakt. Svar på forespørsel skal sendes enten rekommandert eller skje på annen etterviselig måte innen 14 

dager.  
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Etter at svar fra tidligere klubb er mottatt eller svarfristen (14 dager) er utløpt, sender ny klubb følgende 

dokumenter til NBF for registrering:  

 NBFs standard Overgangsskjema 

 Svar fra tidligere klubb, dersom dette foreligger 

 Dersom svar fra tidligere klubb ikke foreligger skal dokumentasjon for når forespørsel er 

sendt/overlevert tidligere klubb vedlegges  

 Dersom tidligere klubb har svart at spillerens forpliktelser ikke er oppgjort skal det vedlegges 

kvittering og/eller bekreftelse for at disse er gjort opp. 

 Eventuelle tilleggsavtaler mellom klubbene knyttet til overgangen 

 Kvittering for betalt overgangsgebyr  

 

Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt i NBFs skriftlige melding 

om spilletillatelse og tidligst fire -4-dager etter at NBF har mottatt samtlige overgangsdokumenter i korrekt 

utfylt stand.  

Behandlingstiden på minimum fire -4- dager forutsetter at NBF har mottatt komplette, korrekt utfylte 

overgangsdokumenter.  

  

Internasjonale overganger 

Eget skjemaet skal benyttes. 

Utenlandske statsborgere må ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge i henhold til norsk lovgivning.  

 

Overgangsgebyret for internasjonale overganger må betales til FIB via NBF 

Overgang fra utenlandsk klubb til norsk klubb må være meldt innen 31.12 ihht FIB-reglene.  

 

 

Utlån av spiller mellom norske klubber (kun for spillere under kontrakt) 

Kun spillere som har skriftlig kontrakt med sin klubb, kan lånes ut til annen klubb. NBFs standard utlånsavtale 

skal benyttes. Betingelsene for at slik utlån kan finne sted, er at spiller, ny klubb og tidligere klubb er enige om 

vilkårene for utlånet og at utlånsperioden ikke går ut over varigheten av spillerkontrakten med utlånsklubben. 

De avtalte vilkårene for utlånet skal være skriftlig og undertegnet av alle tre parter.  

 

Utlånsavtalen skal være undertegnet av begge klubber og spiller. Dersom spilleren er under 18 år skal også 

spillerens foresatte signere avtalen før denne er gyldig. 

 

Etter utlånsavtalens utløp er spilleren spilleklar for den klubb hun/han er utlånt fra uten ny registrering 4 dager 

etter utlånsavtalens utløp..  

 

En utlånt spiller kan i inneværende sesong avbryte utlånet og returnere til moderklubb dersom begge klubber 

og spiller er enige om dette og tilbakeføringen skjer innen 5. januar. NBF må ha mottatt skriftlig bekreftelse på 

dette signert av alle parter innen 5. januar. Spiller blir da spilleklar for utlånsklubben tidligst 4 dager etter NBF 

har mottatt den skriftlige bekreftelsen. 

 

Utlånsavtaler kan forlenges, uten ny registrering, dersom NBF mottar en skriftlig bekreftelse fra alle parter før 

utlånsperioden er utløpt og forlengelsen ikke går ut over 1. april inneværende sesong eller utover varigheten av 

spillerkontrakten med utlånsklubben, 

 

 Spiller kan heller ikke melde overgang eller lånes ut til andre klubber i utlånsperioden.  

 Spilleren er under karantene fra underskrift av utlånsavtalen og kan da verken spille for utlånsklubben 

eller ny klubb.  

 Et utlån må ha en varighet av minimum 14 dager og maksimum ut inneværende sesong (1. april). 

 Behandlingstiden er minimum 4 dager etter at avtalen er mottatt av NBF.. 

 Spilleren er ikke spilleberettiget før skriftlig bekreftelse fra NBF foreligger.  
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 Dersom det inngås avtale i tillegg til forbundets standard utlånsavtale, må denne vedlegges. 

 Kvittering for betalt utlånsgebyr skal vedlegges  

 Utlånsavtaler som er NBF i hende etter 5. januar får ikke virkning før 1.april. 

 

 

Spilleberettigelse i sluttspill  
For å være spilleberettiget i NM-sluttspill og kvalikkamper må spilleren være spilleberettiget for sin klubb senest  

5. januar inneværende sesong. Spilleren må samtidig ha deltatt i minimum en tredjedel av det aktuelle lagets 

kamper i samme konkurranse inneværende sesong.  

 

Sluttspill defineres som kvalikkamper for opp- og nedrykk, samt NM-sluttspill.  

 

 

Enhver tvist mellom klubber eller mellom klubb og spiller etter § 30 skal først forsøkes løst av partene selv. 

Dersom partene etter flere forhandlingsforsøk, ikke kommer til enighet, kan saken fremmes for forbundsstyret 

eller den de bemyndiger. 
 

Overgangsgebyret fastsettes av Seksjonsstyret 

 

 

 
 
SAK 8-2-2: Endring av Dameserien 

Kampreglementet § 21 

 (Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

 

Endring av dameserien og sluttspill 

 

Bakgrunn 

Seksjonsstyret oppfatter at det er et ønske blant de aktive og trenere/ledere, samt landslagsledelse for 

damelandslaget, at det iverksettes tiltak som på sikt kan styrke damebandyen i Norge. 

Dette forslaget ivaretar langt på vei Høvik sitt forslag til endring av § 21. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøte vedtar følgende: 

Damekampene gjennomføres med 9 spillere på hvert lag. (Som i dag). 

Lag som har rink som eneste godkjente hjemmebane spiller som tidligere sine hjemmekamper på 

rink. Alle andre kamper i dameserien spilles med 9 spillere på hvert lag. Lag som har rink som 

hjemmebane spiller 9'er på bortebane. 

Kampene går over 2 x 45 minutter. 

Dommerutgiftene settes til kr 450,- pr. dommer og likestilles dermed med junior for herrer/gutter. 

Kampene på rink, spilles 2 x 35 minutter, med samme dommerutgifter som tidligere år; kr. 300,- 

dommer. 

  

Sluttspillet spilles kun semifinaler og finale. Nr. 1 og nr. 2 i serien skal ha hjemmekamp i første 

semifinale. Nr. 1 i serien velger først av nr. 3 og nr. 4 i serien 

Alle semifinalene skal spilles på samme dag og tid. 

Kampene spilles som best av tre kamper. Hver semifinale skal ha en vinner. Dersom det er uavgjort 

avgjøres kampene først med 2 x 10 minutter sudden death, deretter straffekonkurranse i hht. NBFs 

reglement. 
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SAK 8-2-3 

Komplettering av bandyens kampreglement knyttet til kjønn 

(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Bakgrunn 
Kampreglementet har i dag flere bestemmelser hvor det ikke går klart frem at begge kjønn kan være 

representert i vår aktivitet. 

 

Forslag 

Seksjonsstyret ber derfor årsmøtet om fullmakt til å sørge for at Kampreglementet tilpasses slik at begge kjønn 

er ivaretatt. 

 

 

 
 
SAK 8-2-4 Dommere, kampsekretærer og kampinspektører 

Kampreglementets § 5 

(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

Bakgrunn 

Dagens ordning fungerer ikke tilfredsstillende da ansvaret for å sende inn kampskjemaet ligger på dommer. 

Det er naturlig, og gjeldende praksis i de fleste idretter, at hjemmelag er pålagt dette ansvar. 

Videre er teksten tilpasset dagens teknologiske muligheter. 

 

Nåværende paragraf 

 

§ 5. Dommere, kampsekretærer og kampinspektør  

Punkt 1. Dommerkort.  
Den myndighet som oppnevner dommer, skal sende ham rapportkort i god tid før kampdagen. Kortet skal vise 

hvilke klubber som skal spille, klasse, spillested og spilletid.  

 

Punkt 2. Innrapportering av resultat.  
Dommeren skal returnere dommerkortet i utfylt stand senest to dager etter kampen. Ved Norgesmesterskaps-

kamper skal arrangør ved telefon eller mail, melde resultatet til forbundskontoret straks etter kampen. I 

høyeste serien senest 15 minutter etter kampslutt og i øvrige serier senest 2 timer etter kampslutt. Det må gis 

spesiell beskjed dersom det foreligger protest i slik kamp (Se Lovhefte: Sanksjons- og protestreglement).  

 

 

Seksjonsstyrets forslag til endring 

 

§ 5. Dommere, kampsekretærer og kampinspektør  

Punkt 1. Kampskjema.  
Den myndighet som setter opp serien, skal sende klubben kampskjema i god tid før kampdagen, hvis kampen 

ikke føres online. Skjemaet skal fylles ut etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Er ikke annen beskjed 

gitt, skal alle opplysninger føres som skjemaet ber om 

 

Punkt 2. Innrapportering av resultat.  
Hjemmelaget skal returnere kampskjemaet i utfylt stand senest dagen etter kampen, enten pr. post, e-post eller 

faks. Ved alle kamper skal hjemmelaget ved telefon, melde resultatet til idrettstelefonen 800 33 488 straks 

etter kampen. I høyeste serien senest 15 minutter etter kampslutt og i øvrige serier senest 2 timer etter 

kampslutt. Det må gis spesiell beskjed dersom det foreligger protest i slik kamp (Se Lovhefte: Sanksjons- og 

protestreglement).  
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SAK 8-2-5 Alminnelige bestemmelser 

Kampreglementets § 24 

(Krever 2/3-dels flertall) 
 

 

 

Bakgrunn 

Regelverket har i dag ingen bestemmelser knyttet til påmelding av lag i laveste divisjon senior. 

Videre har dagens bøtesatser for alle divisjoner eller klasser liten eller ingen preventiv virkning i forhold til å 

trekke lag etter gjeldende frister. 

 

Nåværende paragraf 

 

§ 24. Alminnelige bestemmelser 

Punkt 1. Anmeldelse.  
Lag som er kvalifisert for en plass i seriespillet er automatisk påmeldt. Klubber som ikke ønsker å benytte 

plassen deres lag er kvalifisert for må innen 1. mai (gjelder kun seniorlag) melde fra til administrerende 

myndighet at de trekker laget. Å trekke laget etter fristen straffes med kr 1.000,- i bot. For lavere divisjoner og 

aldersbestemte klasser settes påmeldingsfristen til 1. juni. 

 

 

Seksjonsstyrets forslag til endring 

 

§ 24. Alminnelige bestemmelser 

Punkt 1. Anmeldelse 
Lag som er kvalifisert for en plass i seriespillet er automatisk påmeldt. Klubber som ikke ønsker å benytte 

plassen deres lag er kvalifisert for må innen 1. mai (gjelder kun seniorlag) melde fra til administrerende 

myndighet at de trekker laget. Å trekke laget etter fristen straffes med kr 5.000,- i bot.  

For lavere divisjoner og aldersbestemte klasser settes påmeldingsfristen til 15. august.  

Seniorlag som meldes på i laveste divisjon, og trekker laget etter påmeldingsfristen straffes med 2.000,- i bot, 

samt at påmeldingsavgiften ikke refunderes. 

Aldersbestemte lag som trekkes mindre enn en uke før seriestart, vil ikke få refundert påmeldingsavgiften. 

Seniorlag som trekkes etter seriestart, straffes med 10.000,- i bot. 

Aldersbestemte lag som trekkes etter seriestart, straffes med 4.000,- i bot. 
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SAK 9 AVGIFTER FOR SESONGEN 2012/13 (fjorårets i parentes) 

 
 
Lisenser – vedtas på Forbundstinget (kun til info) 
Ekstraordinært forbundsting 18.juni 2011 vedtok nedenstående avgifter:  

 

SPILLERLISENS BANDY  

Høyeste nasjonale serie: kr 995,-. Utvidet lisens kr 1250,-. 

Øvrige spillere (f. 1994 eller tidl.): kr 595,-. Utvidet lisens kr 850,-. 

 

Merk! Hvis en spiller skal delta i høyeste nasjonale serie i løpet av sesongen, må mellomlegg betales før kamp 

spilles. 

 

ALDERSBESTEMTE KLASSER 

Født i 1995 til 1999: kr 400,-. Utvidet lisens kr 600,- 

Født i 2000: kr 195,-. Utvidet lisens kr 395,-. 

Aktive inntil dato fylt 13 år: Dekkes i utgangspunktet av Barneidrettsforsikringen til NIF. 

Merk! Aktive inntil dato fylt 13 år er i utgangspunktet dekket av Barneidrettsforsikringen i NIF, men 

lisensalder er senket med et år (f. 2000) for å sikre at spiller er forsikret gjennom hele sesongen det året 

vedkommende fyller 13 år. 

 

ANDRE KATEGORIER 

Dommere: kr 450,- 

Trenere, ledere, støtteapp.(frivillig): kr 250,- 

Turneringslisens: kr 250,-. (lag ikke tilknyttet klubb/påmeldt seriespill i NBF) 

 

NB! Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter. 
 

 
 
Overganger/utlån 
Overgangsgebyret for spiller over 17 år: Kr 900 (kr 600) 
Overgangsgebyr for spiller under 17 år: Kr 300 (kr 0) 
Utlånsgebyr for spillere med kontrakt: Kr 1200 (kr 1000) 
 
Innmeldingsavgift for nye klubber er kr 0,- 
Årsavgiften til medlemsklubber i obligatorisk seriespill er kr 500,-. 
 
 

Bandyseksjonen: Forslag til avgifter for sesongen 2012/13: 
 

Lagavgifter herrer:      Dommerreiseavgifter: 
 

Elite   kr 27.000 (kr 25.000)  kr 11.000  (kr 11.000) 
1. divisjon  kr 16.000 (kr 15.000)  kr   6.500  (kr   6.500) 
2. divisjon  kr 15.000  (kr 14.000)  kr   6.000  (kr   6.000) 
3. divisjon  kr   9.000   (kr   9.000)  kr   6.000  (kr   6.000) 
Dameserien  kr   6.000    (kr   4.500)  kr   2.600  (kr   2.600) 
2.divisjon damer kr   3.000    (kr   3.000)  kr   1.200  (kr   1.200) 
Jenteserien(e)  kr   1.000 (kr   1.000) 
 
* Web/streamingavgift elite: kr 0  (kr 6.000) 
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Reisekasse herrer     kr 6.000 (kr 3.000) 
Reisekasse damer     kr 3.000   (kr 1.500) 
 
Kampinspektøravgift kr 3.000 for elite (kr 3.000) 
   kr 1.000 for 1. divisjon (kr 1.500) 
    

 
Lagavgifter aldersbestemte klasser:    Dommerreiseavgifter ald.best.: 
 

Veteran 50+  kr 4.000 (kr 4.000) 
Old Boys  kr 6.000  (kr 6.000) 
Junior   kr 7.000 (kr 7.000)   kr 2.000  (kr 2.000) 
Gutt   kr 6.000  (kr 5.000)   kr 2.000  (kr 2.000) 
Smågutt  kr 4.000  (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 3.000 (kr 2.000)  
1.div kr 1.500 (kr 1000) 

 
Dommerhonnorarer etc 

 

Elitedivisjonen    Honorar: kr 600,- pr. dommer/match (kr 600). 

1. divisjon:     Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 450).  

2. divisjon:     Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 450). 

3. divisjon:     Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 450). 

Dameserien     Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 300). 

Merk! Kr 500 forutsetter økt kamptid til 2x45 min. Ved fortsatt 2x35min. kr 400. 

Junior:      Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 450). 

Gutter:      Honorar: kr 400,- pr. dommer/match (kr 300). 

Smågutter/jenter:    Honorar: kr 200,- pr. dommer/match (kr 200). 

7-er bandy:   Honorar: kr 150,- pr. dommer/match inkl. reise og diett 

(kr 150). 

Uoffisielt NM Old Boys  Honorar: kr 300,- pr. dommer/match inkl. reise og diett 

(kr 300). 

Interkrets Veteran 50+  Honorar: kr 300,- pr. dommer/match inkl. reise og diett 

(kr 300). 

Kampinspektør/sensor  Honorar: kr 300,- pr. match inkl. diett (inkl. reise utgår). 

Treningskamp aldersbestemte landslag: Honorar: Gjennomsnittet av satsen for landslagsklassen 

og divisjonssatsen. 

 

Diett for to kamper på rad:   Dømmes to ordinære kamper på rad samme dag/kveld 

skal vedkommende dommer tilkomme kr 200 i diett (kr 

200) for kamp nr 2. Dette gjelder uansett 

forbundsserie/NM-klasse. Utbetales gjennom 

reiseoppgjøret og må totalt ikke overstige statens satser. 

Diettsats for opphold i Bergen og Trondheim (ny):  Kr 400,-/dag (kr 400) 
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Kjøregodtgjørelse 

Ved to (tre) dommere gjelder følgende satser:    Diett dommere (t/r): 

Sarpsborg/Fredrikstad - Oslo/Bærum  kr  600,-   kr 250,-

Sarpsborg/Fredrikstad - Drammensområdet  kr  850,-   kr 300,- 

Sarpsborg/Fredrikstad - Hamar  kr 1.300,-   kr 300,- 

Sarpsborg/Fr.stad - Grenland kr 1.000,-   kr 250,- 

Oslo/Bærum - DO   kr    100,- 

Oslo/Bærum - Drammensområdet  kr    300,-   kr 100,- 

Oslo/Bærum - Asker    kr    150,- 

Oslo/Bærum - Grenland   kr 1.000,-   kr 250,- 

Oslo/Bærum - Hamar   kr    850,-   kr 300,- 

Oslo/Bærum - Gardermoen  kr    300,-   kr 100,- 

Drammensområdet - DO   kr    100,-  

Drammensområdet -Asker   kr    150,- 

Drammensområdet - Grenland  kr   700,-   kr 250,- 

Drammensområdet - Hamar   kr 1.150,-   kr 300,- 

Ved stengt Oslofjord tunnel kr 150,- i reise per stengt vei 

 

Disse satsene inkluderer passasjertillegg for sjåfør. Eventuelle bompenger kommer i tillegg (se 

unntak). Dersom man benytter to biler, skal satsen deles om intet annet er avtalt med lederen av 

dommerkomitéen. 

 

Sarpsborg omfatter også Fredrikstad. Oslo omfatter også Bærum. Drammen omfatter området 

Mjøndalen/Solberg/Berskaug/Drammen. Grenland omfatter området Porsgrunn/Brevik. 

Ved to- og tredommersystem skal dommerne i størst mulig utstrekning kjøre felles bil. 

Passasjertillegg mottas ikke. Benyttes det flere biler, skal satsen deles dersom ikke annet er avtalt 

med lederen av dommerkomitéen.  

 

NB! Ved reise for internasjonale oppdrag i utlandet gjelder særskilte bestemmelser (avtale med leder 

av dommerkomitéen/forbundsadministrasjon for hvert enkelt tilfelle). 
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SAK 10 ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2012/13  
 

 
Sportslig 

1. Arrangere seriene, og NM-sluttspillet for herrer og damer, herunder finaleuka. 

2. Arrangere NM aldersbestemte klasser, herunder finaleuka. 

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

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

5. A-landslaget herrer landskamp mot Sverige U23 uke 50 i Norge/Sverige. 

6. Arrangere åpningskamp i VM´2013 herrer i Norge 27.januar. 

7. Delta i VM-herrer i Vänersborg i uke 5. 

8. Arrangere Nordisk Mesterskap/European Tournament for U19 gutter i Norge i uke 4. 

9. Delta i VM U17 gutter i Ungarn/Russland i uke 7/8. 

10. Delta i VM for U17 jenter i Sverige i uke 7/8. 

11. Landskamper Norge A-damer mot Sverige F19 i Norge/Sverige. 

12. Samlinger for landslagene, herunder U16- og U-18 troppen gutter. 

13. Arrangere barneskoleturnering for gutter og jenter i samarbeid med kretsene/regionene. 

14. I samarbeid med FIB, arbeide for bandy på programmet i ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. 

 

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. Følge opp eliteklubbenes bandyskoler, samt stimulere øvrige klubber til "hver klubb sin bandyskole". 

5. Stimulere til flere cuper for aldersbestemt 11ér bandy, herunder også for siste års lillegutt. 

6. Fokusere videre på jenterekruttering. 

7. Følge opp og stimulere til bandyaktiviteter i tidligere og nåværende bandyklubber.  

8. Arendal, Grenland, Jevnaker og Kristiansund: Stimulere til bandyaktiviteter.  

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. 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. 

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, herunder god økonomistyring. 

2. Legge økonomisk til rette for landslagsvirksomheten. 

3. Styrke utviklingsarbeidet. 

4. Styrke anleggsarbeidet. 

 
Organisasjon 

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

2. Etablere egen damekomité i Bandyseksjonen. 

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

4. Videreutvikle og bedre kommunikasjonen i alle ledd. 

5. 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 2011/12 OG BUDSJETT FOR 2012/13 

 

          

       R-11/12   B-11/12 Diff.11/12   B-12/13 
Sum Skole/Bredde Bandy/Rinkbandy -116 543 -87 000 29 543 -87 000 
Sum Informasjon & forsikring -11 550 -11 550 0 -13 200 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet -128 093 -98 550 29 543 -100 200 

Sum serier Menn Bandy 838 836 791 000 -47 836 836 000 
Sum serier Kvinner Bandy 24 525 23 850 -675 32 850 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud 863 362 814 850 -48 512 868 850 

Sum A-landslag Menn Bandy -361 995 -354 000 7 995 -225 000 
Sum U-19 Bandy -104 699 -130 000 -25 301 -70 000 
Sum U-17 Bandy -93 873 -122 000 -28 127 -165 000 
Sum U-16 Bandy -32 448 -20 000 12 448 -20 000 

Nordisk/Europeisk turn. i Norge     -175 000 

Sum landslag Menn Bandy -593 015 -626 000 -32 985 -655 000 
Sum A-landslag Kvinner Bandy -167 067 -190 000 -22 933 -60 000 
Sum U-17 Bandy -50 720 -15 000 35 720 -80 000 

Sum landslag Kvinner Bandy -217 787 -205 000 12 787 -140 000 
Sum toppidrett -810 802 -831 000 -20 198 -795 000 

Sum Trener utdanning -22 296 -55 300 -33 004 -56 000 
Sum Dommerutdanning -29 662 -35 000 -5 338 -40 000 
     79800 - LITTERATUR/REKVISITA. -14 658 -10 000 4 658 -10 000 

Sum kompetanseutvikling -66 616 -100 300 -33 684 -106 000 

     86000 - KRETS -27 000 -27 000 0 -32 400 
     87000 - KONTINGENTER INT FORB. -21 487 -28 000 -6 513 -28 000 
Sum Andre innsatsområder -48 487 -55 000 -6 513 -60 400 

Sum Møter NBF -30 467 -20 460 10 007 -29 040 
Sum Møter Bandy -148 657 -137 000 11 657 -152 000 
Sum styre og komiteer -179 124 -157 460 21 664 -181 040 

Sum administrasjon og personal 
-2 022 

834 
-1 951 

156 71 678 
-2 057 

242 

Sum Salg -7 750 5 000 12 750 5 000 

Sum Sponsorinntekter 0 60 000 60 000 60 000 

     98000 - ÅRSAVGIFT 12 500 14 000 1 500 12 500 
     98010 - LISENS 824 299 770 000 -54 299 815 000 
     98020 - OVERGANGER 51 618 25 000 -26 618 35 000 

Godkjenning utstyr     5 000 
     98030 - PROTEST/APPELL 1 200 5 000 3 800   
     98035 - BØTER O.L. 78 000 0 -78 000   

     98060 - RAMMETILSKUDD 1 500 000 
1 500 

000 0 
1 500 

000 

Sum Andre inntekter 2 467 617 
2 314 

000 -153 617 
2 367 

500 

Prosjektresultat 67 272 384 -66 888 1 468 

     

*Regnskapet er foreløpig og ikke revidert.     
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SAK 12 VALG  

 
 
SAK 12-1 Valg av medlemmer i  Seksjonsstyret 

 

 

VALGKOMITÈENS INNSTILLING 

 
Sittende valgkomité bestående av Kjell Borgersen (leder), Erik Nordbrenden og Christer Lystad ble oppnevnt på 

Seksjonens årsmøte i 2011. Tidlig i mars trakk Lystad seg fra oppgaven av personlige grunner.  

 

Følgelig er det kun Borgersen og Nordbrenden som har fullført arbeidet. 

Valgkomiteen valgte, for første gang tror vi, å la klubbene bli oppfordret til å komme til ordet 

før komitéen begynte sitt arbeid. Samtlige klubber ble den 25. januar mailet der vi oppfordret å komme med kommentarer 

på arbeidet til det sittende Styret og eventuelle forslag på nye kandidater. 

Kun to klubber responderte ved fristens utløp. Ingen av disse klubbene kom opp med konkrete personer som burde 

erstattes eller forslag på nye kandidater. 

Valgkomiteen tolker dette slik at det er ro i organisasjonen og at man er fornøyd med de sittende styremedlemmers 

arbeid. 

 

Etter fristens utløp har komiteen hatt samtaler med alle valgbare medlemmer og en lang og god samtale med sittende 

Leder i særdeleshet. Samtlige medlemmer ga til utrykk for at de gjerne vil fortsette sitt arbeid for en ny toårsperiode. 

På bakgrunn av disse samtalene og manglende reaksjon fra klubbene føler Valgkomiteen det er hensiktsmessig å innstille 

samtlige medlemmer for gjenvalg. 

Dog vil Valgkomiteen påpeke en skjevhet i den geografiske fordelingen av medlemmene. Neste valgkomite bør se på 

muligheten til å finne en kandidat utenfor ”Oslogryta”. 

Selv om det er noe utenfor Valgkomiteens mandat ser den med bekymring på Seksjonens manglende oppnevnelser av 

kvinner i komiteer og utvalg. Dette ble også påpekt fra en av de to klubbene som reagerte på vår mail. Selv 

Valgkomiteens sammensetning tilfredsstiller ikke NIF’s lovverk. Valgkomiteen oppfordrer det kommende seksjonsstyre 

og administrasjonen til å prioritere dette arbeidet. 

  

Nestleder:  Nils Vangdal  Øvrevoll/Hosle   (ikke på valg) 

1. Styremeldem:  Bent Gommerud  Mjøndalen    (ikke på valg) 

2. Styremedlem:   S. Nygaard             Skeid                                  (ikke på valg) 

4. Styremedlem  Trine J. Skarpnes  Ullevål    (ikke på valg)  

1. Varamedlem  Geir Andersen  Høvik 

 

Leder:   Stein Pedersen  Ullern   (innstilles for to nye år) 

3. Styremedlem:  Hanne Werner  Røa   (innstilles for to nye år) 

2. Varamedlem  Roger Jarnes  Solberg   (innstilles for to nye år) 

3. Varamedlem  Ravi Sunder  Skiold   (innstilles for to nye år) 

  

Kjell Borgersen        Erik Nordbrenden 

Leder         Medlem 

 

 
 
SAK 12-2 Valg av medlemmer i Valgkomitéen 

 
Velges av Årsmøtet 

 
 
SAK 12-3 Valg av medlemmer i Ballfondet  

 
De senere årene har Ballforndet 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 Klubblisens eliteklubber herrer  

 

Innledning 

Målsettingen med en lisensordning for de beste klubbene i norsk bandy er å oppnå en generell og 

gjennomgående økning av kvaliteten på bandyproduktet. Skal norsk bandy klare å øke tilskuertallet og 

oppmerksomheten rundt idretten, kreves det strengere krav til kamparenaene, spillerflaten, publikumsfasiliteter 

og medieservice. 

Eliteserieklubbene og NBF/Bandyseksjonen må gå sammen for å utvikle klubbene både administrativt og 

sportslig. Heves rammevilkårene, vil klubbene stå bedre rustet til å utvikle selve bandyproduktet til det beste 

for seg selv og norsk bandy generelt. All erfaring fra andre idretter tilsier at det er gjennom krav ovenfor 

klubber og baneeiere en oppnår disse målsettingene. 

Bandyseksjonen mener det er viktig å utvikle norsk bandy på en måte som sikrer både klubbene, spillerne samt 

norsk bandy generelt. 

 

Hovedmålsettingen 

 Å videreutvikle og prioritere utviklingen av treningsarbeidet med unge spillere i hver klubb. 

 Å sikre at klubbene driver økonomisk forsvarlig og har en kompetent ledelse. 

 Å gi bedre og mer stabile trenings- og kampforhold til bandyspillerne. 

 Å utvikle arenaene slik at publikum, sponsorer og presse trives med å se eliteseriebandy. 

 Å gi mediene gode arbeidsforhold slik at sportens andel i mediebildet forbedres. 

 Å fremme en gjensidig forståelse av oppgavene til trenere, ledere, spillere, støtteapparat og 

dommere, samt å arbeide kontinuerlig for en bedre forståelse av spilleregler og fair play. 

 At det er kvalifiserte og motiverte dommere i hver klubb. 

 

Grunnleggende for alle klubber som skal spille i eliteserien for herrer 

 

Målsettingen er at klubbene i norsk bandy skal styres i henhold til klubbens egenart og behov. Det er viktig for 

utviklingen at spillerne har et støtteapparat på et nivå som gjør at de kan videreutvikle seg som spillere. 

Klubbene og NBFs bandyseksjon må sammen organisere utviklingsarbeidet for å sikre god drift og utvikling. 

 

Grunnleggende krav til klubbene i herrenes eliteserie 

1. Klubbens bandyregnskap fra siste sesong skal være minst i balanse, med mindre klubben kan 

dokumentere oppspart egenkapital eller garantier. 

2. Alle sentrale verv skal være besatt. 

3. Spillerlisenser skal være løst innen seriestart. 

4. Klubbens kontaktperson mot NBF skal oppgis med lisenssøknaden. 

5. Skal ha en navngitt dommerkontakt 

6. Skal gjennomføre en spillerkveld før seriestart med en forbundsdommer som gjennomgår Kamp- og 

spillereglementet med vekt på nye regler og fokusområder. Møtet er obligatorisk for alle spillere. 

7. Klubbens matchsekretærer skal gjennomføre kurs i regi av NBF, minimum hvert andre år. Kurset blir 

gjennomført i forkant av sesongen. 

8. Rapportere til Norsk Tipping under kamper. 

9. Stille med minst 1 ansatt eller tillitsvalgt på NBFs Lov- og Reglementsseminar hvert år. 

10. Dersom en klubb får lisens med dispensasjon, plikter klubben å fremlegge en handlingsplan som viser 

hvilke tiltak som må rettes og når de skal være ferdigstilt. Planen skal godkjennes av Seksjonsstyret.  

11. Stille med junior eller rekruttlag i organisert seriespill (innen paraplyklubb OK). 

12. Stille med damelag eller jentelag i serier i regi av krets eller forbund (ref; årsmøtevedtak 2005, (innen 

paraplyklubb OK)). 
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13. Gjennomføre Bandyskole hvert år 

14. Sende A-lagstroppen med faste nummer til NBF/seriekomiteen minimum 10 dager før første 

seriekamp. 

15. Skal ha minst en forbundsdommer og arbeide aktivt med å sikre dommere på forbunds- og kretsplan.  

16. Trenere og lagledere skal hvert annet år gjennomgå NBFs trener- og ledersymposium.  

 

Tekniske krav arena/hjemmebane 

1. Klubben skal definere sin hjemmebane. Om hjemmebanen ikke er kunstis, skal en kunstisbane 

defineres som alternativ hjemmearena. Banens mål skal alltid tilfredsstille NBFs krav. 

2. Banen skal ha lysanlegg som minimum holder 750 lux.  

3. Innbytterbokser med tak og plass til minimum 6 personer. Boksene skal plasseres på hver side av 

midtlinjen, helst motsatt side av speakerboks. Området rundt skal være tydelig avsperret for 

publikum/presse m.v. 

4. Banen skal ha en sikkerhetssone på minst fire meter is, uten faste installasjoner fra kortlinjen, fra 

sidelinjen minst to meter is  og minst tre meter til første fastpunkt. Dette gjelder nye anlegg ferdigstilt 

etter 7. juni 2012.Eksisterende anlegg som ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhetssoner skal ha 

godkjente sikkerhetsputer bak hver kortlinje ved fastpunkter 

5. To utvisningsbokser med plass til minimum tre spillere pr. boks (Alternativt kan boksen være todelt, 

en del for hvert lag). Plassert på motsatt side av innbyttebenkene. 

6. Ett sekretariat plassert midt på langsiden av banen med speakerrom.  

7. Eliteseriearenaene skal ha høyttaleranlegg som dekker hele banen og tribuner. 

8. Dommergarderobe med benkeplass til minimum fire personer og tilgjengelig dusj. 

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

10. Arenaen skal ha resultattavle som minimum viser klokketid/kamptid og stilling/resultat. 

11. Arenaen skal ha fast TV-platting for minst et kamera som dekker hele banen. 

 

Arrangement 

Klubben som hjemmearrangør forplikter seg til å: 

1. Oppnevne en presseansvarlig med e-post adresse og telefonnummer 

2. Oppgi en kontakttelefon på hjemmebanen. 

3. Ha et bemannet sekretariat bestående av minimum to kvalifiserte personer. 

4. Ha speakerrommet bemannet med en person 30 minutter før kamp. 

5. Opprette teknisk sone etter gjeldene kriterier. 

6. Ha nødvendig skille mellom spillere og publikum fra garderober til og fra spillerbanen. 

7. Sikre publikum som står på bakkeplan (om nødvendig) slik at skader ikke oppstår verken på publikum 

eller spillere. 

8. Kiosktilbud 

9. Ha internet-tilgang 

10. Det skal etableres en gjennomføringsplan for arrangementer, herunder Eliteseriekamper på klubbens 

hjemmearena. Plane skal minst inneholde: 

a. Kart med adresse over anlegget som viser garderober, sekretariat, plassering av 

førstehjelpsutstyr, publikumsfasiliteter, parkering for lagene og publikum, adkomst for politi-, 

brann- og sykebiler 

b. Plassering av og type sikkerhet for at publikum ikke utsettes for fare og at publikum ikke har 

adgang til banen og til teknisk sone. 

c. ha etablert en risikoanalyse som viser mulige hendelser under et arrangement og hvordan 

klubben jobber for å forhindre disse mulige hendelsene 

11.  Ha tilgjengelig hjertestarter (i løpet av sesongen 2012/2013). Minst en person i klubben skal ha 

gjennomført HLR-kurs. 

12. Ha tilgjengelig medisinsk personell 

13. Ha tilgjengelig kuldeapparat for å reparere sprekker og hull i isen 
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Sanksjonering. 

NBF kan sanksjonere en klubb/person for brudd på lisensbestemmelsene. 

Aktuelle sanksjoner kan være: 

 Irettesetting 

 Bøter 

 Tap av poeng 

 Nedflytting av lag til en lavere divisjon 

 Forbud av deltagelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser 

 Tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv 

 

Flere sanksjoner kan anvendes samtidig. 

 

Sanksjonssaker behandles av NBFs Sanksjons- og Protestutvalg 

 

Dispensasjoner 

Klubbene kan søke om dispensasjon for en varighet av maksimum en sesong av gangen fra over nevnte krav. 

Søknad må sendes med begrunnelse sammen med lisenssøknaden. 

Dispensasjonssøknaden vil bli behandlet av Seksjonsstyret etter innstilling fra Lisensutvalget.  

 

Lisensgiver 

NBF ved Seksjonsstyret er lisensgiver. 

All informasjon fremskaffet under prosessen behandles konfidensielt av NBF. 

 

Lisensorganer med frister og framgangsmåter 

De klubber som skal spille i den kommende sesongs eliteserie trenger å søke om lisens.  

 

Klager på ikke innvilget lisens behandles av NBFs Ankeutvalg 

 

Lisensutvalget oppnevnes av Seksjonsstyret og sitter to år av gangen. (Første året oppnevnes halve utvalget for 

1 år). 

 

Lisensutvalget består av fire medlemmer, hvorav minst en skal ha juridisk bakgrunn og minst en skal ha 

toppbandyrelatert kompetanse. Utvalget nedsetter en leder. Simpelt flertall avgjør ved dissens. Leders stemme 

teller dobbelt ved stemmelikhet. 

 

Lisensutvalget avgjør om en klubb skal få lisens på bakgrunn av om fremlagte opplysninger gjennom skriftlig 

søknad tilfredsstiller gjeldene lisenskrav. 

 

Klubbene skal få skriftlig svar om lisens er gitt eller ikke senest tre uker etter frist for innlevering. Enhver 

klubb som har fått sin søknad om lisens avslått kan anke avgjørelsen skriftlig inn for Ankeutvalget. Frist for 

anken er 1-en uke etter mottatt avslag. 

 

Søknadsfrist for lisens er 15. juni 

 

Endring av Elitelisensreglementet 

Dette reglement kan endres av seksjonsstyret etter høring blant eliteserieklubbene.  
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SAK 13.2 Utvalg for å se på seriemodellen i norsk bandy 
  

 

Bakgrunn 

Seksjonsstyret har fått flere henvendelser fra klubber som ønsker endringer i dagens seriemodell i 

seniorklassen. Det er kommet spesielt mange innspill i forhold til 2.lags problematikken. 

Seksjonsstyret er også av den oppfatning at flertallet i klubbene ønsker å utvide eliteserien. 

Utvalget skal også se på seriemodellen i forhold til opp/nedrykk. 

 

Seksjonsstyret vil derfor nedsette et utvalg som skal se på hele seriemodellen i norsk bandy. 

 

Utvalget vil få mandat til å fremme forslag om en eventuell ny seriemodell som skal legges frem på neste 

årsmøte. 

 

 

 
 
SAK 13.3 Godkjenning av Visjons- og Strategiplan for Bandyseksjonen i perioden 2012 – 2016 
 

 

 
På Forbundstinget 2011 ble det vedtatt at Bandyforbundet, med underliggende seksjoner skulle utarbeide en ny 

og oppdatert strategiplan. Dette arbeidet ble startet på et strategiseminar med alle seksjonene høsten 2011. 

Gjennom vinteren 2011 – 2012 har Bandyseksjonen vært representert i Forbundsstyrets strategikomité og 

seksjonsstyret har aktivt jobbet med å utarbeide en ny strategiplan, med delmål og handlingsplaner for 

seksjonen i perioden 2012 – 2016. 

Seksjonsstyrets forslag til strategiplan, forutsetter at det nye seksjonsstyret, umiddelbart starter arbeidet med å 

prioritere delmålene og utarbeide konkrete handlingsplaner for de prioriterte delmålene. 

 

Etter en eventuell godkjenning av bandyseksjonens strategiplan på Årsmøte 2012, skal planen sendes til 

Forbundsstyret. Forbundsstyret samler alle seksjonenes planer og samkjører de med sin egen overordnede 

plan. Den samlede planen blir fremlagt for Forbundstinget høsten 2012. 

 

Bandyseksjonens forslag 

Strategiplanen, med alle delmål og forslag til handlingsplaner for Bandyseksjonen gis aksept.  

Seksjonsstyret gis fullmakt til å sende strategiplanen til Forbundsstyret for videre godkjenning på 

Forbundstinget. 

 

 

Visjons- og Strategiplan er utarbeidet som eget dokument og legges ut på NBFs hjemmesider og blir delt ut 

på årsmøtet. 
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VM-finale damer Irkutsk – Russland-Sverige (11.600 tilskuere) 

 
 

 
VM Almaty – Sentralnyi Stadion – fra kampen Kyrgyzstan-Japan (C-puljen) 
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NOTATER: 


