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DAGSORDEN 
Det 24. ordinære årsmøte for Bandyseksjonen i Norges Bandyforbund. 
Ullevaal Stadion, torsdag 11. juni 2015 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 (desisorer). 
 
5. Godkjenning av den oppsatte saksliste og forretningsorden. 
 
6. Behandle seksjonsstyrets beretning for den forløpte sesong. 
 
7. Behandle regnskapene, som oversendes forbundstinget/forbundsstyret til godkjenning. 
 
8. Behandle 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 
 
 
 
Årsmøtet avsluttes
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STATUS OG FREMTIDSUTSIKTER  
NM-finalene på Frogner ble en suksess. Vi var spent på om hvordan returen til Frogner Stadion etter 

100 års fravær ville bli. Fredagens damefinale og lørdagens herrefinale fikk en fin ramme med bra 

oppslutning fra publikum med ca. 1300 på herrefinalen. 

 

VM U-17 i Sarpsborg ble et vellykket mesterskap med flott innsats og engasjement med Sarpsborg 

Bandyklubb, Sarpsborg kommune og elever og lærere fra St. Olavs Videregående skole i spissen. Det 

deltok seks nasjoner i turneringen noe som alene gav visse praktiske utfordringer. Til tross for dette 

samt at værgudene viste seg fra alle tenkelige sider, ble arrangementet gjennomført på en utmerket 

måte til alles tilfredshet. 

 

VM for A-landslaget herrer ble arrangert i påsken i Khabarovsk helt øst i Russland. Den lange reisen 

ble ekstra utfordrende grunnet det overraskende store snøfallet avreisedagen, som medførte at laget 

ankom Khabarovsk et døgn forsinket. Det ble et særdeles vellykket mesterskap der Norge beholdt 5.-

plassen etter seier over Hviterussland i siste kamp. 

 

På årsmøtet i fjor la Seksjonsstyret frem en skisse for en modell for samarbeidsklubber. Forslaget 

baserte seg på at klubber med mer enn ett seniorlag skulle inngå avtaler med en «fadderklubb» og 

dermed avvikle sine rekrutteringslag. Årsmøtet ønsket dessverre ikke å gi tilslutning til dette og 

Seksjonsstyret har dermed vært nødt til å legge dette prosjektet på is inntil videre. Vi håper dog at 

dette er en modningsprosess og ønsker eventuelt å komme tilbake til dette på et senere tidspunkt. 

 

Vi ser positive tegn på dommersituasjonen i norsk bandy. Vi har i flere år hatt en utfordring med for 

få dommere i forhold til våre aktiviteter. Vi ser nå imidlertid lysere på dette da stadig flere yngre 

dommere tar kurs og viser interesse for dommergjerningen. Vi ser også flere unge dommere som har 

tatt betydelige sted i sesongen som har vært. I andre enden representerte Jørn Ivar Pettersen og 

Christian Førde Norge som dommere i A-VM i Khabarovsk. Begge fikk svært gode tilbakemeldinger. 

Jørn Ivar Pedersen passerte for øvrig milepælen 75 offisielle internasjonale kamper på høyeste nivå. 

 

På anleggssiden ser det ut som at både Trondheim, Solberg og Konnerud får kunstis kommende 

vinter. 

 

På dame- og jentesiden har det siste året vært mange meninger og utspill. Alle er enige om at vi har 

store utfordringer på dette området men veien frem synes det vanskelig å enes om. Med unntak av 

de aller yngste blir dame- og jentebandyen stadig mindre. Her må det det tas betydelige grep og 

løsningene må være helhetsrelatert og fremtidsrettet og ikke kun basert på min klubb, mitt lag, neste 

kamp og neste sesong. 

 

Forbundets inntekter er i stor grad basert på overføringer fra Norges Idrettsforbund og disse blir 

stadig mindre. Derfor er det nå enda viktigere at vi blir flere. Klubbene må derfor ha fokus på 

medlemsvekst. Bandyseksjonen har fra før begrensede ressurser og for å nå våre mål er 

medlemsvekst helt nødvendig. 

 

Sesongen foran oss kan bli spennende med ny 10-lags eliteserie herrer samt et VM herrer i Ulyanovsk 

i Russland og VM Damer i USA. 

 

Lykke til med kommende sesong! 

Stein Pedersen, Leder Bandyseksjonen



5 
 

BANDYSEKSJONEN 2014/15 
På årsmøte i Bandyseksjonen torsdag 12. juni 2014 ble følgende styre og komiteer valgt: 
 
Bandyseksjonen 
Leder   Stein Pedersen  Ullern      
Nestleder  Trine J. Skarpnes Ullevål    
1. styremedlem  Øistein Rune Eriksen Torp    
2. styremedlem  Hanne Werner  Røa    
3. styremedlem  Geir Andersen  Høvik       
1. varamedlem  Tor Tveter  Mjøndalen   
2. varamedlem  Ravi Sunder   Drammen Bandy  
3. varamedlem  Kjell Arne Hermansen Konnerud   
 
    
 

OPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 

 
Årsmøtevalgte 
 
Minnefondet 
(*egne statutter) 

Vakant/Ole V. Raanaas’ etterkommere 
Boye Skistad, medlem 
Erik Hansen, medlem 
 

Ballfondet Stein Pedersen, leder 
Hanne Werner, medlem 
Tomas Jonsson, medlem 
 

Valgkomiteen Jan Rockstad, leder 
Tine Heien Bjonge, medlem 
Tor Sagafoss, medlem 
Bent Gommerud, varamedlem 

 
Oppnevnt av Bandyseksjonen 
 
Forbundsstyret Stein Pedersen Jente- og 

damebandy 
komite 

Hanne Werner (leder)  
Erik Langmo, medlem 
André Hagen, adm. 
 

BS´arbeidsutv. 
(AU) 

Stein Pedersen, leder 
Trine Skarpnes, nestleder 
Tor Audun Sørensen, adm 
 

Sponsorutvalg Trine Skarpnes, leder 
Geir Andersen, medlem 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 

Seriekomite Ravi Sunder, leder 
Torkel Anzjøn, medlem 
Olav Hamran, medlem 
Halvor Hanneborg, adm. 
 

NM - komiteen Trine Skarpnes, leder 
Tor Audun Sørensen, 
adm 
Halvor Hanneborg, adm 
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Dommerkomite Øistein Rune Eriksen, leder  
Rune H. Jahnsen, medlem/FIB-
RRC 
Lars S. Nygaard, medlem 
Egil Larsen, 
medlem/kampinsp.korps 
Lars Lindgren og Finn Rune 
Karlsen , medlem utdanning 
Finn Johansen, medlem/KI 
Halvor Hanneborg, 
seriesek.,/adm 
 

Utvalg info/media Trine Skarpnes, leder 
Halvor Hanneborg, adm. 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
André Hagen, adm. 

Rekr.-og 
utviklingskomite 

Hanne Werner, leder 
Halvor Hanneborg, adm 
André Hagen, adm. 

Landslagsskom Stein Pedersen, leder 
Atle Braaten, 
hovedmaterialforvalter 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
 

Utdanningskomite Ravi Sunder, leder 
Lars Lindgren, medlem 
Tor Audun Sørensen, adm 
André Hagen, adm 
 

Strategiutvalget Stein Pedersen, leder 

Utd.korps Finn Rune Karlsen, dommerutd. 
Lars Lindgren, dommerutd. 
Atle Braaten, sliping 
André Hagen, adm. 
Tor Audun Sørensen, adm. 
Bent Gommerud, 
trenerutdanning 
 

Rink-komite Øistein Rune Eriksen, 
leder 
Administrasjonen 

Anleggskomite Geir Andersen, leder 
Kjell N. Nilsen, konsulent/adm. 
Espen Johansen, konsulent/adm. 
Tomas Jonsson, Gen.sekr/adm 
Tor Audun Sørensen, 
utv.sjef/adm. 
Sigrid Lise Nonås, Bergen 
Kjell N. Nilsen, Buskerud 
Odd H. Arntzen, Oslo & Akershus 
Tor Mattsson, Hedmark 
Halvor Bjaaland, Oppland 
Jørgen Olsvoll, Telemark 
Roald Nyborg, Trondheim 
Jon-Erik Eriksen, Østfold 

Årsberetning 
2014/15 

Halvor Hanneborg 
Tor Audun Sørensen 
André Hagen 
Fotos: Frank Nordseth 
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  Utvalg VM-U17 Trine Skarpnes, leder 
Tor Audun Sørensen, 
adm 
Halvor Hanneborg, adm 
Hege Paulsen, Sarpsborg 
Bandyklubb 

Utvalg regelverk/ 
seriemodeller 

Stein Pedersen, leder 
Halvor Hanneborg, adm 
Kim Jørstad, adm 
 

Utvalg lisenskrav Stein Pedersen, leder 
 

 
Besetning Landslag 
 
A herrer Igor Prakht, forbundskaptein A 

herrer 
Knut Audun Sørensen, 
adm.leder A herrer 
Gjermund Strømnes, 
materialforvalter A herrer 
Atle Braaten, hovedmatr. 

U17 gutter Pål Remman, 
forbundskaptein 
Jan-Henning Askheim, 
ass. 
Bo Callander, 
materialforvalter/adm. 
 

U19 gutter Thore H. Steinrem, 
forbundskaptein 
Per Hagberg, adm.leder 
Atle Braaten, materialforvalter 

A damer Arild Aamodt, 
forbundskaptein 
Erik Langmo, lagleder 
Tine Bjonge, lagleder 
Atle Braaten, 
materialforvalter 
 

  U17 Jenter Lars Tore Borge, 
forbundskaptein 
Ruth Eline Borge, ass. 
Atle Braaten, 
materialforvalter 
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ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2014-2015 
SPORTSLIG 
1.  Arrangere seriene, og NM-sluttspillet herrer og damer. NM-finalene på Frogner Stadion. 
2. Arrangere seriene og NM aldersbestemte klasser. Finaler/bronsekamper settes ut på 

respektive klubber. 
3.   Arrangere uoffisielt NM for Old boys, interkrets veteran 50+ og interkrets jenteklasser. 
4.   Stimulere og koordinere kretslagsturneringene for gutter og jenter. 
5.   Delta i VM-herrer i Khabarovsk i uke 13-14. 
6.  Delta i ET/Nordisk eller VM for U19 i Sverige eller Russland i uke 4. 
7.   Arrangere og delta i VM for U17 gutter i Sarpsborg i uke 4. 
8.   Landskamper Norge A mot Finland i Helsinki i uke 4. 
9.   Landskamper Norge A-damer og U17 jenter mot Sverige F19 og U17 i Drammen i uke 51. 
10.   Samlinger for landslagene, herunder «U-16» og «U-18» treningstroppene gutter.  
11.  Arrangere barneskoleturnering for gutter og jenter i samarbeid med 

kretsene/regionene. (Vurdere ungdomsskole).  
12.  I samarbeid med FIB, arbeide for bandy på kultur-programmet i ungdoms-OL på 

Lillehammer/Gjøvik 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.  Stimulere til "hver klubb sin bandyskole", herunder fokus på deltakelse av jenter. 
5.  Stimulere til flere cuper for aldersbestemt 11ér bandy, herunder også for siste års lillegutt. 
6.  Fokusere på jenterekruttering og utvikling av jentebandyen. Egen jenteserie U12/U14. 
7.  Stimulere klubbene til å arrangere «Den store jentebandydagen» og delta på jentecuper. 
8.  Følge opp og stimulere til bandyaktiviteter i tidligere og nåværende bandyklubber, herunder i 

Grenland, på Gjøvik, Hamar, Jevnaker og Kristiansund. 
9.  Erstatte naturisbanene med kunstis. Arbeide for hel isflate for bandy på utendørs 

skøytebaner og i fremtidige skøytehaller. Videreutvikle samarbeid med skøyter med tanke på 
flerbruk. Søke om økte satser for spillemiddeltilskudd og om ekstraordinære 
programsatsningsmidler på bandy- og skøytebaner. Utvikle kravspesifikasjoner på 
bandyarenaer. 

10.  Fokus mot baneeiere/kommuner ift drift og opprustning av både naturis- og kunstisbaner. 
11.  Stimulere bandyfolket til å posisjonere seg i politiske miljøer, 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 både topp og bredde. 
3.  Styrke utviklings- og anleggsarbeidet. 
 ORGANISASJON 
1.  Videreutvikle og bedre kommunikasjonen i alle ledd. 
2.  Bidra konstruktivt i FIB-systemet, herunder arbeide for bandy som fremtidig olympisk idrett. 
3.  Videreutvikle den norske seriemodellen for senior herrer. 
  
Merk! Arbeidsplanen er ikke satt i prioritert rekkefølge, da bandyseksjonen ønsker å gjennomføre 
samtlige punkter. 
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ORGANISASJONEN 
MEDLEMSTALL NIF PR. 31.12.14 (fra idrettsregistreringen)  
 
2014     332 klubber / 21209 menn / 6246 kvinner / 27455 medlemskap. Bandy: 4965 medlemsk.  
2013     336 klubber / 20459 menn / 5971 kvinner / 26430 medlemskap. Bandy: 5607 medlemsk.  
2012     339 klubber / 19431 menn / 5601 kvinner / 25032 medlemskap. Bandy: 5117 medlemsk. 
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. 
 
IDRETTSREGISTRERINGEN BANDY 
Bandy i 2014, 4965 medlemmer og 34 klubber. 
 
IR 2014 Bandy       
 0-5 6-12  13-19 20-25 26- sum 
Kvinner Medlemmer 25 357 113 34 118 647 
Menn Medlemmer 57 2052 882 343 984 4318 
Sum Medlemmer 82 2409 995 377 1102 4965 
 
IR 2014 Bandy 
 kvinner menn total 
 sum sum sum 
Oslo og Akershus (14) 352 2721 3073 
Buskerud (10) 209 1209 1418 
Hordaland (1) 23 52 75 
Midt Norge (2) 2 38 40 
Nord-Norge (2) 12 5 17 
Innlandet (2) 3 126 129 
Telemark (2) 0 23 23 
Østfold (1) 46 144 190 
Resultat (34 Klubber) 647 4318 4965 
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ANTALL LAG 2014 – 2015 (2013 – 2014) 
 
Type 
Lag 

Akershu. Busker. Hedmar. Oslo Østfold Berg/ Totalt 

Trond 

14/
15 

13/
14 

14/
15 

13/
14 

14/
15 

13/
14 

14/
15 

13/
14 

14/
15 

13/
14 

14/
15 

13/
14 

14/
15 

13/
14 

Sen A-
Herrer 

6 5 6 6 1 1 6 6 1 1 2 2 22 21 

Sen.2. 
lag-
herrer 

2 2 2 2 0 0 4 4 0 1 0 0 8 9 

Veteran 3 3 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 9 9 

Old 
Boys 

3 3 3 2 0 0 3 3 0 0 0 0 9 8 

Junior 4 4 4 5 0 0 2 4 0 0 0 0 10 13 

Gutt 5 7 3 3 1 0 5 5 0 0 0 0 14 15 

Smågutt 9 9 6 8 0 1 6 6 1 1 0 0 22 25 

Lillegutt 17 20 10 9 0 1 14 14 1 0 0 0 42 44 

Knøtt 21 14 25 26 0 3 31 29 0 1 0 0 77 73 

Damer 1 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 5 6 

Jenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lillejent
er 

2 1 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 7 6 

Totalt 73 70 66 68 2 6 78 78 3 4 3 3 225 229 

 
 

LISENS 
Alle spillere født i 2002 og tidligere skal ha løst lisens for sesongen 2014/15. Dommere skal ha løst 
lisens. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. 
 
Som følge av ordningen, med online-registrering, skal 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 
 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 
Bandy/Rink 847 932 766 784 1673 1719 
Innebandy 4812 4640 2817 2764 7642 7409 
Hockey 145 109 62 49 214 160 
NBF totalt 5804 5681 3645 3597 9529 9288 
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INFORMASJON OG MEDIA 
Det vil fra kommende sesong bli benyttet et nytt verktøy for serieadministrasjon, Turnerings-/Admin, 
som vil erstatte NAIS. Vi vil nok måtte forvente noen utfordringer den første sesongen med dette 
systemet, men vi håper det skal fungere tilfredsstillende på sikt. 

 
 
 
INTERNASJONAL REPRESENTASJON 
Det Internasjonale Bandyforbundet (FIB) 2014/15 
 
Styremedlem Executivecommitee (EC): Stein Pedersen, Ullern.  
Medlem Regel-og Dommerkomite (RRC): Rune Harald Jahnsen, Skiold.  
Medlem Teknisk Komite (TC): Tor Audun Sørensen, Ullevål.  
Medlem Tvistenemda (Arbitration): Stein Pedersen, Ullern.  
Medlem revisor: Per Gunnar Løken, Røa 
 
På FIB/EC-møte i Budva i Montenegro 10.-13.juli representerte Stein Pedersen.  
På FIB-Kongressen i Khabarovsk 3.april representerte Erik Hansen og Tor Audun Sørensen. 
På FIB/TC møte i Stockholm 16.juni representerte Tor Audun Sørensen.  
På FIB/TC-møte i Sandviken 11.oktober representerte Tor Audun Sørensen.  
På FIB/TC møte i Stockholm 22.mai representerte Tor Audun Sørensen.  
FIB/RRC-ansvarlig under World Cup Sandviken 8.-12.oktober var Rune Harald Jahnsen.  
FIB/RRC-ansvarlig under VM herrer i Khabarovsk 29.mars til 5.april var Rune Harald Jahnsen. 
FIB/RRC-supervisior under Nordisk/ET U19 gutter i Vetlanda 22.-25.januar var Egil Larsen.  
FIB/RRC-supervisior under VM-U17 gutter i Sarpsborg 22.-25.januar var Øistein Rune Eriksen og Finn 
Johansen. 
Supervisior under dobbeltlandskampene for damer og jenter mot Sverige i Drammen 19.-
20.desember var Kjell Hovland Olsen. 
Hovedleder for A-landslaget til VM i Khabarovsk 29.mars til 5.april var Knut Audun Sørensen. 
  
Øvrig representasjon 
Årsmøte Oslo og Akershus Bandyregion, bandyavdeling 26. mai: Tor Audun Sørensen 
Årsmøte Buskerud Bandykrets 27. mai: Ravi Sunder og Kjell Nilsen. 
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SERIEKOMITEEN 
Seriekomiteen 2014/15 har bestått av Ravi Sunder (leder), Torkel Anzjøn, Olav Hamran og Halvor 

Hanneborg (sekretær) 

Sesongen 2014/15 ble meget utfordrende med tanke på mildværet vi hadde i november og deler av 

desember. Vi kom på etterskudd med en rekke kamper, men heldigvis klarte vi å komme ajour i løpet 

av Januar.  

I 2014/15 bestod Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon av 8 lag i hver serie. 3. divisjon bestod av 6 lag. 

Dameserien ble gjennomført med 5 lag.  

Totalt sett var det nokså status quo i antall lag på aldersbestemte lag på guttesiden.  

Gledelig var det derimot at vi i Lillejenterklassen klarte å få til en serie med hele 7 deltakende lag, der 

hele kampprogrammet ble gjennomført.  

Eliteserien for kommende sesong vil bli utvidet til 10 lag, der man i seriespillet møtes i en dobbel 

serie.  

Ravi Sunder, Leder seriekomiteen 

SERIENE ANTALL SPILTE KAMPER 

Type serie Antall lag 
14/15 

Antall lag 
13/14 

Antall  
Kamper 
14/15 

Antall 
kamper 
13/14 

Kval. Elite 0 4 0 5 

Kval. 1.divisjon 2 2 3 3 

Kval. 2.divisjon 2 2 2 2 

Eliteserie grunnspill 8 8 84 84 

Sluttspill senior 8 6 16 13 

1.divisjon 8 8 56 56 

2.divisjon 8 8 56 56 

3.divisjon 6 6 45 45 

NM junior 10 13 56 94 

NM gutt 14 15 63 57 

NM smågutt 22 20 60 69 

Old Boys 9 8 38 31 

Veteran 9 9 37 37 

Damer 5 6 20 45 

Damer sluttspill 3 4 4 5 

Jenter 0 0 0 0 

Lillejenter 7 0 21 0 

Landskamper, bandy 
offisielle 

5 5 17 28 

Sum  126 124 578 630 

     

Kamper i NBFs regi 139 124 578 602 

Kamper Kretslag 9 12 10 12 

Kamper Kretsene 126 156 467 685 

Sum 274 292 1055 1299 

 
*Private kamper og turneringer, som utgjør et betydelig kampantall, er ikke med i tabellen. 
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SLUTTABELLER BANDYSESONGEN 2014/15 
 
Eliteserien 

Stabæk   21 17-2-2 164-52 36 

Solberg   21 18-0-3 141-61 36 

Ready   21 11-3-7 94-63 25 

Ullevål   21 11-3-7 89-67 25 

Høvik   21 7-1-13 71-107 15 

Sarpsborg  21 7-1-13 63-117 15 

Mjøndalen  21 6-1-14 68-97 13 

Drammen  21 1-1-19 32-158 3 

 

Kvartfinaler 

Solberg – Mjøndalen 10-2, 2-6, 10-1 

Stabæk – Drammen 11-3, 6-4 

Ready – Høvik 7-0, 5-1 

Ullevål – Sarpsborg 3-4, 3-7 

 

Semifinaler 

Stabæk – Sarpsborg 11-1, 5-4, 11-3 

Solberg – Ready 4-5, 4-5, 3-6 

 

Finale 

Stabæk – Ready 4-6 

 

 

1.divisjon 

Ullern   14 13-0-1 115-31 26 

Stabæk2  14 12-0-2 117-66 24 

Hamar   14 9-1-4 75-62 19 

Ready2   14 5-2-7 43-66 12 

Konnerud  14 5-0-9 69-76 10 

Drammen2  14 3-2-9 44-85 8 

Solberg2  14 3-1-10 58-96 7 

Øvrevoll/Hosle  14 2-2-10 47-86 6 

 

Kvalifisering 1./2.divisjon 

Solberg2 – Ullern2 7-9, 4-2, 6-5 
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2.divisjon 

Snarøya  14 11-1-2 92-62 23 

Ullern2   14 11-1-2 106-49 23 

Skeid   14 9-1-4 72-46 19 

Nordre Sande/MIF2 14 6-1-7 64-65 13 

Ullevål2  14 6-0-8 68-77 12 

Frigg   14 5-1-8 59-70 11 

Haslum   14 3-1-10 49-94 7 

Ready3   14 2-0-12 41-92 4 

 

Kvalifisering 2./3.divisjon 

Haslum – Strømsgodset 5-5, 5-7 

 

3.divisjon 

NTNUI*   15 10-0-5 78-75 20 

Røa   15 9-0-6 69-65 18 

Bergen*  15 8-1-6 141-82 17 

Strømsgodset  15 8-0-7 76-95 16 

Hauger   15 5-0-10 61-85 10 

Snarøya2  15 4-1-10 53-76 9 

 

Damer 

Nordre Sande/Drammen 8 6-1-1 62-26 13 

Høvik/Haslum   8 6-1-1 64-20 13 

Ready    8 5-0-3 42-48 10 

Bergen*   8 2-0-6 35-70 4 

Solberg    8 0-0-8 26-65 0 

 

Semifinaler NM 

Høvik/Haslum – Ready 7-3, 5-6, 3-3 

Nordre Sande/Drammen – Solberg ikke spilt. 

W.O. Nordre Sande/Drammen 

 

Finale NM 

Nordre Sande/Drammen – Høvik/Haslum 10-4 

 

Junior NM Elite 

Drammen  10 7-2-1 52-31 16 

Ready/Røa  10 5-3-2 42-36 13 

Stabæk1  10 5-3-2 42-33 13 

Ullevål   10 4-2-4 37-38 10 

Solberg   10 2-1-7 40-53 5 

Snarøya  10 1-1-8 31-53 3 
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Junior NM Kval. 

Haslum   9 5-2-2 44-32 12 

Konnerud  9 6-0-3 69-38 12 

Mjøndalen  9 4-2-3 53-59 10 

Stabæk2  9 0-2-7 28-65 2 

 

Junior NM Kvartfinaler 

Konnerud – Drammen 1-6 

Ready/Røa – Solberg 6-2 

Stabæk1 – Haslum 9-1 

Snarøya – Ullevål 2-13 

 

Junior NM Semifinaler  

Drammen – Stabæk1 5-0 

Ullevål – Ready/Røa 1-3 

 

Junior NM Bronsefinale 

Ullevål – Stabæk1 2-4 

 

Junior NM Finale 

Drammen – Ready/Røa 4-2 

 

Gutt NM Elite 

Ullevål   8 7-1-0 65-20 15 

Ullevål/Sarpsborg 8 6-0-2 41-23 12 

Mjøndalen  8 5-1-2 52-34 11 

Stabæk1  8 4-1-3 34-26 9 

Ready/Røa  8 4-0-4 25-21 8 

Snarøya  8 4-0-4 30-32 8 

Konnerud  8 2-2-4 32-40 6 

Ullern   8 1-1-6 19-38 3 

Øvrevoll Hosle  8 0-0-8 14-78 0 

 

Gutt NM Kval. 

Solberg   8 6-0-2 46-17 12 

Høvik   8 6-0-2 41-27 12 

Stabæk2  8 3-1-4 39-31 7 

Hamar   8 3-1-4 44-42 7 

Ready2   8 1-0-7 16-69 2 

 

Gutt NM Kvartfinaler 

Mjøndalen – Ready/Røa 6-5 

Stabæk1 – Solberg 4-0 

Ullevål/Sarpsborg – Snarøya 5-1 

Ullevål – Konnerud ikke spilt. 
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Gutt NM Semifinaler 

Ullevål – Mjøndalen 3-8 

Ullevål/Sarpsborg – Stabæk1 5-4 

 

Gutt NM Bronsefinale 

Stabæk1 – Ullevål 2-8 

 

Gutt NM Finale 

Mjøndalen – Ullevål/Sarpsborg 3-9 

 

Smågutt NM Seedet 

Stabæk1  7 5-1-1 49-13 11 

Høvik1   7 5-0-2 20-20 10 

Snarøya  7 5-0-2 33-22 10 

Øvrevoll/Hosle1 7 4-0-3 24-18 8 

Skiold   7 3-1-3 28-15 7 

Ready1   7 3-0-4 24-31 6 

Konnerud  7 1-0-6 9-46 2 

Ullern   7 1-0-6 8-30 2 

 

Smågutt NM Useedet A 

Solberg1  2 2-0-0 8-1 4 

Sarpsborg  1 1-0-0 3-1 2 

Ullevål   2 1-0-1 4-3 2 

Høvik2   3 0-0-3 1-11 0 

 

Smågutt NM Useedet B 

MIF/Nordre Sande 4 4-0-0 38-4 8 

Høvik3   4 3-0-1 20-9 6 

Drammens BK  4 2-0-2 18-10 4 

Ready2   4 1-0-3 7-26 2 

Hauger   4 0-0-4 5-39 0 

 

Smågutt NM Useedet C 

Ready3   4 4-0-0 25-3 8 

Øvrevoll/Hosle2 4 2-0-2 13-14 4 

Stabæk2  4 2-0-2 26-10 4 

Frigg   4 2-0-2 11-17 4 

Solberg2  4 0-0-4 2-33 0 

 

Smågutt NM Kvartfinaler 

Ready3 – Skiold 5-4 

Snarøya – MIF/Nordre Sande 5-4 

Stabæk1 – Øvrevoll/Hosle1 2-3 

Solberg1 – Høvik1 2-1 
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Smågutt NM Semifinaler 

Snarøya – Solberg1 8-0 

Øvrevoll/Hosle1 – Ready3 9-0 

 

Smågutt NM Bronsefinale  

Solberg1 – Ready3 3-0 

 

Smågutt NM Finale 

Øvrevoll/Hosle1 – Snarøya 4-5 

 

Old Boys 

Mjøndalen  7 7-0-0 54-16 14 

Solberg   8 6-1-1 50-25 13 

Ullevål   8 6-1-1 47-25 13 

Snarøya  8 4-0-4 33-33 8 

Ready   7 4-0-3 46-24 8 

Konnerud  8 3-0-5 48-48 6 

Høvik   8 2-0-6 28-49 4 

Skeid   8 2-0-6 19-37 4 

Haslum   8 0-0-8 8-76 0 

 

Old Boys NM Semifinaler (Uoff NM) 

Mjøndalen – Snarøya 5-0 

Solberg – Ullevål 2-5 

 

Old Boys NM Finale (Uoff NM) 

Ullevål – Mjøndalen 2-6 

 

Veteran Interkrets 50+ 

Skeid   8 7-0-1 104-51 14 

Stabæk   8 7-0-1 112-61 14 

Ullevål   8 7-0-1 96-64 14 

Mjøndalen  8 5-0-3 109-68 10 

Drammen  8 3-1-4 92-86 7 

Røa   8 3-1-4 88-89 7 

Haslum   8 2-0-6 82-93 4 

Høvik   8 1-0-7 39-136 2 

Ready   8 0-0-8 39-113 0 

 

Veteran Finale 

Stabæk – Skeid 14-2 

 

 

*= Bergen og NTNUI har spilt de fleste av hjemmekampene sine på rink i Bergen og Trondheim. 
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Norgesmester senior menn 

READY 

Isac Jerner, Jacob Rønneberg, Aksel Trygstad, Martin Østlie, Bård Berdal, Gustav Andersson, Martin 

Bjerkely, Christoffer Andersen-Gott, Jon Ljungberg, Christofer Silius, Aksel Rødseth, Christian Waaler, 

Jørgen Myking, Peter M. Haug, Rickard Fritjofsson, Daniel Zeilon, Marcus Thommessen, Felix 

Ljungberg, Jørgen Ibsen, Morten Aas, Harald Scholdager, Daniel Jönsson, Mikael Bood, Mikkel Nærby. 

 

Eliteseriemester senior menn 

STABÆK 

Alex Nygaard, Heming V. Langmo, Lars Edvardsen, Simen Holmen Jensen, Sverre Brecheisen, Petter 

Løyning, Fredrik Randsborg, Axel Øverby, Nikolai Jensen, Christian Randsborg, Bjørn Buskquist, 

Andreas Ingemarsson, Jan Olav Løyning, Marius Krogsven, Magnus Høgevold, Sindre Beckmann, 

Mikkel Kili Andersen, Anders Christensen, Henrik Brune, Fridtjof Schmidt. 

 

Mester 1.divisjon menn 

ULLERN 

Jørgen Aker, Hans Petter Berntzen, Oscar Bremler, Marcus L. Heggelund, Aleksander Heltne, 

Christoffer Heltne, Martin Hjemdal, Thomas B. Johansen, Lars Johanson, Christopher Killi, Didrik 

Krogh, Kristoffer Kongsberg, Truls Larsen, Anders Nørregaard, André Linnes Pedersen, Nicolai Linnes 

Pedersen, Anders Siewert, Simen Stockinger, Didrik Strømme, Marius Berntzen. 

 

Mester 2.divisjon menn 

SNARØYA 

Tore Husan, Kenneth A. Tunaal, Håkon S. Nielssen, Jakob Nes Rabe, Didrik Malthun, Stian B. Nielsen, 

Mats Willoch, Thomas Lundgaard, Andre Gyland, Joachim Nilsen, Bendik Brekke, Nicolai Fredriksen, 

Eivind Dysvik, Jacob Irvung, Jacob Willoch, Oliver Os, Lars Musæus, Henrik Oseid, Kim Nordgård, 

Aksel Lennart. 

 

Mester 3.divisjon menn 

NTNUI 

Pontus Magnusson, Sigve Swensen, Eirik Nesgård, Petter Hveding, Paul Thrane, Sven Henrik 

Andresen, Tobias Boren, David Larsson, Halvor Kulsrud, Eirik Kulsrud, Petter Bergendahl, Oscar 

Nissen, Øyvind Aabye, Halvor Eid Nielsen, Eirik Bugge, Henrik Brantsæter, Håkon Rygh, Eirik Torhaug, 

Emil Høie, Peter Tenfjord. 

 

Norges- og Eliteseriemester Junior 

DRAMMEN 

Erik Løken, Fredrik H. Knudsen, Gjermund Solbakk, Henrik Holo, Johan Mørch Andersen, Jonas 

Berggren, Jonas G. Stenmark, Jørgen Pharo Flaten, Kjetil Heen, Lasse Aamodt, Lene Aamodt, Mats 

Bergstrøm, Ola Heen, Robin Asheim, Simen Nesse, Simen Nordahl-Olsen, Stian Stærkeby, Theo 

Berggren, Tobias Walleng. 

 

Norgesmester Gutt 

ULLEVÅL/SARPSBORG 

Niels Arnseth Hvidsten, Laurits Audun Sørensen, Emil Engelstad Moghaddam, Martin Killingmo, Johan 
Hofgaard Moe, Jesper Sagen, Ludvig Lyche, Ola Tenge, Brage Stranden Lae, Jonatan Søberg Wiede, 
Casper Kamfjord, Tobias Gjerustad Mjaaland, Albin Littorin Sandbu, Ola Braathe, Lodve Thorsen, 
Andreas Adler Olsen, Mathias Nilsen. 
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Eliteseriemester Gutt 
ULLEVÅL 
Håkon Løwig Jarlsby, Håvard Nordbrenden, Isak Aalholm, Jesper Gadderud, Jesper Bergersen, Simen 
Schau, Ulrik Larsen, Erik Audun Sørensen, Petter Indrevoll, Anders Hareide, Ola Røed, Fredrik H. 
Bakken, Aksel Vold, Fabian Ymeri, Edvard Lundvold, Theo Houck, Timian Strømdahl Fossli. 
 
Norgesmester Smågutt 
SNARØYA 
Joakim Almås, Henrik Raaen Bø, Fredrik Preus Dovland, Felix Fløtaker, Julian T. C. Fredriksen, Arman 
C. Fredriksen, Fabian Huseby, Thor Sørensen, Bo Tveitan, Andreas Bjørnland, Henrik R. Høge, Stian 
Fredriksen, Kalle Nergaard, Julien Vigneau, Isak Hauge, Benjamin Isaksen, Knut Erik Brox Edgren. 
 
Vinner Smågutt Seedet 
STABÆK 
Stian T. Ljungqvist, Sander Akeren, Amund Ringnes Verlo, August Gislerud Rolfsen, Frederick Solaas, 
Jørgen Sletbakk Bugge, Sondre Rogde, Henrik Hedemann Owe, Magnus Lund, Ole Kristian Halvorsen 
Sauar, Tarjei Degré, Markus Fremstad, Sofus Halle-Jensen, Oscar Marcussen, Jacob Alveberg, Mathias 
Bekkavik. 
 
Norges- og Seriemester Damer 
NORDRE SANDE/DRAMMEN 
Stine Lillejord, Helene Dahlmann, Elisabeth Fretheim, Marie Grepperud, Lene Aamodt, Helle Lillejord, 

Mathilde Jørgensen, Therese Risnes, Monica Markussen, Line Johannessen, Elin Johannessen, Camilla 

Friis, Amanda Jahnsen, Silje Maurtveten. 

 

Uoffisiell Norgesmester Old Boys 

MJØNDALEN 

Brede Solberg, Hans Simensen, Johan Plym, John Richard Øen, Jon-Andrè Hansen, Jonas Petterson, 

Morten Eriksen, Richard Nilsen, Runar Andreassen, Stian Kristiansen, Einar Bassøe, Tom Andersen, 

Thomas Green, Kjetil Hoffen, Kenneth Lauritzen, Thor-Erling Andersen, Frode Opdal, Lars Lenes 

Johansen, Tor Ivar Johansen, Kent A Hansen, Christian "Veggen" Steiner, Stian Nedberg. 

 

Interkretsmester Veteran 50+ 

STABÆK 

Hans Christian Heltne, Christian Haagensen, Andre Jâger, Jan Petter Johansen, Jørn Høyback, Truls 
Foss, Steinar Thomassen, William Fremstad, Svein Haagensen, Pål Østensen, Kjetil Jensen, Roy 
Fenstad, Lars Lefdal.  
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ÅRETS SPILLER 
Årets spiller 2014/15 Herre, (kåres av eliteklubbene):  
Christian L. Waaler, Ready 
 
Årets spiller 2014/15 Dame, (kåres av dameklubbene):  
Sandra Follesø, Høvik IF 
 
Følgende spillere ble nominert fra eliteklubbene 2014/15:  
Christian L. Waaler, Ready, Magnus Høgevold, Stabæk, Marius Austad, Solberg, Christopher 
Smerkerud, Ullevål, Nikolai Rustad Jensen, Stabæk, Thomas Moen, Solberg, Felix Ljungberg, Ready, 
Kenneth Larsen, Sarpsborg, Eirik Bø Johnsen, Solberg, Fredrik Randsborg, Stabæk, Bjørn Buskqvist, 
Stabæk, Alexander Nygaard, Stabæk. 
 
Følgende spillere ble nominert fra dameklubbene 2014/15:  
Lene Aamodt, Nordre Sande/Drammen, Nora Karita Bakke, Ready, Linnea Norstad Grönquist, Ready, 
Sandra Follesø, Høvik, Stine Bolstad, Solberg, Julia Shaugnessy, Solberg, Julie Storvik, Høvik, Helle 
Lillejord, Nordre Sande/Drammen, Nina Marie Dybwad, Ready. 
 

Toppscorer, herrer 2014/15 
45 mål   Bjørn Buskqvist  Stabæk 
34 mål   Nikolai Jensen  Stabæk 
25 mål   Eirik Bø Johnsen Solberg 
24 mål   Marcus Lagerbäck Ullevål 
22 mål   Gustav Andersson Ready 
21 mål   Aleksander Kaiagin Høvik 
20 mål   Andras Ingemarsson Stabæk 
19 mål   Aleksander Cras Mjøndalen 
19 mål   Simon Stavis   Solberg 
18 mål   Max Pehrsson  Sarpsborg 
 

 
Bjørn Buskqvist, Stabæk, toppscorer 14/15 med 45 mål. Også toppscorer 13/14 med 37 mål.  
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ANLEGGSKOMITEEN 
Anleggskomiteen har i inneværende periode hatt følgende sammensetning: 
 
Leder     Geir Andersen           
Konsulent/adm.   Kjell N. Nilsen         
Konsulent/adm.   Espen Johansen          
Generalsekretær/adm.   Tomas Jonsson           
Utviklingssjef/adm.   Tor Audun Sørensen      
 
Kontaktperson Bergen   Sigrid Lise Nonås        
Kontaktperson Buskerud/Vestfold Kjell N. Nilsen         
Kontaktperson Oslo og Akershus Odd Henning Arntzen     
Kontaktperson Hedmark  Tor Mattsson 
Kontaktperson Oppland  Halvor Bjaaland                    
Kontaktperson Telemark  Jørgen Olsvoll  
Kontaktperson Trondheim  Roald Nyborg  
Kontaktperson Østfold   Jon-Erik Eriksen 
 
Økte statlige spillemidler – anbefaling om særtilskudd til skøyte-/bandybaner. 
Det jobbes kontinuerlig med tildeling av spillemidler fra Kulturdepartementet (KUD).  
NIF er en viktig samarbeidspartner her. Høsten 2014 vedtok KUD at ordinære spillemidler til 
kunstisflater bandy økes fra 5 MNOK til 8 MNOK. Videre at kombinerte kunstis bandy-
/hurtigløpsflater (400m) økes fra 9 MNOK til 12 MNOK. 
Det er sendt brev og presentert i møte for både NIF og KUD ønske om opprettholdelse av ordningen 

med ekstraordinære spillemidler til kostnadskrevende anlegg frem til og med 2017. I perioden 2008 

til 2014 har ekstraordinære spillemidler gitt en uttelling på 32 MNOK fordelt på syv kunstisanlegg til 

bruk for bandy, hvorav 28 MNOK er bevilget til følgende anlegg:  

2008-Kristiansund 5 MNOK, 2009-Ullern 5 MNOK, 2010-Jevnaker 5 MNOK, 2011-Leangen-Trondheim 

4.5 MNOK, 2012-Bogstad-Oslo 4.5 MNOK, 2013 Horten 4 MNOK (foreløpig tilsagn), 2014 Solberg 4 

MNOK. Totalt 32 MNOK. 

 
Samarbeidet med Skøyteforbundet og Norconsult AS. 
Bandyforbundet har sett det som strategisk viktig å stå sammen med Skøyteforbundet (NSF) i 
anleggsarbeidet. Dette har vi formelt sett forpliktet oss til for en fire-års periode ut 2016 med 
Norconsult AS som faglig rådgiver. Kulturdepartementet har i flere offentlige sammenhenger trukket 
frem dette samarbeidet som har vært fordelaktig.  
 
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 hensiktsmessig. Firmaet har i 
2014 videreutviklet sine hjemmesider for kunstisanlegg, som bl.a inneholder et kalkyle-verktøy og 
prosjekt-mal for fremtidige kunstisbaner. 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://kunstisbane.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 for bandy (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), 

http://kunstisbane.no/
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Kristiansund (2008), Bergbanen Oslo (2009), Frogner stadion Oslo (2010), Ullern (2011). Jevnaker 

(2013), Bogstad Oslo (2014). 

20 kunstisanlegg. 

Eksisterende naturisbaner for bandy 2014/15: 

Gjøvik Stadion, Konnerudbanen og Ørenbanen i Drammen, Klevjerhagen (Sande), Frem 31 banen, 

Haslumbanen og Hoslebanen i Bærum, Solbergbanen. 

7 naturisanlegg 

 

Merk!  

Solbergbanen er under ombygging og planlagt åpnet som kunstisbane okt. 2015. 

Konnerud; her bygges ny beliggende kunstisbane (interkom. anlegg Drammen- Sande) 2015/16. 

Gjøvik; kommunen bevilget netto 2 MNOK til nytt lysanlegg, samt rehabilitering av skøyte- og 

bandybanen på 2015-budsjettet. 

 

Naturisbane som bygges: 

Børstad på Hamar; planlagt åpnet for islegging vinteren 2015/16. 

1 anlegg  

 

Naturisbane planlagt: 

Holmestrand 

1 anlegg 

 

Status for kommende kunstisanlegg for bandy (finansiert/under bygging): 

 
Bogstad Vinterparadis, Oslo: 
Offisielt åpnet som kunstisanlegg 13.desember 2014, men ikke benyttet til bandy pr. dd. Planlagt 

kunstisdrift fra månedsskifte okt/nov 2015 på den 15.000 kvm store flaten.  

Trondheim (Leangen) 

Fase 1: Dekke på 400m bane er ferdig lagt og ble åpnet som kunstisbane første uken i januar 2015. 

Fase 2: Legging av dekke på indre bane skal utføres sommeren 2015 og planlagt kunstisåpning for 

bandy primo januar 2016. 

Fase 3: Overbygning (tak og vegger) er fortsatt på planstadiet hos idretten og kommunen. 

 

Solberg kunstisbane 

Solberg Sportsklubb har utført et stort arbeide mht. mulighetsanalyse for trinnvis utbygging av både 

utendørs kunstisbane(er) og fremtidig overbygning til skøytehall. Kunstisbanen for bandy med topp-

dekke kunstgress fikk godkjent idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra KUD i mai 2014. KUD har 

også gitt tilsagn om ordinære spillemidler til den kombinerte kunstis-/kunstgressbanen. Etter 

anbefaling fra NBF/NSF mottok klubben/prosjektet også 4 MNOK i ekstraordinære spillemidler fra 

KUD på 2014-tildelingen. Arbeidet går etter planen og det blir offisiell åpning av kunstisanlegget 24. 

oktober 2015. 

 

Konnerud, Drammen 

Drammen kommune har inngått samarbeidsavtale med Sande kommune mht. interkommunalt 

samarbeide på dette kunstisprosjektet. Bystyret bevilget i desember 2014 netto 14 MNOK til 

prosjektet fordelt på 2015 og 2016-budsjettet. Drammen kommune har søkt KUD om 
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idrettsfunksjonell godkjenning og tildeling av ordinære spillemidler, herunder ekstratilskudd som 

interkommunalt anlegg. Kunstisanlegget er i disse dager ute på anbud. Det forventes byggestart 

medio august. Konnerud IL og Nordre Sande IL har utført en kjempeinnsats for å få realisert planene. 

Prosjektet lå lenge langt ned på anleggslisten til kommunen og idrettsrådet, men ved god 

argumentasjon ovenfor politikerne og godt samarbeid med Sande kommune er prosjektet igangsatt. 

Formannskapet i Sande og Drammen har gitt sin tilslutning til å forsere utbygningen av anlegget. 

Byggestart medio august er realistisk og selve kunstisanlegget kan stå klart til bruk i løpet av 

sesongen 2015/16. Her har politikere og administrasjonen i kommunene vist stor handlekraft.  

4 anlegg 

 

Kunstisanlegg under prosjektering: 

Voldsløkka, Oslo 

Det tidligere skisseprosjektet for den kombinerte hockey-/kunstisbanen, beliggende på den gamle 

matchbanen for fotball, er revidert. Det er utarbeidet forenklet behovsanalyse og planprogrammet 

er godkjent av Plan- og bygningsetaten.  Reguleringsplan med konsekvensutredning for området ble 

vedtatt juni 2014. Bystyret bevilget i desember 2015 75 MNOK til anlegget fordelt over budsjettårene 

2015 (15 MNOK) og 2016 (60 MNOK). Bymiljøetaten (BYM) avventer en formell bestilling på 

prosjektet fra Byrådet vår/sommer 2015. Målet til BYM er detaljprosjektering vinteren 2015/16 og 

forhåpentligvis byggestart i løpet av sommeren 2016.  

 

Valle Hovin (overbygning), Oslo 

Etter at Oslo2022 ble avviklet, har kommunen opprettet et kommunalt foretak (KF) som skal 

gjennomføre bygging av noen av de større anleggene som ville blitt bygget ifm et fremtidig vinter-OL 

i Oslo. KF-et skal også ha ansvaret for andre større anlegg som ikke var påtenkt i OL-prosessen, f.eks 

flerbrukshallen og ishallen på Frogner Stadion. KF-et skal være fullt operativt fra 1.juli 2015. 

Et overbygd Valle Hovin har høy prioritet i kommunen. Kvalitetssikring-1 av skøyte- og bandyhallen er 
ferdig gjennom den forutgående OL-prosessen. Kvalitetssikring-2 vil foregå våren 2016 etter at detalj-
prosjekteringen har funnet sted. Området er regulert, men det finnes «grå-soner». Dersom anleggs-
prosjektet ikke holder seg innenfor gjeldene regulering kan prosessen blir forlenget med et år. KF tar 
høyde for første bevilgning for bygging av skøyte- og bandyhallen på 2017-budsjettet. Ferdigstilling 
av skøyte- og bandyhallen har kommunen planlagt til oktober 2018. 
 
 
Lystlunden, Horten 
Fjernvarme-anlegget i Horten er nå åpnet. Kommunen har tidligere brukt 1.5 MNOK til 
varmesentralen for tilrettelegging for kjøp av kulde til den fremtidige kunstisbanen for bandy og 
hurtigløp i Lystlunden. Kommunen har tidligere vedtatt en arealdisponeringsplan for Lystlunden, hvor 
bandy- og skøytebanen er innpasset. Det jobbes for en interkommunal løsning, hvor en i tillegg til 
Horten kommune også vil invitere Holmestrand – og Re kommune inn i samarbeidet. Kommunestyret 
i Horten bevilget kr. 250.000,- på 2015-budsjettet til nærmere utredning av det kombinerte kunstis-
/kunstgress-prosjektet. Et kunstisprosjekt som i 2013 fikk tilsagn fra Kulturdepartementet om 
ekstraordinære spillemidler i str.orden 4 MNOK. 
 
Ørenbanen, Drammen 
Det er tett kontakt mellom Drammen Idrettsråd, Drammens Ballklubb og Drammen kommune for 
bygging av en kombinert kunstis-/kunstgressbane på Øren. Anlegget har høy prioritet i Drammen. 
Bystyret bevilget i desember 2014 netto 16 MNOK til prosjektet fordelt på 2016 og 2017-budsjettet. 
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Drammen kommune har innhentet budsjettpris for anlegget. Prosjektet er avhengig av at en fler-
idrettshall bygges samtidig. Kunstisanlegget kan bli realisert innen en periode på 2 til 4 år. 
 
Tjølling  
Det jobbes med en kombinert kunstis hurtigløps-/bandybane og evt. toppdekke kunstgress for 
fotball. Her er skøyte-, curling-, bandy – og fotball i et samarbeid på interkommunal basis (Larvik og 
Sandefjord kommune). Et svært spennende prosjekt-arbeide er godt i gang. 
 
Risenga i Asker 
Her pågår en prosess hvor alle is-idrettene er med. Skøyter og bandy har satt seg som mål å få tak og 
vegger (hall) på Risenga. Asker Skøyteklubb fortjener ros for god prosess.   
 
Tønsberg 
Prosjektgruppen for rehabilitering av Tønsberg kunstisbane har startet sitt arbeid. Her er hel isflate 
satt opp som et viktig punkt for gjennomføring av prosjektet. 
 
Gol 
Det er igangsatt arbeid for mulighetsanalyse mht. kunstis på Gol. Enten opparbeide Glitre stadion til 
kunstis, eller kunstis på Hallingmo. Eventuell fjernvarmeleveranse inngår i prosjektet. Hel isflate er en 
forutsetning. Prosjektgruppa har startet sitt arbeid, og skal levere sin innstilling til kommunen i løpet 
av juni 2015.  
 
7 prosjekter 
 
Fremtidige kunstisprosjekter bandy: 

 Nordre Åsen (Skeid) Oslo med 333m hurtigløps-/bandybane og toppdekke kunstgress 

 Gressbanen Oslo (bandybane nr. 2) 
2 prosjekter 

Bergen (Slåtthaugen) 

Her har Fana IL som en lokal pådriver tilsynelatende utelukket bandy, da de ikke lengre planlegger 

hel isflate, men ishockeybaner på midten. Her må det umiddelbart tas kontakt med kommunen og 

gjøres opp status på de faktiske forhold og formelle beslutninger så langt. Alternative prosjekter for 

kunstis-prosjekter for bandy i Bergen må sekundært vurderes. 

 

Planer kunstis: 

 Lier (bandy/kunstgress),  

 Kjølnes i Porsgrunn (bandy/kunstgress)  

 Nedre Romerike (400m skøyte- og bandyhall),  

 Knarvik ved Bergen (333m skøyter/bandy),  

 Åsane ved Bergen (bandy/kunstgress),  

 Voss (400m skøyter/bandy/kunstgress), 

 Harstad (400m skøyter/bandy/kunstgress)  

 Fredrikstad (400m bandy/skøyter/kunstgress),  

 Lærdal (400m skøyter/bandy/kunstgress 

 Eidsvoll 

 Kløfta 

 Kongsvinger 
12 anlegg 
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Sluttord: 
Samarbeide med Norges Skøyteforbund og Norconsult forsetter å utvikle seg. Dette til glede for alle 
parter. Det må settes enda større fokus på anleggsarbeidet. Dagens milde vinterklima tilsier at alle 
naturisbaner i «bandy-Norge» på sikt må erstattes med kunstis, noe som også ligger i forbundets 
strategiplan. En særdeles viktig rammebetingelse for vekst i lokalmiljøene. For å nå dette målet er 
det av stor betydning at idrettsledere med sine «røtter» fra bandymiljøet, tar verv i idrettsråd, 
idrettskretser, i kommunestyrer m.m, for så å sette fokus på anleggsmangelen i VÅR idrett. 
 
 
 
Ullevål, Oslo 21.mai 2015 
 
Kjell N. Nilsen   Tor Audun Sørensen  Geir Andersen 
Anleggskonsulent.  Utviklingssjef   Leder av anleggskomiteen 
 
 
 

 
Fra den formelle åpningen av Bogstad Vinterparadis på Røa 13. desember 2014. Foto: NBF 
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DOMMERKOMITEEN 
Av Rune Eriksen, leder 
 
Sesongen startet med mange avlysninger på grunn av mye vind, plussgrader og nedbør. Det ble en 
hektisk start med mange telefoner til dommere som stilte på kort varsel. Gjennomføringen gikk med 
dommere i alle kampene bortsett fra en juniorkamp. Det skal selvfølgelig ikke skje, men det er meget 
bra med tanke på de få dommerne vi har. Det er benyttet 31 dommere til alle serie- og cupkamper 
fra gutt til elite.     
Det har vært 2 eller 3 dommere på alle kamper både i serie- og sluttspillkamper. Det er dekket 928 
oppdrag. I tillegg kommer alle cuper/treningskamper/seriekamper fra smågutt og ned til de helt 
yngste hvor lagene selv sørger for dommere.          
Det er gledelig at fire yngre dommere har tatt forbundsgraden denne sesongen:  
Haakon T. Andersen (Stabæk), Aleksander G. Lund (Stabæk), Sander Raggan (Stabæk) og André L. 
Mila (Strømsgodset). NBF gratulerer!                                                                                                                                                  
Vi har også benyttet 3 unge kretsdommere. Sammen med rutinerte dommere har det fungert bra. 
Det er også kommet en SBF dommer fra Sverige som har dømt for oss etter jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vi har mistet 3 dommere denne sesongen på grunn av skader og jobb. Vi tror de kommer tilbake 
neste sesong. 
Det er gjennomført en rekke kurs på forskjellige nivåer med egne kursholdere. 
En takk til; Lars Nygaard. Lars Lindgren og Finn R. Karlsen som holdt kursene for NBF. 
Det har vært en hektisk sesong for sensorer/kampinspektører som har stilt opp på kort varsel på 
grunn av omramminger. 
Finaledommere på Frogner: Jørn I. Pettersen (hd.), Knut Grothaug og Christian Førde. 
Internasjonalt har disse representert: 
Jørn I. Pettersen og Christian Førde senior VM i Khabarovsk. 
Mats Eriksson – Tarald M. Bjørseth og André L. Mila i U19 i Vetlanda 
Gjermund Strømnes, Christian Førde og Fredrik Bjørseth i U17 i Sarpsborg 
Carl Jansson, Fredrik Bjørseth og Mats Eriksson World Cup Sandviken. 
Disse har vært sensorer/kampinspektører:  
Finn Johansen, Egil Larsen, Kjell H. Olsen, Kjell A. Disch, Rune Eriksen, Lars Nygaard og Ravi Sunder. 
 
Avslutningsvis gratulerer vi Jørn Ivar Pettersen, Solberg, som passerte 75 A-landskamper som 
dommer under VM i Khabarovsk. Rekord i Norge og trolig helt i toppen internasjonalt. 
 

 
Jørn Ivar (nr.2 fv.) sammen med norske kolleger under VM´2003 – Arkhangelsk. 
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REKRUTTERINGS- OG UTVIKLINGSKOMITEEN 
Rekrutterings- og utviklingskomitéen har i sesongen 2014/15 bestått av: Hanne P. Werner (leder), 
Halvor Hanneborg (adm.) og André Hagen (adm.)  
 
Komiteen har i perioden jobbet for og bidratt med tiltak i nye bandyområder og eksisterende 
bandyklubber.  
 
Grenlandsturneringen i 5`er bandy uten keeper har pågått gjennom sesongen. Deltakende lag var 
Skien Bandyklubb, Larvik Bandyklubb, Skiensfjorden Kamerat klubb, Pors Rinkbandy og Skien 
Rinkbandyklubb. Dette er en positiv spillform som krever få spillere for å stille lag til rundene som 
arrangeres med 2 kamper pr lag gjennom 5 kvelder i løpet av sesongen på Kunstisen i Skien 
Fritidspark. 
 
Ca 90 elever fra Fredheim og Blomhaug skole deltok på skoleturnering og skøytedag i Fjellhallen på 
Gjøvik fredag 23.januar. Spillformen var 4 mot 4 uten keeper og 13 lag deltok på turneringen. 
 
Den 5. mars 2015 deltok elever fra Toso, Bergerbakken og Jevnaker skole på skoleturnering på 
Jevnaker under fantastiske forhold. Spillformen var 4 mot 4 uten keeper og 11 lag deltok på 
turneringen. 

 
Sarpsborg BK og NBF har samarbeidet i et klubbutviklingsprosjekt. Elevene fra St. Olav videregående 
skole arrangerte i samarbeid med Sarpsborg BK en suveren skoleturnering på Sarpsborg stadion 
20.januar. 265 elever fra 4 skoler var med på turnering og aktivitetsdag! 
 
Ullern bandy gjennomførte Sommerbandyskolen i uke 32 med hjelp fra NBF. 
45 barn i aldersgruppene 2003-2005 fra 10 bandyklubber var igjennom et variert program. I løpet av 
uken fikk deltakerne 14 timer på is samt variert barmarkstrening med alt fra spesifikk bandybarmark 
til fotball, friidrett, karate og bowling. Treningene ble gjennomført i Bærum Ishall samt nye Bærum 
Idrettspark.  
 
Solberg arrangerte høstbandyskole i Kongsberg Ishall hvor André Hagen, NBF var med en dag som 
instruktør. Stabæk arrangerte høstbandyskole i Jar Ishall. Høstbandyskolene var en kjempesuksess! 
 
Ready bandy arrangerte vinterferiebandy på Gressbanen 17., 18., og 19. februar med hjelp fra NBF. 
Ledere var Jon Ljungberg, Patrik Heed, Martin Bjerkely, Isac Jerner, Jonas Berntsson og André Hagen. 
 
Det er gjennomført 14 klubbesøk/treninger lokalt med skøyteteknikk på bandyskoler og lagstreninger 
med 610 deltakere.  
 
Vi er alle samarbeidspartnere når det gjelder økt rekruttering. Vi har mye å lære av hverandre rundt 
tiltak som bandyskole, jentebandydag og andre attraktive tilbud for å få flere til å prøve 
bandyidretten. Vi er alle tjent med at enda flere barn og unge begynner å spille bandy. Målet er at vi 
må øke antall medlemmer i årene fremover, gjennom gode rekrutteringstiltak lokalt i klubbene. NBF 
har fokus på dette videre og jobber sammen med lokale klubber for å styrke rekrutteringen til 
bandyidretten.  
 
 
Hanne P. Werner, Leder Rekrutterings- og Utviklingskomitéen  
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JENTE- OG DAMEKOMITEEN 
Jente- og damekomiteen har i sesongen 2014/15 bestått av: Hanne Werner (leder), Erik Langmo og 

André Hagen. Jentebandykomiteens mandat er å øke rekrutteringen til jentebandyen samtidig som vi 

vil beholde de eksisterende. 

Idrettsregistreringen 2014 viser 647 kvinnelige medlemmer i bandy. 

  0-5 6-12 år 13-19 20-25 26- sum 

Kvinner Medlemmer 25 357 113 34 118 647 

 

I løpet av sesongen er det flere klubber som har gjort positive tiltak for jenterekrutteringen. Det er 

avholdt tre jentebandykvelder i Regi av Ready (4.nov), Stabæk (28.nov) og Drammens Ballklubb 

(11.jan). Vi oppfordrer flere klubber til å arrangere jentebandykveld. Slike arrangementer er positive 

tiltak for å øke rekrutteringen sammen med bandyskoler. Videre er jentecuper et positivt tiltak fra 

klubbene og en styrking av konkurranseaktiviteten til jentebandyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillejenter interkretsserie har vært en suksess hvor 7 klubber stilte lag. Vi håper flere klubber stiller 

jentelag neste sesong.   

For å øke antall aktive, lisensierte og få flere lag ønsker Jente- og damekomiteen å utvikle et 

konkurransetilbudet med alternative spillformer i samarbeid med klubbene. Med dette mener Jente- 

og damekomiteen at spillformer med færre spillere på banen vil være med å styrke muligheten for å 

generere flere lag til serie og turneringsspill og senke terskelen for klubbene til å stille rene klubblag. 

 

 

Hanne P. Werner, Leder Jente- og damekomiteen 
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UTDANNINGSKOMITEEN 
Av Tor Audun Sørensen, Utviklingssjef 
 
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. 
Forbundsdommer Finn Rune Karlsen, som er medlem i dommerkomiteen, har hatt ansvaret for 
dommerutdanningen sammen med forbundsdommer Lars Lindgren og Lars S. Nygaard. Leder av 
dommer-komiteen, Øistein Rune Eriksen har videreutviklet mentorvirksomheten ovenfor yngre 
dommere.  Utviklingskonsulent Andre Hagen har vært en sentral person i det operative utviklings- og 
utdanningsarbeidet ute i klubbene denne sesongen. Totalt har det vært 819 deltakere på kurs og 
seminarer i sesongen 2014/15 mot 830 deltakere forrige sesong. 
 
Kurs- og seminardeltakelse 2014/15 (pr 6.5.15) 
2 Klubbesøk: 15 deltakere (Sarpsborg) 
5 Klubbdommerkurs: 108 deltakere 
2 Nybegynnerkurs 7-er dommere (gymnasieelever): 42+8 deltakere 
2 Dommeraspirantkurs: 31 deltakere 
1 Kretsdommergradsprøve: 1 deltaker 
4 Gradsprøver til forbundsdommer: 4 deltakere 
14 Power-skating-lagstrening-kurs: 610 deltakere  
TOTALT: 819 deltakere 
Merk! I tillegg har utviklingsavdelingen gjennomført noen stimuleringsstiltak. 
 
Power-skating 
Det er avholdt 14 Power-skating kurs ute i klubbene kombinert med lagstrening:  
Totalt 610 deltakere. 
 
Dommeraspirantkurs (trinn 2) 
Lørdag den 8.november ble det gjennomført dommeraspirantkurs (trinn 2) på Stabekkbanen.  
Det deltok 27 personer fra 6 klubber på kurset som ble holdt av forbundsdommerne Finn-Rune 
Karlsen og Lars Lindgren. 
Klubbene var representert som følger: Haslum (3), Snarøya (5), Ullevål (3), Stabæk (5), Ullern (7), 
Ready (1), Høvik (2), Øvrevoll/Hosle (1).  
Mandag 29.desember ble det gjennomført del 1 av dommeraspirantkurs (trinn 2) i Drammen ifm. 
romjuls cupen. Det deltok 4 personer fra klubbene Hauger og Røa på kurset som ble ledet av 
forbundsdommer Lars S. Nygaard.  
 
Nye kretsdommere 
I løpet av sesongen har det blitt autorisert en ny kretsdommer (trinn 3): 
Joacim Grothaug, Solberg. 
 
Nye forbundsdommere 
Det har blitt autorisert fire nye forbundsdommere (trinn 5) og i løpet av sesongen. 
Forbundsdommere: Andre Leonard Mila, Strømsgodset, Alexander Garman Lund, Stabæk, Sander 
Raggan, Stabæk og Haakon Toverud Andersen, Stabæk. 
 
Klubbdommerkurs (trinn 1) 
Det er gjennomført fem klubbdommerkurs med til sammen 108 deltakere i klubbene Ready, Høvik, 
Stabæk, Ullevål og Hamar. 
Kursledere var forbundsdommer Finn-Rune Karlsen (3), Rohit Saggi (1), Lars S. Nygaard (1) 
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Klubbesøk 
Det har vært gjennomført to klubbutviklingskurs i Sarpsborg BK. 
  
Svenske bandygymnas 
Stian Stærkeby (Konnerud), Oskar Flagtvedt Haug (Hauger), Tommy H. Larsen (Hauger), Åsmund 
Bratholm (Hauger), Oscar Aukner (Stabæk) og Filip Andreas Johnsen (Konnerud) avslutter 3.klasse i 
Vänersborg.  
Kristian Hagen (Solberg) og Niels-August E. Corneliussen (Hauger) avslutter 3.klasse i Nässjö. 
Fritiof Hagberg (Hauger) avslutter 3.klasse i Sandviken.  
Jesper Tho (Hauger), Herman Moshuus (Hauger), Charlotte Selbekk (Haslum/Høvik) avslutter 2.klasse 
i Vänersborg. David Reinsfeldt (Kungelv) avsluttet 2.kl. høsten 2014 grunnet flytting. 
Jonas Røine (Konnerud) avslutter 2.klasse i Edsbyn. 
Sondre Høydahl (Ullevål) avslutter 1.klasse i Vänersborg. 
Jørgen Røine (Konnerud) avslutter 1.klasse i Edsbyn. 
Ole Stordahl (Røa), Kristian Maryashine (Røa), Felix Callander (Røa) og Tor Erling Tveter (Mjøndalen) 
avslutter 1.klasse i Sandviken. 
  
Siden den første eleven i skoleåret 85/86 (Ola Sitje Fjeldstad, Ullern), har 61 gutter og 3 jenter vært 
elever ved svenske bandygymnas, hvorav 25 i Sandviken. 
 
Norske idrettsgymnas med bandy 
Drammen vgs. har siden 2006 hatt tilbud om bandylinje. I år har det studert 10 elever fordelt på tre 
klassetrinn, hvorav to jenter. To elever i 1.klasse, tre elever i 2.klasse og fem elever i 3.klasse. 
 

 

VM-finalen 2015 i Erofei Arena, Khabarovsk: Russland 5 – Sverige 3. Tilskuere: 10.000 
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A-LANDSLAGET 
Forbundskaptein: Igor Prakht  
Lagleder/adm: Knut Audun Sørensen  
Materiell: Atle Braaten og Gjermund Strømnes   
 
Rapport A VM Herrer 2015 i Khabarovsk, Russland 
Sportslig 
Konklusjon: Russland ble verdensmestere. De fire nasjonene med gjennomgående profesjonelle 

utøvere på laget tok igjen de fire første plassene.  

Norge 
Norge tok igjen 5. plass og vant sin gruppe.  

Systemet med to enheter i A gruppen synliggjør at Norge ble beste i gruppen bestående av ikke 

profesjonelle utøvere.  

Forbundskaptein Igor Prakht poengterer at Norge er en bandynasjon. Landslagsspillerne er dyktige 

bandyutøvere teknisk og taktisk. Resultatene i VM kan imidlertid forbedres med sterkere fysikk. 

Utdrag lagstatistikk 
Snittalder: 25 år (26 i 2014) (RU: 31, SWE: 32, KAZ: 32, FIN 29, BEL: 34, LAT: 27, US: 29) 

Debutanter: 7 (6 i 2014) 

Antall som passerte 25 A landslagskamper: 0 

Antall som passerte 50 A landslagskamper: 2 

Yngste spiller i tropp: 18 år, f. 96 (20 år i 2014, f. 93) 

Eldste spiller i tropp: 33 år, f. 81) (41 år i 2014, f. 72) 

Snitt A-landslagskamper i tropp før VM: 16 (17 i 2014) 

A-landslagskamper før VM: >25; A kamper < 50: 5 i 2015 (4 i 2014) 

A-landslagskamper før VM: >50: 1 i 2015 (1 i 2014) 

Utdrag kampstatistikk 
Norge vant 4 av 5 kamper, 4 av 5 første omganger og 3 av 5 andre omganger.  

Norge scoret totalt 44 mål. Det gir i snitt 9 mål per kamp med standard avvik på +/- 4 mål.  

Spillemål: 34, straffemål: 3, cornermål: 6, frislagsmål: 1 

Laget slapp inn 34 mål som gir i snitt 7 mål per kamp med standardavvik på +/-3 mål).  

Spillemål: 26, straffemål: 3, cornermål: 5, frislagsmål: 0 

 

I alt 11 av 15 utespillere scoret mål. Nikolai Rustad Jensen og Sondre Bratvold Kristoffersen scoret 9 

mål hver som ga dem delt femte plass på scoringslisten. Christian Waaler sto for flest poeng med 8 

mål og 6 assisterende pasninger. Alle tre inntok ti på topp scoringslisten for VM. 

Laget pådro seg 180 utvisningsminutter (170 minutter VM 2014). 
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Gruppespill 
I fjor skrev vi at man ikke skal undervurdere USA. Vi skal normalt slå USA, men på en dårlig dag kan 

det svikte.  Årets VM viser at flere nasjoner kan true oss fremover. Gruppespills kampen (30.3) mot 

USA utspilte seg nesten som i 2014. Norge vant 4:2 i første omgang, men tapte andre omgang og 2:4, 

dvs. uavgjort ved full tid. Vi vant straffekonkurransen 3-0 takket være gode skyttere og målvakt. 

Noterbart er at USA kom på siste plass i puljen. Hviterussland og nyopprykkede Latvia er styrket pga. 

nye spillere med klubbtilhørighet i Russland samt forbedret støtteapparat rundt troppene sine.  

Kvartfinale 
Bakteppe: Finland makter å få med veteraner som Ville Aaltonen og Sami Laakkonen. Norge får av 

ulike årsaker ikke med veteraner født sent 70 tall, tidlig 80 tall.   

Finland er effektive på faste situasjoner noe som gir 3 cornermål. Bilde av corner mur og rus avslører 

store hull. De 10 spillemålene kan vanskelig forklares vekk. Norge er lite bevegelig i forsvarsarbeidet, 

noe som ga Finland hull å trenge igjennom i.  

Konklusjon kvartfinale  

Finland er betydelig sterkere enn Norge. Resultatet 5:13 speiler riktignok ikke helt styrkeforholdet på 

banen, i alle fall ikke om man  ”justerer vekk” de kollektive feilene ved faste situasjoner. Det må 

likefult en svært god dag til, med erfarne veteraner på laget og allment bedre fysikk, om vi skal spille 

jevnt med Finland. 

 

Plasseringsspill  

Som forventet. Norge tok 5 plass. Noterbart er at Norge makter dette med det yngste laget i VM med 

mange debutanter. 

 

 

VM ARRANGEMENTET 
 
Khabarovsk organisering av VM 
Svært vellykket VM. Khabarovsk kan være stolte av VM 2015.  

Det blir vanskelig å ramse opp alle gode detaljer.   

Det kan nevnes at det ble solgt 68 977 billetter opp fra 58 000 i Irkutsk. Ytterst få vinterolympiske 

idretter makter slik oppslutning i sine VM. Sammenlikner man antall publikummere i de to siste 

bandy VM med solgte billetter i de vinterolympiske leker i Torino og Vancouver ville bandy havnet på 

6 plass. Dividert på antall konkurransedager ville bandy havnet på 2. Plass.  

VM bar preg av et engasjert og vennlig publikum, fenomenal ny stadion, god informasjon, gode 

strømme og tv bilder og god dekning fra russisk media med 140 akkrediterte journalister noe som er 

på linje med 6 -7 av de 15 vinterolympiske idrettene i Torino og Vancouver. Finalen ble referert i 

kveldsnytt 4. April i den norske allmenkringkasteren NRK. 

Aleksander Vatutin i AS. SAS. Travel Services, Aeroflot og VM arrangør gjorde en svært god jobb med 

reisen vår. Sjekk inn av bagasje hele veien underlettet i forhold til tidligere VM. Pga forsinkelse i 

utreise fra Oslo ble hotell i Moskva dekket og plass på fly sikret dagen etter til tross for at det var 

fullbooket. 

Hotell lå 20 minutter med buss til Erofei stadion. Buss og politieskorte var alltid punktlige.  

Dyktig frivillige (oversettere og guider) i Anna Gudoshova, Katherine, Olga Solushkina og Elvira Li.  
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God service fra sekretariatet ved stadion.  

Bra hotell med god betjening og service. Fleksible måltid iht. kampprogram.  

Det lokale frivillige VM sekretariatet ved hotellet var effektive. Utarbeidelse av skriftlige dagsprogram 

var et nyttig verktøy.  

Forbedring: Flyreisen var veldig god. Arrangør har tatt rådene fra i fjor til seg.  

Vår organisering før VM 
Vi gjennomførte 8 samlinger før VM. Stabæk stilte opp for landslaget ved å holde is i uke 13. Stor 

takk. 

Nytt av året administrativt var at den enkelte søkte visum selv, noe som underlettet denne prosessen 

betydelig.  

Støtteapparatet samarbeidet godt under VM. Alle hjalp hverandre på tvers av ansvarsoppgavene. Vi 

sparte forbundet for penger i overvekt og ekstrabagasje ved diplomatiske trekk ved innsjekking. 

Troppen er innstilt på problemer ved reise i Russland, og noterte seg at det gled lettere enn normalt i 

årets VM. Spillerne fikk frihet under ansvar, noe de ivaretok på en god måte. 

 
FORBEDRING NESTE VM  
Sportslig  
Det er et sportslig potensiale i bedre fysikk. Barmark og vedlikehold av utholdenhet og styrke ligger i 

stor grad utenfor sesong og i klubbene.  

Administrativt 
Helse: Troppen reiste uten lege og fysioterapeut. Legetjenesten er ofte god i A VM. Fysioterapi 

tjenester ble kjøpt lokalt. Lokalt kjøp reduserer utgiftene. Kan vurderes neste år.  

Material: To materialforvaltere underlettet. Bør vurderes neste år.  Sliping er en flaskehals hvor 

mange par skal slipes samtidig før match. To slipere, samt lokal hjelp fra SKA Neftanyak, bidro til god 

materiellforvaltning. SKA sørget for fortløpende vasking av idrettstøy.  

Administrasjon er dokumentet dagsprogram er et sentralt verktøy for manager. Alle beslutninger, og 

ressurser som skal til, besluttes gjennom dette verktøyet. Hver beslutning må forankres hos alle 

involverte parter. Dette fungerte rimelig godt under VM med hjelp av lokalt VM sekretariat ved 

hotellet samt de frivillige i samarbeid med manager og lederne i troppen. Den kunne gjøres enda 

bedre om manager fikk en lokal kontakt før avreise. Da kunne i prinsipp alt være klart før VM. 

Troppen kunne få utdelt dagsprogrammene i forkant. Dagsprogram (endringer) kunne distribueres 

elektronisk til troppen ved bruk av system som Spond eller BBM. En liten finesse fra arrangør var å 

dele ut mobil telefon til manager med innlagte kontaktnummer. Det sparte Telecom utgifter og sikret 

kontaktlinjer. Arrangør gjennomførte et svært vellykket VM. Lite å peke på som kan forbedres. De 

fulgte ikke alltid Guidelines for VM. Det gjaldt istid hvor de forøkte å kreve leie i strid med 

reguleringene. Deltakernasjonene: Vi har god relasjon til de øvrige delegasjonene.  

Av respekt for arrangør, publikum, presse og idretten bør alle delegasjoner stille med det antall 

spillere ved åpningsseremonien som arrangør ber om ved briefing (5). I alle fall holde det som er 

avtalt under briefing (3).  

Norge bør for egen del stille med de største profilene i neste VM for å understreke dette poenget.  
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  Intl A Intl A Intl A 2015 2015 2015 

Pre 

2015 Pre 2015 

   pre 2015 
2015 

VM 

post 

2015  debutant 

25 

Intl 

A 

50 

Intl 

A >25<50 >50 

12 Smerkerud Christoffer 47 5 52   1 1  

1 Larsen Kenneth 6 5 11      

3 Olsen Emil Øby 0 5 5      

4 Randsborg Christian 34 5 39    1  

5 Moen 

Petter 

Renstrøm 29 5 34    1  

6 Austad Marius 57 5 62     1 

7 Randsborg Fredrik 6 5 11      

8 Høgevold Magnus 32 5 37    1  

9 Jensen 

Nicolai 

Rustad 17 5 22      

10 Christian Waaler 49 5 54   1 1  

11 Sondre B Christoffersen 0 5 5 1     

13 Strømnes Sigurd 6 5 11      

14 Remman Peder 0 5 5 1     

15 Brecheisen Sverre 0 5 5 1     

16 Hammerstad Sondre 0 5 5 1     

17 Tjomsland Jonas 0 4 4 1     

18 Hagberg Fritiof 0 1 1 1     

21 Lamache 

Aksel 

Trygstad 0 5 5 1     

           

           

Christopher Smerkerud og Christian Waaler oppnådde begge 50 A-landskamper og får tildelt 

forbundets lysestaker.  

 

Knut A. Sørensen, Lagleder/adm. 
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U19-LANDSLAGET 

NBF har nedlagt et omfattende og kontinuerlig utviklingsarbeid med 96 årgangen før og etter VM for 
U17 gutter i Krasnojarsk i 2013 frem til ET (European Tournament) i Vetlanda i 2015.   
 
Lagledelsen har i sesongen 2014/15 bestått av Per Hagberg som administrativ leder, Atle Braaten 
som materialforvalter og Thore H. Steinrem som forbudskaptein. Heming Langmo fungerte som 
innbytte-leder under EM i Vetlanda. 
 
Sesongen2014/15 startet 29. og 30. mars med samling på Toppidrettssenteret og NIH for testing av 
spenst, hurtighet, anaerob kapasitet, samt demonstrasjon av øvelser til bruk i eget treningsarbeid for 
bedring av fysisk kapasitet.   
 
29.-31. august var gruppen på treningsleir i Vänersborg.  I tillegg til trening + to treningskamper mot 
hhv Villa P20 og Vänersborg P20, ble det gjennomført gruppearbeider for videre utvikling av lag, 
spillere, mål for sesongen med mer. En særdeles vellykket faglig og praktisk utviklingssamling med et 
sterkt engasjement fra alle. Formålet med NBFs satsing på ungdomsbandyen ble drøftet, herunder 
hva som skulle være målet for deltagelsen i ET.  Et ønsket mål var pallplass i turneringen.  
 
27. oktober var laget igjen samlet på Toppidrettssenteret for retest (spenst, hurtighet og anaerob 
kapasitet).  Dagen etter var det treningskamp i Vikingskipet mot Hamar. Deretter fulgte 
treningskamper mot Ullern og Stabæk 2 på BIP kunstis Hauger.  Effekten av treningskampene her 
hjemme er tvilsom. Tempoet og intensiteten i kampene blir altfor lavt og spillet altfor statisk. Vi 
oppnår ikke de nødvendige korreksjoner. På den annen side øker vi mulighetene for samhandling og 
samhold. Men for å utvikle oss videre, må vi til utlandet – helst Russland. 
 
ET for U19 i Vetlanda 
Da er vi kommet til mesterskapet ET som denne gangen ble avviklet i Sapa Arena (ishall) i Vetlanda.  
Onsdag kveld rett etter ankomst spilte laget treningskamp mot Vetlanda P20 forsterket med A-
spillere. Et godkjent resultat.  5-5.   
 
Det ble et meget komprimert og hektisk mesterskap. 5 kamper på 2.5 dag med begrenset mulighet 
for restitusjon, tilbakemelding og korrigerende tiltak. Et tett kampprogram og lange bussreiser. Tids- 
og kostnadsminimalisering på bekostning av det sportslige.   
 
Fredag 23. januar kl. 10.00 – gruppespill. 
Sverige-Finland: 2-4. Finnene som ble verdensmestere for U17 i 2013 hadde et meget sterkt lag. 
Sverige noe bleke i denne kampen. 
 
Fredag 23. januar kl. 12.00 – gruppespill. 
Norge-Russland: 2-4. (1-4, 1-0). 
En strålende gjennomført kamp av det norske mannskapet som pådro seg 24 utvisningsminutter mot 
russernes 18 min. David Reinsfelt med assist fra Fritiof Hagberg sørget for 1:1 i det 11. min. Simen 
Nordahl-Olsen scoret på straffe i det 37. min som ga resultatet 2-4. Gode finske dommere. 
 
Fredag 23. januar kl.: 17.00 – gruppespill. 
Norge-Finland: 1-7 (1-2, 0-5). 
En meget sterk første omgang av det norske mannskapet. I det 15. min utligner Norge til 1:1 ved 
Oscar Gillingham Aukner med assist fra Kristian Hagen. Det virket som om vi hadde ”finnene på 
gaffelen”.  På stillingen 1-4 i andre omgang brenner vi en straffe og det påvirker oss.  Norge pådro 
seg 18 utvisningsminutter mot finnenes 6. Gode finske dommere. Vi merket kjøret i andre omgang 
etter en altfor kort restitusjonstid. 
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Fredag 23. januar kl. 19.00 – gruppespill. 
Sverige - Russland 4-2. 
 
Lørdag 24. januar kl 10.00 – gruppespill. 
Russland-Finland 4-1. 
 
Lørdag 24. januar kl. 12.00 – gruppespill. 
Sverige-Norge 16-1 (6-1, 10-0) 
Et stillestående norsk mannskap med tydelig respekt for det svenske laget som måtte overbevise og 
måtte vinne. Og det klarte svenskene ved en enorm bevegelighet, hvor alle deltar og alle tramper på 
skøytene, krydret med et fenomenalt kortpasningsspill. Norge ble ydmyket.  
 
Lørdag 24. januar kl. 16.00 – semifinale. 
Russland – Norge 8-1 (4-0, 4-1). 
Etter nedturen mot Sverige, ble denne kampen en opptur for det norske mannskapet. Russerne 
måtte vinne og kjørte meget hardt i to omganger. 30 min utvisning til begge lag. Vi reduserte til 1-7 
ved Lasse Torkildsen.  To av våre spillere måtte ut av kampen med skade og ødelagt skøyte. En 
godkjent kamp for Norge særlig med tanke på kort restitusjon. 
 
Lørdag 24.januar kl. 1800 – semifinale. 
Sverige – Finland 5-2 (1-1, 4-1) 
 
Søndag 25. januar kl.09.00 – bronsefinale. 
Finland – Norge 14-4 (4-1, 10-3). 
 På stillingen 1-3 brenner vi nok en straffe på et uheldig tidspunkt. Finland pådrar seg 40 
utvisningsminutter mot Norge 30 min i første omgang. En godkjent prestasjon i omgang 1. 
2. omgang ble strevsom for Norge med 50 utvisningsminutter mot Finlands 15 min.  
 
Søndag 25. januar kl.12.00 – finale. 
Sverige-Russland 4-3 (2-1, 2-2). 
 
Oppsummering 
Et lærerikt og utviklende mesterskap, men til tider meget frustrerende.  Andre omgangene mot 
Sverige i gruppespillet og mot Finland i bronsefinalen er direkte svake og som dessverre overskygger 
gode prestasjoner.  Selv om vi ligger et hakk under de andre nasjonene i ferdigheter og arbeids-
kapasitet, erfarer vi at vi i tillegg sliter med egne holdninger og mentalitet i noen av kampene. Det 
var uventet. Idet vi brytes ned, mister vi all selvtillit, humør og glede. Mestringstroen forsvinner fordi 
mestringsevnen ikke strekker til.  Det følger herav at fallhøyden blir stor og vi mestrer ikke de 
utfordringer som kommer når forventninger ikke innfris. Vi klarte ikke å takle de utfordringer som 
truet vår målsetting.  
 
 
Hosle, 2015-02-20 
Thore H. Steinrem (s.) 
Forbundskaptein 
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European Tournament / 
Nordisk Mesterskap U19  
Vetlanda  

  

    

Navn Mål ET/Nordisk 2015 Akkumulert U19 

Oscar G. Aukner 2 5 10 

Simen Nordahl-Olsen 2 5 10 

Stian Stærkeby 0 5 10 

Fritiof Hagberg 1 5 5 

David Reinsfelt 1 5 5 

Kristian Hagen 0 4 9 

Lasse Torkildsen 2 5 10 

Oskar Flagtvedt Skaug 0 5 10 

Sigmund Karlseng  0 5 5 

Sondre Pedersen 0 5 5 

Pedro Rosales 0 5 5 

Åsmund Bratholm 0 5 5 

Bendik Nordbrenden 0 5 5 

Henrik Holo (MV) 0 5 10 

Simen Lycke Kjøllmoen (MV) 0 5 5 

Bendik Gunnerud Sørensen 0 5 5 

Jonas Røine 1 1 1 

Bildet: Fra VM U19 i Oslo 2014. Foto: Sigurd Klippenberg. 
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U17-LANDSLAGET GUTTER 

Forbundskaptein: Pål Remman 
Lagleder: Jan Henning Askhaug  
Materiell/adm.: Bo Callander  
 

Landslaget for U-17 var i år ledet av et trekløver, Bo Callander, Jan Henning Askheim og Pål Remman. 

Arbeidsdelingen og kommunikasjon både internt og overfor spillere, ledere og NBF synes fra de 

involverte å ha fungert meget godt. Dette har etter vårt syn vært en viktig premiss for at landslaget 

utad fremstod som veldisiplinert, motivert, høflig og stolt over å få representere Norge i det 

utmerkede VM arrangert av Sarpsborg Bandy, et VM som det skrytes mer av nedenfor. 

Uttaksprosessen 

Mer enn 40 spillere har vært vurdert i perioden vinteren 2014, utover høsten samme år og helt frem 

til første uken av 2015.   

Til testing på NIH var det plukket ut x spillere basert på vurderinger foretatt vintersesongen.  

Testresultatene var historisk gode, det jobbes tydelig positivt og hardt med også barmarkstrening i 

norsk ungdomsbandy.  

Spillere fra årskullene 1998 og 1999 har i kamper i serie, i Kosa turnering, i Snarøya cup, uttakskamp 

(25 spillere innkalt), juleturnering og treningskamp mot Drammen Jr blitt vurdert av 

landslagsledelsen i samtaler med ledere for de enkelte lag og fra NBF. Det er også vært kontakt 

direkte med de svenske ledere med lag som har hatt/har norske spillere.  

Endelig tropp ble først tatt ut etter juleturneringen i romjula. 

Juleturnering 

Til sammen 19 spillere deltok i turnering med juniorlag og universitetslag. Både fart, teknikk og styrke 

ble utfordret – landslaget bet dog godt fra seg og ble slått ut i semifinalen – 4 seiere og ett tap.  Men 

– det å vinne bronsefinalen ga en svært god inspirasjon mot VM.  

På bakgrunn av prestasjoner i turneringen ble troppen tatt ut og laget på 16 spillere fikk beskjed om 

at dersom man holdt formen og i tillegg var skadefri ville man få delta i VM i siste uken av januar. 

Forbehold ble tatt om at landslagsledelsen ville følge med på kretslagsturneringen i uke 2. 

VM i Sarpsborg – perioden 21.-25. januar 2015 

Laget ankom VM likt uniformert onsdag, to dager før VM startet, for å sørge for at laget fikk trent og 

bodd seg sammen. Laget fikk egne ”VM liasoner” fra videregående skole som sørget for kontakt med 

arrangør. Veldig hyggelig og profesjonell inngang til VM. Egen stor garderobe gjorde rammene 

perfekte for gjennomføring.  

Vi spilte først mot det beste Russland U-17 landslag vi har sett, Igor Prakht var enig.  En match hvor vi 

likevel klarte å sette trykk blant annet ved lange kast fra Keeper Simen Lyngbø, vår bestemann.  

Russland var heldige som ikke slapp inn mål til pause, men viste klasse i andre omgang og vant 

komfortabelt. De slo Sverige 8-0 senere i turneringen.  

Andre kamp på fredag var mot Estland og ble vunnet 7-0.  Toppscorer med 3 mål var Felix Callander. 

Anders Angelil, Martin Killingmo, Andreas A. Olsen og Simen Moen scoret ett hvert.  

 

Semifinale ble spilt mot Finland. Kampen var hard og vi fikk to spillere skadet i matchen. Finland litt 

bedre og vant 5-2.  Begge Norges mål ble scoret av Felix Callander.  
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I bronsefinalen fikk vi hjemmeværende reserver med oss noe som viser at dette er reelle plasser i et 

landslagsuttak. Både Ragnar Nersten fra Stabæk og keeper Jonas K. Berg fra Konnerud kom og fikk 

spille mot Sverige.  Kampen viste oss at Sverige er gode særlige etter sure tap mot Russland.  Ett mål 

ved Anders Angelil Stabæk var lite mot Sveriges elleve.  

 

 

Første omgang mot Russland var det grunn til å skryte av.  Også lagets spill mot Finland i perioder, og 

også mot Estland. Gode pasninger basert på enkle offensive modeller virket Prestasjonene i år hadde 

kunnet blitt noe bedre med et par treningskamper til.  Særlig det å spille defensivt mot lag med stort 

tempo må trenes bedre inn. En eller to kamper mot lag fra eliteserien burde vært gjennomført. Det 

er lite tvil om at Russland og Sverige har en rekke spillere som holder et meget høyt nivå, og begge 

lagene ville gitt de fleste eliteserielag match.  

Selve arrangementet var etter vår oppfatning supert, godt organisert, hyggelig ramme, bra is på tross 

av svingende vær og bra med publikum.   

 

Med vennlig hilsen  

Pål Remman 

Forbundskaptein 

 
 
 
 

 

Norges Tropp 
Antall U-17 VM 
kamper 

   

1 Simen Lyngbø, Stabæk 3 

2 Ole Stordahl, Sandviken 4 

3 Andreas A. Olsen, Ullevål/Sarpsborg 4 

4 Laurits A. Sørensen, Ullevål/Sarpsborg 4 

5 Jørgen Røine, Edsbyn 4 

6 Sondre F. Høydahl, Vänersborg 4 

7 Ola Tenge, Ullevål/Sarpsborg 4 

8 Kristian Maryashin, Sandviken 4 

9 Felix Callander, Sandviken 4 

10 Martin Killingmo, Ullevål/Sarpsborg 4 

12 Brage Lae, Ullevål/Sarpsborg 4 

14 Jonatan Wiede, Ullevål/Sarpsborg 4 

15 Anders Angelil, Stabæk 4 

16 Ola Braathe, Ullevål/Sarpsborg 3 

18 Lodve Thorsen, Ullevål/Sarpsborg 4 

19 Simen Moen, Mjøndalen  4 

20 Jonas K. Berg, Konnerud 1 

21 Ragnar Nersten, Stabæk  1 
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DAMELANDSLAGET 
Forbundskaptein: Arild Aamodt 
Lagleder: Erik Langmo 
Lagleder: Tine Bjonge   
Materiell: Atle Braaten   
 
 
Norges Bandyforbund innkalte følgende damespillere til landskamper mot Sverige på Marienlyst i 

Drammen fredag 19. og lørdag 20.desember 2014: 

 

DAMELANDSLAGET 

Navn Klubb Norge-
Sverige 19-
20/12 14 

Akk.  
A-landskamper 

Mathilde Hveding 
Langmo 

Hammarby Bandy 2 2 

Ingrid Heien Bjonge Hammarby Bandy 2 16 

Edda Greaker Høvik IF 2 2 

Tiril Haug-Hanssen Høvik IF 2 10 

Hedda Bærøe Høvik IF 2 2 

Charlotte Marie Selbekk. Kareby IS 2 10 

Lene Skrettingland NTNUI-bandy (Trondheim) 2 31 

Stine Lillejord Nordre Sande/Drammen Bandy 2 2 

Helle Lillejord Nordre Sande/Drammen Bandy 2 43 

Silje Maurtveiten Nordre Sande/Drammen Bandy 2 16 

Amanda Bjørnstad 
Jahnsen 

Nordre Sande/Drammen Bandy 2 3 

Lene Aamodt Nordre Sande/Drammen Bandy 2 16 

Gina Karvel Rødseth Ready 2 2 

Nora Karita Bakke Ready 2 2 

Nina Marie Dybwad Ready 2 2 

Camilla Rokke Ready 2 2 

 

Hjemmeværende reserver: May-Britt Moen, Bergen Bandyklubb og Ella Kristine Straume, Ready. 

 

Resultater  

19.12.14 Norge – Sverige 1-12 (0-6) Norsk målscorer Hedda Bærøe 

Dommere: Carl Jansson (HD), Sander Raggan og Håkon Toverud Andersen 

20.12.14 Norge – Sverige 1-14 (1-5) Norsk målscorer Charlotte Marie Selbekk 

Dommere: Finn Rune Carlsen (HD), Sander Raggan og Håkon Toverud Andersen 
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U17-JENTER 
Forbundskaptein: Lars Tore Borge 
Assistent: Ruth Eline Borge  
Materiell: Atle Braaten 
 
Norges Bandyforbund innkalte følgende U17 jente-spillere til landskamper mot Sverige på Marienlyst 

i Drammen fredag 19. og lørdag 20.desember 2014: 

LANDSLAG U17 JENTER  

Navn Klubb Norge-
Sverige 19-
20/12 14 

Akk. 
landskamper 

Sandra Follesø Høvik IF 2 7 

Julie Storvik Høvik IF 2 2 

Ingebjørg Kvaal-Knutsen Høvik IF 2 2 

Sofie Ebbing Listuen Høvik IF 2 2 

Christine Bustgaard Høvik IF 2 2 

Mathilde Dyrhol 
Jørgensen 

Nordre Sande/Drammen Bandy 2 2 

Marie Bolme Ready 2 13 

Linnea Nordstad 
Grönquist 

Ready 2 2 

Julie Abrahamsen Ready 2 2 

Kristine Tønnessen Ready 2 2 

Katrine Bolme Ready 2 2 

Ina Dahl Ready 2 2 

Karen Solem Knutsen Solberg Sportsklubb 2 13 

Stine Bolstad Solberg Sportsklubb 2 13 

Mia Wam Johannesen Solberg Sportsklubb 2 2 

Stine Emilie Pedersen Ullevål IL 2 2 

 

Hjemmeværende reserver: Jeanette Pettersen, Solberg, Camilla Ask, Solberg, Anette Lund, Høvik. 

Resultater  

19.12.14 Norge – Sverige 0-11 (0-4)  

Dommere: Carl Jansson (HD), Sander Raggan og Håkon Toverud Andersen 

20.12.14 Norge – Sverige 0-7 (0-2) 

Dommere: Håkon Toverud Andersen (HD), Finn Rune Carlsen, Sander Raggan   

 

Samlinger for damelandslaget- og landslag U17 jenter 2014/15: 

30.november: Felles uttakssamling Frogner Stadion 

14.desember: Felles uttakssamling Frogner Stadion 

19.og 20.desember: Landskamper mot Sverige A og Sverige U17 i Drammen 
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VERDENSMESTERSKAP U17 GUTTER I SARPSBORG 

Norge stod igjen for tur til å arrangere VM U17 for gutter. Forrige gang var i 2005 i Drammen. 
Sesongens store mål var VM i Sarpsborg 22.-25.januar. Det norske laget hadde forberedt seg godt, og 

spesielt morsomt var det selvsagt for tre av spillerne som er oppvokst i byen og dermed fikk oppleve 

et VM på hjemmebane. 

Sarpsborg Bandyklubb (SBK) var sammen med forbundet teknisk arrangør. SBK under ledelse av 

tidligere formann Hege Paulsen, hadde gjort en fantastisk jobb i forberedelsesfasen. Dette i tett 

samarbeid med Sarpsborg Kommune og St. Olav Videregående Skole Idrettslinjene. Hele 42 elever fra 

siste års-trinn på St. Olav fikk VM-arrangementet som en del av skolefagene gjennom drøyt 6 mnd. i 

3.klasse. I tillegg ansvaret for en barneskoleturnering på Sarpsborg Stadion to dager før VM-starten. 

 

Sarpsborg kommune – SBK - St. Olav Videregående 

Værgudene viste seg fra sin mest positive side da kampene startet fredag morgen. Men i løpet av 

mesterskapet fikk man oppleve alle varianter av nåtidens vintre. Banemannskapene på Sarpsborg 

Stadion under ledelse av Tor Lunde gikk imidlertid i bresjen og sto på natt og dag. Forholdene var 

derfor upåklagelige til enhver tid. Ekstra hyggelig var det at alle hovedledere og dommere ble invitert 

på lunsj fredag hos ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg kommune, som til stor glede for de 

tilstedeværende lovet nye fryserør på stadion til neste sesong.  

SBK sammen med St. Olav hadde full kontroll på alle deler av VM-arrangementet. Dette helt fra den 

lange forberedelsesfasen til en flott åpningsseremoni. Videre sikker kampavvikling, herunder god 

speakertjeneste, formell rapportering, info til media, sanitet, vakthold, sikkerhet, kiosksalg, 

parkering, garderobeforhold og annen viktig service for både deltakere og publikum. Nærmest litt 

vemodig da alle nasjonsflaggene ble firet søndag ettermiddag etter at verdensmestrene Russland 

hadde fått sine velfortjente gullmedaljer og den russiske nasjonalsangen tonet ut.  

 

 
 Fv.: Harald Stenshorne, St. Olav vgs., Ordfører Sindre Martinsen-Evje, 

Hege Paulsen, SBK - leder organisasjonskomiteen. Foto: NBF 
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Opphold 

Fire tropper, alle dommere, funksjonærer og FIB-delegater ble innkvartert på Scandic Hotell i 

sentrum av byen i gangavstand til banen (800m). Her ble også banketten avholdt lørdag kveld. 

To tropper bodde på Tuneheimen Vandrerhjem ca. 1 km fra stadion. Samtlige tropper var meget 

fornøyd med bevertning og innkvartering. For ledere og dommere besørget SBK et besøk på Borg 

Bryggerier-Svaleskiva- torsdag før kampene startet. Et vellykket sosialt tiltak der det ble knyttet 

verdifulle kontakter mellom de ulike nasjonene. 

 

Transport 

Finland, Estland og Russland ble fraktet til og fra Gardermoen Airport av Norgesbuss. Både svenskene 

og laget fra Ukraina benyttet egne busser. Det norske laget reiste med buss ned til Sarpsborg, men 

ordnet frivillig hjem-transporten selv. SBK sørget for nødvendig lokal transport under mesterskapet. 

 

Publikum og media 

Publikumsoppslutningen var 1910 tilskuere fordelt på 11 VM-kamper. NRK Østfold hadde tre fine TV-

innslag. Videre var det god annonsering og dekning i lokalradioen. Sarpsborg Arbeiderblad dekket 

daglig mesterskapet med både forhåndsstoff og fra VM-kampene. St. Olav hadde opprettet egen 

hjemmeside for mesterskapet, herunder face-book sider og rikelig med bilder. St. Olav organiserte 

også en logo-konkurranse i god tid før mesterskapet. Vinner-logoen ble flittig benyttet i alle media.  

 

Deltakende nasjoner-dommere-jury 

Mesterskapet besto denne gang av seks nasjoner; Estland, Finland, Norge, Russland, Sverige og 

Ukraina – hvilket viser at bandyfamilien stadig vokser, også i de aldersbestemte klasser.  

Norske dommere i turneringen var Gjermund Strømnes (hd.), Christian Førde og Fredrik Bjørseth, 

hvorav det bør nevnes at Gjermund Strømnes (SBK) fikk æren av å dømme VM-finalen. 

Norske kampinspektører var Øistein Rune Eriksen og Finn Johansen.  

Utsendt fra FIB/RRC stilte Tero Tukhanen fra Finland. 

Dommere fra Finland: Simo Pyysing (hd.), Mika Mutanen, Joni Flink. 

Dommere fra Russland: Maxim Legaev (hd.), Alexei Khlebnikov, Alexander Pronin. 

Juryen bestod av FIB/TC v/Tor Audun Sørensen og FIB/RRC v/Tero Tukhanen, samt følgende 

hovedledere: Kjell Edberg (SWE), Ants Jürman (EST), Yuri Khlopotnov (RUS), Serhii Babenko (UKR) og 

Juha Yli-Houhala (FIN). 

 

Regnskapet 

Regnskapet viste en utgiftsside for NBF på kr. 378.000,- som dekket kostnader for seks nasjoner. 

Mesterskapet var fra forbundets side budsjettert med kr. 290.000,- for fire nasjoner, hvilket har vært 

vanlig deltakelse i de fleste VM for gutter. NBF har søkt FIB om økonomisk støtte for deler av 

underskuddet. De største kostnadene for NBF omfattet opphold, transport, dommerkostnader, 

bankett, m.m. SBK hadde det økonomiske ansvaret for selve kamparrangementene, i tillegg til 

ledertreffet på Svalekiva. NBF fikk forhandlet rimelige avtaler med hotellene og busstransportene. 

Sarpsborg kommune sponset opprustning av lysanlegget og betydelig overtid og ekstramannskaper 

på stadion før og under VM. I tillegg en lederlunsj på fredag. Vi tar også med i ressursbruken den 

store dugnadsinnsatsen fra SBKs arrangementskomite på 12 personer som alle stilte i like jakker og 

luer under mesterskapet. Det samme gjorde 5 lærere og 42 elever på St. Olav, hvis innsats utgjorde 

til sammen drøyt 1500 timesverk. 
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Premiering-utmerkelser 

Det ble utdelt FIB-medaljer til spillere og ledere fra Russland (gull), Finland (sølv) og Sverige (bronse). 

FIBs vandrepokal og NBFs pokal gikk til VM-vinner Russland. Spillere og ledere på lag nr. 4 (Norge), 

nr. 5 (Ukraina) og nr. 6 (Estland) fikk minnemedaljer av NBF. En spiller-jury kåret beste spiller i hver 

kamp og juryen kåret også et «All-star» team som fikk gaver gitt av SBK. 

 

Resultater innledende kamper (2x30min): 

Sverige – Finland 3-4 

Russland – Norge 5-0 

Finland – Ukraina 6-0 

Norge – Estland 7-0 

Ukraina – Sverige 0-6 

Estland – Russland 0-12 

 

Semifinaler (2x45min): 

Finland – Norge 5-2 

Russland – Sverige 8-2 

 

Kamp om 5.plass (2x45min): 

Estland – Ukraina 2-11 

 

Bronsefinale (2x45min): 

Norge – Sverige 1-11 

 

Finale (2x45min): 

Russland – Finland 9-4 

 

De norske målene i turneringen ble scoret av: 

Felix Callander 5, Anders Angelil 2, Martin Killingmo 1, Simen Moen 1, Andreas Adler Olsen 1. 

 

Den norske troppen: 

Simen Lyngbø (mv.), Stabæk, Brage Lae (mv.), Ullevål, Ole Stordahl, Sandviken (Røa), Andreas Adler 

Olsen, Sarpsborg, Laurits Audun Sørensen, Ullevål, Jørgen Røine, Edsbyn (Konnerud), Sondre F. 

Høydahl, Vänersborg (Ullevål), Ola Tenge, Ullevål, Kristian Maryashine, Sandviken (Røa), Felix 

Callander (K), Sandviken (Røa), Martin Killingmo, Ullevål, Jonatan Wiede Søberg, Ullevål, Anders 

Angelil, Stabæk, Ola Braathe, Sarpsborg, Lodve Thorsen, Sarpsborg, Simen Moen, Mjøndalen. 

Inn i troppen pga skader: Jonas K. Berg (mv.) Konnerud, Ragnar Nersten, Stabæk 

Lagledere: Pål Remman (hovedtrener), Jan Henning Askheim (assistent trener), Bo Callander 

(materiell/administrator). 

 

 

FRA HJEMMESIDEN: http://www.bandywcsyouth17boys.com/ 

Top scorer: 

1. #12 Aleksander Stepanov (10 goals) (RUS) 

2. #16 Oleg Tarnarytskiy (8 goals) (RUS) 

3. #9 Patrik Jääskeläinen (6 goals) (FIN) & #10 Artem Samoilov (6 goals) (RUS) 

 

 

http://www.bandywcsyouth17boys.com/
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All star team:   

Best goalkeeper: Artem Kataev (RUS) 

Best defender: Matteus Liw (SWE) 

Best midfielder: Oleg Tarnarytskiy (RUS)  

Best forward:  Aleksander Stepanov.(RUS) 

Most Valuable Player: #7 Riku Hämäläinen (FIN) 

 

SENTRAL ORGANISASJONSKOMITÈ: 

Tor Audun Sørensen NBF/adm. 

Halvor Hanneborg NBF/adm. 

 

Sarpsborg Bandyklubb: 

Hege Paulsen (leder organisasjonskomiteen SBK) 

Jon Ebeltoft (leder SBK) 

Geir Kåsa, Egil Spetaas, Elisabeth Olsen, Hege Christensen, Terje Nyøygard, Ragni 

Bøhaugen Braaten, Ingvild Aune Steen, Steinar Jacobsen, Inger Helene Holm og Anders 

Olsson. Christer Lystad (leder spillerjury) 

 

St. Olav Videregående: 

Harald Stenshorne (fagleder idrett/hoved-koordinator) og faglærerne:  

Inger-Lise Olsen, Hanne Nilsen, Anders S. Mathisen, Pål Fjellberg,  

samt 42 elever på idrettslinjene. 

 

Tor Audun Sørensen     Halvor Hanneborg 

NBF/adm.       NBF/adm 

 

 
Norge U17 ble nr. fire av seks deltakende nasjoner. Foto: NBF 
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KRETSLAGSTURNERINGENE 

LØRDAG 10. JANUAR: SMÅGUTTER (f.2000) - SNARØYABANEN, BÆRUM 

Kl. 10:00: Oslo-Akershus, 0-6, (0-2) (0-1) (0-3) 

Kl. 12:00: Akershus-Buskerud/Østfold, 5-5, (5-3) 

Kl. 14:00: Buskerud/Østfold-Oslo, 6-2, (0-0) 

Nr. 1: Akershus 3p (+6), nr. 2 Buskerud/Østfold 3p (+4), nr. 3 Oslo 0p (-10) 

Første kamp ble pga. det sterke snøfallet spilt 3 x 20 minutter.  

De to siste kampene ble spilt 2 x 30 minutter 

 

LØRDAG 10. JANUAR: GUTTER (f.1998) - HØVIKBANEN, BÆRUM 

Kl. 10:00: Akershus - Oslo, 6-1, (1-1) (3-0) 2-0) 

Pga. det sterke snøfallet ble kampen spilt 3 x 30 minutter 

 

SØNDAG 11. JANUAR: JENTER (f.1999-2001) - HØVIKBANEN, BÆRUM 

10:00: Oslo – Akershus, 0-1, (0-1) 

11:45: Buskerud - Oslo, 2-1, (1-1) 

13:30: Akershus – Buskerud, 5-1, (4-0) 

Nr. 1: Akershus 4p (+5), nr. 2: Buskerud 2p (-3), 

nr. 3: Oslo 0p, (-2) 

Kampene spilt 2 x 25 minutter. 

 

SØNDAG 11. JANUAR: GUTTER (f.99) - BERGBANEN, OSLO 

Kl. 10:00: Oslo-Akershus, 2-2, (1-2) 

Kl. 12:00: Akershus-Buskerud, 2-1, (0-1) 

Kl. 14:00: Buskerud-Oslo, 2-5, (1-2) 

Nr. 1: Oslo 3p (+3), nr.2: Akershus 3p (+1), 

nr. 3: Buskerud 0p (-4) 

Kampene spilles 2 x 30 minutter 

 

Forbundet takker Høvik, Snarøya og Ullevål for vel gjennomførte turneringer til tross for særdeles 

vanskelige værforhold de første timene både lørdag og søndag. 
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BARNESKOLEFINALENE PÅ FROGNER 3. MARS 2015 
 

Finalespillet i årets barneskole-turnering i bandy fant sted på ærverdige Frogner Stadion i Oslo 
tirsdag 3. mars. 
 
Det var kvalifisert 3 jentelag og 3 gutt/mix-lag gjennom kretsvise grunnspill i 3 fylker.  
Det har deltatt 32 lag fra 23 skoler. For 23. gang siden skolebandyturneringen startet opp i 1958, ble 
det også arrangert finalespill for jentene. 
Deltakende jentelag: Høvik Verk skole, Solberg skole, Tåsen skole 
Deltakende guttelag: Stabekk skole, Konnerud skole, Slemdal skole 
 
 

 
Årets vinner jenter: Høvik verk skole, Akershus. 
 

  
Årets vinner gutter: Slemdal skole, Oslo 
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RAPPORT FRA BALLFONDET  
Ballfondet pr 31.12.13– 31.12.14 Regnskap 2014  
 
Bankinnskudd pr 01.01.14 kr 116.983,05  
 
Renter pr. 31.12.14 kr 2.924,57  
 
Bankinnskudd pr 01.01.15 kr 119.908,07  
 
 
Ballfondet – styret   
Oslo 27.05.15  
  
Stein Pedersen    Tomas Jonsson    Hanne Werner  
Leder     Medlem    Medlem  
  
  

RAPPORT FRA JENS B. RAANAAS MINNEFOND  
Det ble delt ut kr. 5.000,- fra fondet i 2014/15.  Siden starten i 1976 har fondet totalt utdelt  
kr. 311.000,-. Fondet er i dag på NOK 64.346,61.  
 
  
Ole V. Raanaas etterkommere   Erik Hansen   Boye Skistad 
Medlem    Medlem  Medlem 
 
 

JENS B. RAANAAS MINNEFOND OG BALLFONDET 
NBF ved Bandyseksjonen har tidligere vedtatt å slå sammen Jens B. Raanaas Minnefond og Ballfondet 
i ett felles fond som blir hetende Jens B. Raanaas Minnefond og Ballfond.  
 
 

 
Bandydagen på Jevnaker var populært. Kilde/foto: Hadeland Avis 
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SAK 8 FORSLAG 
 
Sak 8.1 INNKOMMNE FORSLAG 
 
Sak 8-1-1 Nordre Sande IL Spillereglementet regel 3 antall spillere. 
(Krever simpelt flertall) 
 
Spillereglementet: 
Regel 3. Antall spillere  
Regel 3.1. Spillere ved kampens begynnelse.  
En bandykamp spilles av to lag. Hvert lag har 11 spillere, hvorav en skal være målvakt og en skal være 
kaptein. Et lag har ikke lov til å begynne en kamp med mindre enn 8 spillere. Hvert lag har rett til å 
benytte ytterligere 5 spillere (innbyttere). For smågutt/gutt/junior kan det benyttes inntil 6 
innbyttere.  
Lagoppstillingen, som skal leveres dommeren i god tid før kampen, kan telle minst 8 og høyst 16 
spillere (for smågutt, gutt og junior kan det benyttes inntil 17 spillere). På kortet skal tydelig 
markeres hvem som er innbytter for målvakten, men lag som møter med færre enn 16 spillere, 
behøver ikke å oppgi innbytter for målvakt. Alle innbyttere kan da benyttes som utespillere.  
Lagoppstillingen kan endres helt frem til kampstart. Dersom spiller(e) ikke er ført opp på 
dommerkortet til kampstart og laget ikke møter fulltallig, må vedkommende vente til andre omgang, 
eventuelt ekstraomganger etter at melding er gitt dommeren i pausen for ajourføring av 
dommerkortet. Dersom en spilleberettiget spiller deltar fra start uten å ha vært oppført 
lagoppstillingen, kan administrerende myndighet vurdere bot (Jfr. Kampregl. § 31). 
 
Forslag til ny tilleggstekst: 
 
For 9-er-kamp gjelder følgende:  
Hvert lag har 9 spillere, hvorav en skal være målvakt og en skal være kaptein. Et lag har ikke lov til å 
begynne en kamp med mindre enn 6 spillere. Hvert lag har rett til å benytte ytterligere 5 spillere 
(innbyttere).  
Lagoppstillingen, som skal leveres dommeren i god tid før kampen, kan telle minst 6 og høyst 14 
spillere. På kortet skal tydelig markeres hvem som er innbytter for målvakten, men lag som møter 
med færre enn 14 spillere, behøver ikke å oppgi innbytter for målvakt. Alle innbyttere kan da 
benyttes som utespillere.  
 
Begrunnelse: Det står ikke noe i dagens reglement om hvor mange spillere som kan benyttes i en 9-
er-kamp, noe som bør med, iom. at dette spillesystemet benyttes. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter forslaget med følgende endring: Et lag har ikke lov til å begynne en kamp med 
mindre enn 7 spillere. Hvert lag har rett til å benytte ytterligere 5 spillere (innbyttere).  
Lagoppstillingen, som skal leveres dommeren i god tid før kampen, kan telle minst 7 og høyst 14 
spillere. 
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Sak 8-1-2 Nordre Sande IL 
Kampreglementet § 32. Tildeling av; merker, medaljer, diplomer, pokaler og utmerkelser 
(Krever 2/3- dels flertall)  
 
Punkt 2. Norgesmesterskapet for damer 
Dette merket blir tildelt spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for damer. Finalespillere og 
inntil 14 spillere totalt kan tildeles merket etter oppgave fra vedkommende klubb forutsatt at de har 
deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske kamper. Bunnfargen i merket er rød. Spillerne på det 
seirende laget får også gullmedaljer. 
Spillere på lag nr. 2 får sølvmedalje. 

Forslag til ny tekst:  
 
Punkt 2. Norgesmesterskapet for damer 
Dette merket blir tildelt spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for damer. Finalespillere og 
inntil 20 spillere totalt kan tildeles merket etter oppgave fra vedkommende klubb forutsatt at de har 
deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske kamper. Bunnfargen i merket er rød. Spillerne på det 
seirende laget får også gullmedaljer. 
Spillerne på lag nr. 2 får sølvmedalje. 

Begrunnelse: Dameserien spilles som kombinert 9/11-er-serie. Dermed har enkelte lag tropper med 
flere enn 14 spillere. Da bør alle disse (opp til 20 stk), på lik linje med herre-, junior-, gutt- og 
smågutt-spillere, også motta medalje. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Se seksjonsstyrets eget forslag. 

 
 
Sak 8-1-3 Høvik IF  
Kampreglementet § 32. Tildeling av; merker, medaljer, diplomer, pokaler og utmerkelser 
(Krever 2/3- dels flertall)  
 
Forslag fra Høvik IF Bandy; saker for behandling på årsmøte Bandyseksjonen, Norges Bandyforbund – 
2015. Følgende forslag ønskes behandlet:  
 
Kampreglement og annet regelverk oppdateres for å reflektere at damer tildeles NM-medaljer på like 
vilkår og samme antall som menn.  
 
Bakgrunn: I 2015 var det 17 spillere som deltok i NM-sluttspill for Høvik mer enn 30 % av kampene. 
De burde derved være kvalifisert til NM-Medaljer ref. Bandyforbundets regelverk. Men det er angitt 
at maks 14.spillere kan motta medaljer.  
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Se seksjonsstyrets eget forslag.  
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Sak 8-1-4 Høvik IF  
Kampreglement endres til ikke å ha en begrensning på 14 spillere for damelag der det spilles 
9er/11er. Reglementet endres til å ha samme begrensninger som herrebandy 11er.  
 
Bakgrunn: Det er p.t en begrensning på 14 spillere for damelag som spiller. Denne begrensningen 
virker negativt og begrensende på lag som har en stor spillerstall og ønsker å utvikle damebandy til å 
bli fullverdig 11er-bandy.  
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.  
 
 
Sak 8-1-5 Høvik IF 
NM-sluttspill for aldersbestemte klasser bør ikke legges i skolenes vinterferieuke – typisk uke 8 og 
uke 9.  
 
Bakgrunn: Det var i 2015 flere lag som ikke kunne stille sitt beste mannskap fordi spillere hadde ferie 
og var bortreist. Kanskje kan man samle sluttspill til en langhelg som berammes i terminlisten 
allerede ved sesongstart. På den måten er informasjonen tilgjengelig, og man kan planlegge sluttspill 
om man har slike ambisjoner.  
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret oppfatter dette som en henstilling til seksjonsstyret om å finne en smidig løsning på 
avvikling av kamper i forbindelse med vinterferie.  
 
 

Sak 8-1-6 Ullern Bandy 

Kampreglement § 17. punkt 3 Nedrykk/opprykk 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Nedrykk/opprykk Elite/1. div. 
Ullern Bandy foreslår følgende; 
 
Kun siste laget i Eliteserien skal rykke ned/spille om nedrykk i sesongen 2015/16 
Dersom vinner av 1. divisjon er et 2. lag (rekruttlag) må siste lag i Elite spille 
Kvalifisering mot beste lag i 1. divisjon som IKKE er et 2. lag (rekruttlag) om plass i Eliteserien for 
sesongen 2016/17. 
Dersom 1. divisjon vinnes av et ikke 2. lag rykker det laget direkte opp i Eliteserien og siste lag i 
Eliteserien rykker direkte ned i 1. divisjon. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Forslaget vil øke forskjellene mellom eliteklubbenes 2.lag og 
rene 1.lag i 1.divisjon. Årsmøtet 2014 vedtok bestemmelser om opprykk/nedrykk mellom elite og 1. 
divisjon for sesongen 2015/16.  
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Sak 8-1-7 Solberg SK 
Kampreglementet § 30 Samarbeidslag  
(Krever 2/3-dels flertall)  
 
Bakgrunn: 
I 2015 ble det vedtatt på årsmøtet for bandyseksjonen at det kan stilles 2 samarbeidslag i serier. 
Dette skaper begrensninger der flere klubber ønsker å stille lag sammen. Spesielt på dame og jente 
siden slår dette negativt ut. Det finnes noen klubber som har jenter/damer, men ikke nok til å stille 
lag selv. Disse spiller da i guttelag. Kan være 1-2 spillere i enkelte klubber. For å få en økende 
interesse for dame /jente serier vil det være bra at disse kan spille på ett samarbeidslag i tillegg til 
gutte- /herre lag i egen klubb. Offisielt navn på lag i serien kan betegnes med bare den administrative 
klubbens navn. (Da slipper en lange navn dersom klubbene blir enige om det. Eks: 
Stabekk\MIF\Skeid). 
  
Forslag. Ny tekst: 
KAMPREGLEMENT 
(Oppdatert 08.10.2014) 
§ 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. 
Punkt: Samarbeidslag 
Herre og Gutte serier: 
To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå 
sammen spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett 
lag. Administrerendemyndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 
Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2. 
Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og 
forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. 
Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på 
ny. 
Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i 
seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste 
divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket 
av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende 
myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den 
forestående sesongen. 
Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan 
spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. 
Spillerne kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene 
overholdes 
  
Dame og Jenteserier. 
Flere klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå 
sammen spillere fra flere lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til 
ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 
  
Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1. Alternativt etter avtale: Klubb 1/ 
Klubb2/ Klubb3 osv. 
Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og 
forpliktelser for laget 
  
Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den 
påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny. 
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Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i 
seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste 
divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. 
Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, 
før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som 
skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. 
  
Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan 
spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. 
Spillerne kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene 
overholdes. Spillerne kan stille i alle aldersklasser i 
Herre og gutteserier for egen moderklubb. 
 Det må stille minimum 4 spillere fra en klubb for at dette skal oppfylle krav til eliteserielag om Dame 
/jentelag i lisensen. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Se seksjonsstyret eget forslag om samarbeidslag.  
  
 
Sak 8-1-8 Ready og Røa 
Kampreglementet § 30 Samarbeidslag 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Forslag fra Ready og Røa til seksjonsårsmøte for bandy torsdag 11. Juni 2015. 
Utlån av spillere mellom klubber 
Dagens § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere - Samarbeidslag faller da bort.  
Begrunnelse: 

- Dagens regel hvor samarbeidet kun gjelder ett lag har ført til at spillerne (fra begge klubber) blir låst til 
samarbeidslaget. Dette har falt svært uheldig ut i tilfeller hvor man kan ikke benytte spillere på tvers 
hvis en klubb har flere lag. 

- Dette har ført til at det er svært krevende å stille flere lag og spillere blir stående uten kamptilbud, og 
som igjen kan gå ut over klubbenes tilbud om 1. og 2. lag og spillernes mulighet for hospitering opp til 
eldre lag.  

- Den nye reglens hovedhensikt er at aldersbestemte spillere skal få et tilbud i egne klasse, samt at 
morklubb beholder sine spillere for rekruttering til sine eldre lag. 

- Forslaget tar sikte på at spillerne lånes ut til «lagførende» klubb og det er denne klubb som melder 
opp laget i eget navn. 

- Det er svært viktig at klubber med for små årganger har et tilbud til disse spillere, særlig på 11’er lag 
på vei til Junior og A-lag. 

 

Forslag til ny regel som erstatning til dagens regel om «Samarbeidslag»: 

Forslag til vedtak: 
Utlån av spillere mellom klubber 
Spillere (aldersbestemte til og med Junior) i en klubb uten tilbud i egen aldersklasse (alternativt: i 
aldersklasse man er spilleberettiget) kan søke forbund om dispensasjon for å spille i annen klubb i 
aldersklassen. Spiller er lisensiert i morklubb som også er ansvarlig og kan spille i morklubbens andre 
lag man er spilleberettiget til.Gjelder også for damespillere (inntil videre) 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Seksjonsstyret mener at intensjonen i klubbenes forslag er 
ivaretatt gjennom seksjonsstyrets forslag til endring i §30 samarbeidslag.  
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Årets Norgesmester Ready tilbake til finalespill på Frogner Stadion etter 100 års fravær. Foto: NBF 
 
 

SAK 8-2 SEKSJONSSTYRETS FORSLAG  
Forslag 8-2-1 kampreglementets § 19 Rekruttlag i seriespill 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Dagens tekst 
§ 19 Lavere rangerte seniorlag herrer 
En klubbs lavere rangerte seniorlag kan delta i NBFs serier. Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i 
NM-sluttspillet. Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i samme divisjon som høyere rangerte 
seniorlag, med mindre Seksjonsstyret bestemmer annet. I 1.divisjon kan det, til enhver tid, maksimalt 
delta fire 2. lag pr. sesong. 
  
Forslag til ny tekst – gjeldende fra sesongen 2016/2017 
§ 19 Lavere rangerte seniorlag herrer 
En klubbs lavere rangerte seniorlag kan delta i NBFs serier. Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i 
NM-sluttspillet. Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i samme divisjon som høyere rangerte 
seniorlag, med mindre Seksjonsstyret bestemmer annet. I 1.divisjon kan det, til enhver tid, maksimalt 
delta to 2. lag pr. sesong. 
  
Seksjonsstyrets kommentarer 
I overgangssesongen 2015/16 medfører dette at de 2 dårligs plasserte 2. lag i 1. divisjon rykker 
direkte ned. Samtidig vil de to best plasserte 1. lag i 2. divisjon rykke direkte opp.   
Seksjonsstyret mener det er avgjørende, for å oppnå forbundets mål om flere klubber og utøvere, å 
gi et bedre tilbud til rene lag. Slik det er i dag består forbundets nest øverste divisjon av halvparten 2. 
lag. Å begrense dette til maksimum 2 2. lag fra neste sesong mener vi vil øke muligheten for andre 
rene lag å styrke sine spillerstaller og samtidig på sikt å få flere klubber med seniorlag.  
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Forslag 8-2-2 Kampreglementets § 17 
(krever 2/3-dels flertall) 
 
§ 17 – Herreseriene 
For å kunne spille i eliteserien må en klubb ha lisens.  
Elitelisens gis av Seksjonsstyret for en sesong av gangen. 
Søknadsfrist er 15. juni. Det henvises til særskilte bestemmelser for «Lisenskrav elite». 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 
§ 17.1 Antall lag. 
Eliteserien består av 10 lag. 
1. divisjon består av 8 lag 
Lavere divisjoner består av øvrige lag 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Endring 1. divisjon fra 6 til 8 lag. 
2. divisjon og 3. divisjon er erstattet med lavere divisjoner. 
§ 17.2 Seriesystem 
Lagene i eliteserien spiller dobbel serie etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
Lagene i 1. divisjon spiller dobbel serie etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
Lagene i lavere divisjoner spiller etter nærmere angitte bestemmelser gitt av Seksjonsstyret. 
Lagene i dameklassen(e) spiller etter nærmere angitte bestemmelser gitt av Seksjonsstyret. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 2. divisjon og 3. divisjon er erstattet med lavere divisjoner. 
 
§ 17.3 Nedrykk/opprykk herrer 
De åtte best plasserte lagene i eliteserien, er kvalifisert for eliteserien påfølgende sesong. 
Lag nummer 10 rykker direkte ned i 1. divisjon. 
Lag nummer 9 spiller kvalifisering mot lag nummer 2 i 1. divisjon. 
Lag nummer 1 i 1. divisjon rykker direkte opp i eliteserien. 
Lag nummer 3, 4, 5, og 6 i 1. divisjon er kvalifisert for 1. divisjon påfølgende sesong.  
Lag nummer 7 i 1. divisjon spiller kvalifisering mot lag nummer 2 i 2. divisjon.  
Lag nummer 8 i 1. divisjon rykker direkte ned i 2. divisjon.  
Vinner av 2. divisjon rykker direkte opp i 1. divisjon.  
Nedrykk og kvalifisering om nedrykk fra 2. divisjon og lavere divisjoner avhenger av antall divisjoner 
og avgjøres etter nærmere bestemmelser gitt av Seksjonsstyret. 
Kvalifiseringskamper spilles best av tre kamper dersom Seksjonsstyret ikke bestemmer annet. 
I kvalifiseringskamper er laget fra høyeste divisjon best rangert og får første, og eventuelt tredje 
kamp hjemme. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Tatt vekk nedrykk fra 2. divisjon.  
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Opp og nedrykkssystem mellom 1. og 2.divisjon. (ref § 19) 
Om ett eller flere 2.lag spiller kvalifisering for to ledige plasser i 1. divisjon avgjøres dette ut fra 
følgendekriterier: 
Under strek 1. divisjon/ to beste 2. divisjon 
Konsekvenser i kvalifiseringsspill 
To 2.lag To 2.lag 
De to best plasserte får de to ledige plassene. 
Ett 2. lag + ett 1. lag To 2. lag 
Kval mellom 2. lagene om en ledig plass. 1. laget får en ledig plass. 
To 2. lag Ett 2. lag + ett 1. lag 
De to best plasserte får to ledige plasser. 
Ett 2. lag + ett 1. lag Ett 2. lag + ett 1. lag 
Beste plasserte 2. lag + beste 1. lag får 1.div plassene. 
To 1. lag To 2. lag 
1. div lagene beholder plassen. 2. lagene fra 1. div mot de to 
2. lagene fra 2. div spiller om to ledige plasser. 
To 1. lag Ett 2. lag + ett 1. lag 
De to best plasserte tar de to ledige plassene. 
Om dette er et 2. lag rykker dårligst plasserte 2. lag fra 1. div direkte ned. 
To 2.lag To 1. lag 
To best plasserte tar to ledige plasser. 
Ett 2.lag + ett 1. lag To 1. lag 
To best plasserte tar to ledige plasser. 
To 2.lag Ett 2. lag + ett 1. lag 
To best plasserte tar to ledige plasser. 
Merk! Hvis et lag kvalifiserer seg for opprykk til 1.divisjon og det er fire 2.lag der fra før, skal 
vedkommende 2.lag spille kvalifisering mot dårligste 2.lag i 1.divisjon. 
Hvis to 2.lag kvalifiserer seg skal de spille kvalifisering mot de to dårligste 2.lagene 
Opp og nedrykks system mellom 1. og 2.divisjon. (ref § 19) (Overgangsordning 2015/2016) 
I overgangssesongen 2015/2016 medfører dette at de to dårligst plasserte 2. lag i 1 divisjon rykker 
direkte ned. Samtidig vil de to best plasserte 1. lag i 2 divisjon rykke direkte opp. 
 
 
§ 17.4 Sluttspill NM Kvart- og Semifinaler herrer 
Kvartfinalene spilles best av fem kamper. 
Lag nummer 1 – 8 fra eliteserien spiller kvartfinaler. 
Lag nummer 1 – 4 fra eliteserien kan ikke møtes i kvartfinale. 
Lag nummer 1 fra eliteserien trekker motstander i kvartfinalen mellom lag nummer 7 og 8. 
Lag nummer 3 fra eliteserien trekker motstander i kvartfinalen mellom lag nummer 5 og 6. 
De fire best plasserte lagene fra eliteserien spiller hjemme i 1. 3. og eventuelt 5. kamp. 
Om klubbene etter fire kamper står med to seiere hver, spilles det en 5. kamp. 
Hver kamp i kvartfinalene 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 Seksjonsstyrets bestemmelser.  
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Ingen endringer. 
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Semifinalene spilles best av 3 kamper 
Vinnerne av kvartfinalene spiller semifinaler 
 
Semifinalisten som har best plassering fra eliteserien trekker mellom de to semifinalistene som har 
lavest plassering fra eliteserien. 
De to best plasserte lagene fra eliteserien spiller hjemme i 1. og eventuelt 3. kamp. 
Om klubbene etter to kamper står med en seier hver, spilles det en 3. kamp. 
Hver kamp i semifinalene skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles 
det to ekstra omganger 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 Seksjonsstyrets bestemmelser. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Endring fra best av 5 til best av 3 kamper. 
 
 

 
Norges- og seriemester damer 2014/15 - Nordre Sande/Drammen. Foto: NBF 
 
 
§ 17.5 NM-finaler 
Vinnerne av semifinalene møtes i finale. Finalen skal spilles på kunstis og Seksjonsstyret bestemmer 
kampsted. NM-finalen skal avgjøres i best av én kamp i alle klasser. Ved uavgjort etter ordinær tid 
skal det spilles to ekstraomganger á ti minutter herrer, damer, junior og gutter/jenter. For smågutter 
og småjenter spilles to ganger fem minutter. Det spilles inntil et av lagene skårer («første målet 
vinner»). Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved 
straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser.   
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer.  
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§ 17.6 – Berammelse av kamper – Eliteserien herrer og 1. divisjon herrer 
Samtlige kamper i NBF-regi legger fortrinnsvis til kunstis fra seriestart og frem til 2. juledag. Samtlige 
sluttspillkamper skal legges til kunstis. I begge tilfeller, og dersom forholdene tilsier det, har 
Seksjonsstyret anledning til å omberamme disse kampene til natur is. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Overskriften endret for øvrig kun språklige endringer. 
 
§ 17.7 – Innbyttere – eliteserien herrer 
I eliteserien skal én innbytter som utespiller være junior, unntatt hvis det i startoppstillingen allerede 
er en juniorspiller. Elitelag som ikke har juniorspillere i lagoppstillingen til den enkelte kamp har kun 
anledning til å stille med 15 spillere. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 

Forslag 8-2-3 Kampreglementets § 18 
(krever 2/3-dels flertall) 
 
§ 18 2. og lavere divisjoner herrer 
Modell for oppsett av 2. og lavere divisjoner herrer fastsettes av Seksjonsstyret. Modellen vurderes 
årlig ut fra antallet påmeldte lag. Skulle isforholdene, eller andre forhold tilsi det, kan Seksjonsstyret 
endre modellene. Klubber som ikke deltar i noen av divisjonene, kan spille i kretsserier, som 
arrangeres av kretsstyrene. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Erstattet 3. divisjon med lavere divisjoner. For øvrig kun språklige endringer.  
 

Forslag 8-2-4 Kampreglementets § 19  
(krever 2/3-dels flertall) 
 

§ 19 Lavere rangerte seniorlag herrer 
En klubbs lavere rangerte seniorlag kan delta i NBFs serier. Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i 
NM-sluttspillet. Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i samme divisjon som høyere rangerte 
seniorlag, med mindre Seksjonsstyret bestemmer annet. I 1.divisjon kan det, til enhver tid, maksimalt 
delta fire 2. lag pr. sesong.  
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 

Forslag 8-2-5 Kampreglementets § 20  
(krever 2/3-dels flertall) 
 

§ 20 Spilleres adgang til å spille på lavere rangerte seniorlag herrer 
Dersom en klubb melder på flere lag i seniorklassen, skal klubben nominere de 10 beste spillere på 
hvert av sine seniorlag med unntak av det lavest rangerte laget. Klubben skal, senest en uke før 
seriestart, oversende Norges Bandyforbund liste over de nominerte spillerne.  
De 10 nominerte spillerne på hvert av lagene kan ikke spille på lavere rangerte seniorlag.  
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Når en spiller har spilt en kamp på høyere rangert seniorlag kan denne ikke lenger spille på lag 
rangert to nivåer under. Seksjonsstyret kan utøve skjønn i henhold til bestemmelsens intensjon og 
kan overprøve klubbenes nomineringer. I spesielle tilfeller kan Seksjonsstyret gi dispensasjon. 
Fra og med 1.februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten.  
Seksjonsstyret kan til enhver tid endre nominasjonslisten der denne ikke ivaretar sin funksjon. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Nominering øket fra 8 til 10 spillere. Det skal nå nomineres også mellom lavere rangerte seniorlag.  
 

 

Årets damespiller – Sandra Follesø – på NM-sølvlaget Høvik IF. Foto: Torstein Vegheim 

 

Forslag 8-2-6 Kampreglementets § 21 
(krever 2/3-dels flertall) 
 
§ 21 Damer 

§ 21.1 Seriemesterskapet 

Seriemesterskapet arrangeres som 9-er bandy. Dersom lagene enes, kan den enkelte kamp avvikles 
som 11-er bandy. Lag som kun har rink som hjemmebane kan søke om dispensasjon for en sesong av 
gangen. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kombiserie er fjernet. Lag som kun har rink som hjemmebane må søke dispensasjon.  
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§ 21.2 Sluttspill NM 
Sluttspillet i NM arrangeres som 9-er bandy. Dersom lagene enes, kan den enkelte kamp avvikles som 
11-er bandy. Sluttspillet avvikles med semifinaler og finale. Semifinalene spilles best av tre kamper, 
hvor det best rangerte lag fra serien spiller hjemme i 1. og eventuelt 3. kamp. Hver kamp skal ha en 
vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles det to ekstra omganger av inntil 10 
minutter, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål (første mål vinner). Står det fortsatt uavgjort 
etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets 
bestemmelser. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 
§ 21.3 Lavere rangerte seniorlag  
En klubbs lavere rangerte seniorlag kan delta i NBFs serier. Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i 
NM-sluttspillet. 2. laget kan ikke delta i samme divisjon som 1. laget. Lavere rangerte seniorlag kan 
ikke delta i samme divisjon som høyere rangerte seniorlag, med mindre Seksjonsstyret bestemmer 
annet. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Nytt punkt. Samme som Herrer. Tar høyde for flere divisjoner. 
 

§ 21.4 Spilleres adgang til å spille på flere seniorlag damer  
Når en klubb melder på flere lag i seniorklassen, skal klubben nominere de 6 beste spillere på hvert 
av sine seniorlag med unntak av det lavest plasserte laget. Klubben skal, senest en uke før seriestart, 
oversende Norges Bandyforbund liste over de nominerte spillerne.  
De 6 nominerte spillerne på hvert av lagene kan ikke spille på lavere rangert seniorlag.  
Når en spiller har spilt en kamp på høyere rangert seniorlag kan denne ikke lenger spille på lag 
rangert to nivåer under. Seksjonsstyret kan utøve skjønn i henhold til bestemmelsens intensjon og 
kan overprøve klubbenes nomineringer.  I spesielle tilfeller kan Seksjonsstyret gi dispensasjon. 
Fra og med 1.februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten.  
Bandy-seksjonen kan til enhver tid endre nominasjonslisten der denne ikke ivaretar sin funksjon. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Nytt punkt. Nominering tilsvarende som for herrer.  
 

Forslag 8-2-7 Kampreglementets § 22 
(krever 2/3-dels flertall) 
 

§ 22 Norgesmesterskap yngre klasser 
Norgesmesterskapet for junior, gutter og smågutter arrangeres hvert år etter Seksjonsstyrets 
bestemmelser. Det er adgang for klubbene til å melde på flere lag i hver av de aldersbestemte 
klassene. Om 2 lag fra samme klubb skulle nå kvartfinalen i en av klassene, skal disse to lag spille mot 
hverandre. Dersom en klubb melder på flere lag i samme klasse, skal den senest tre uker før 
seriestart oversende forbundskontoret en liste over de seks beste spillere på 1. laget. Disse spillerne 
kan ikke benyttes på andre lag i samme klasse i løpet av sesongen. Seksjonsstyret kan når som helst 
overprøve klubbens nomineringer. Målvakter er unntatt reglene om nominering. Fra og med 1. 
februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten.  
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Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. Med unntak av siste setning som er fjernet, da denne allerede er hjemlet i 
spillereglementet.  
 
Forslag 8-2-8 Kampreglementets § 30 
(krever 2/3-dels flertall) 
 
§ 30 Spilleberettigelse for bandyspillere. 
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. 
 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 

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 i helt særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsen for 

damer/jenter for spill i herre/gutteklasser. 

En spiller har spilletillatelse for ny klubb i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig 

melding fra forbundskontoret. 

 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Åpnet for dispensasjon for jenter/damer for spill i gutteklasser i annen klubb.  
 
Samarbeidslag 
To klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå 
sammen spillere fra to lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. 
Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 
Det skal være minst 4 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag. 
Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2. 
Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og 
forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive 
moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må 
prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i 
seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes 
automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før 
sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før 
påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som 
skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags 
moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte 
laget, ikke spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme 
aldersklasse om dette også er et samarbeidslag mellom de samme klubber. 
Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene 
overholdes. 
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Seksjonsstyrets kommentarer 
Kan være to samarbeidslag i samme klasse. Spillere fra begge klubber kan stå på liste i et av disse 

lagene. Det kan dispenseres for spill på begge samarbeidslag i helt særskilte tilfeller. 

 

Forslag 8-2-9 Kampreglementets § 32 
(krever 2/3-dels flertall) 
 
§ 32 Tildeling av merker, medaljer, diplomer, pokaler og utmerkelser. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Gjennomgående i denne paragrafen: Klubben kan søke om utvidet premiering for spillere som 
oppfyller vilkårene. 
 
§ 32.1 Norgesmesterskapsmerket herrer 
Bunnfargen i merket er rød. Dette merket blir tildelt spillere på det seirende lag i 
Norgesmesterskapet for senior i et antall av 20. Spillerne som har spilt finalen samt øvrige spillere 
som har deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske kamper inneværende sesong kan tildeles merket 
etter oppgave fra vedkommende klubb. Dersom flere enn 20 spillere oppfyller ett av vilkårene for 
tildeling av merket kan klubben søke NBF ytterligere tildeling.  
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 
§ 32.2 Norgesmesterskapsmerket damer 
Bunnfargen i merket er rød. Dette merket blir tildelt spillere på det seirende lag i 
Norgesmesterskapet for senior i et antall av 14. Spillerne som har spilt finalen samt øvrige spillere 
som har deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske kamper inneværende sesong kan tildeles merket 
etter oppgave fra vedkommende klubb. Dersom flere enn 14 spillere oppfyller ett av vilkårene for 
tildeling av merket kan klubben søke NBF ytterligere tildeling.  
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 
§ 32.3 Norgesmesterskapsmedaljer herrer 
Spillerne på det seirende lag får gullmedalje. Spillerne på det tapende laget får sølvmedalje.). Disse 
medaljer deles ut etter de samme regler som for mesterskapsmerket herrer. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 
§ 32.4 Norgesmesterskapsmedaljer damer 
Spillerne på det seirende lag får gullmedalje. Spillerne på det tapende laget får sølvmedalje. Disse 
medaljer deles ut etter de samme regler som for mesterskapsmerket damer. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
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§ 32.5 Medaljer for seriemesterskap elite herrer  
Spillere som har deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske seriekamper inneværende sesong kan 
tildeles medaljer etter oppgave fra vedkommende klubb. Disse tildeles henholdsvis gull, sølv og 
bronse etter samme regler som for Norgesmesterskapsmerket. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Nytt punkt spesifisert for herrer. 
 
 
§ 32.6 Norgesmesterskapsmedaljer yngre klasser 
Spillere på det seirende lag for juniorer, gutter og smågutter tildeles gullmedaljer etter de regler som 
er nevnt over. Spillerne på lag nr. 2 og lag nr. 3 tildeles henholdsvis sølv og bronsemedaljer etter de 
samme regler. Spillere kan ikke oppnå medaljer i flere valører i samme NM-klasse samme år. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 
 
§ 32.7 Pokaler 
A. Vinneren av sluttspillet i Eliteserien herrer er Norgesmester, og kan tildeles H.M. Kongens Pokal. 

Norgesmesteren i herreklassen får andel i vandrepokal som den er ansvarlig for, og som den 

plikter å levere tilbake etter forbundsstyrets nærmere bestemmelser. Vinnes pokalen 3 ganger av 

samme klubb, blir den klubbens eiendom. 

B. Vinner av Eliteserien herrer tildeles NBFs pokal. 

C. Vinner av Eliteserien herrer får andel i vandrepokal. 

Vinnes pokalen 3 ganger av samme klubb, blir den klubbens eiendom. 

D. Norgesmester damer tildeles NBFs pokal. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for damer 

kan tildeles H.M. Kongens Pokal. 

E. Vinner av Dameserien tildeles NBFs pokal. 

F. Vinner av 1. divisjon herrer tildeles NBFs pokal. 

G. Vinner av Norgesmesterskapet junior tildeles NBFs pokal. 

H. Vinner av eliteserien junior tildeles NBFs pokal. 

I. Vinner av Norgesmesterskapet gutt tildeles NBFs pokal 

J. Vinner av eliteserien gutt tildeles NBFs pokal. 

K. Vinner av Norgesmesterskapet smågutt tildeles NBFs pokal. 

L. Vinner uoffisielt NM Oldboys tildeles NBFs pokal. 

M. Vinner uoffisielt NM Veteran50+ tildeles NBFs pokal 
 * Ved færre enn 8 deltagende lag under punkt L og M tildeles pokal for vinner Interkrets. 
 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Nytt punkt M og *punktet. 
 
§ 32.8 Internasjonalt debutantmerke som spiller 
Bunnfargen er hvit.  
Merket blir tildelt NBFs internasjonale herre- og damespillere. For junior- og guttelandslagets spillere 
er merket i rødt, hvitt og blått. Det samme gjelder for jenter tilsvarende junior- og gutteklassen. 
 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
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§ 32.9 Utmerkelser for landslagsdeltakelse som spiller 

 1 landskamp tildeles debutantmerke  

 25 seniorlandskamper tildeles plakett 

 50 seniorlandskamper tildeles 2 lysestaker i sølv 

 75 seniorlandskamper tildeles gullklokke 

 100 seniorlandskamper tildeles statuett 
 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Endret fra fat til plakett. 
 

§ 32.10 Bragdmerket 

Bunnfargen på merket er hvitt med eikekrans. 

Det tildeles herre- og damespillere som ved å delta i følgende kamper, og har oppnådd en poengsum 

på 25 beregnet således: 

Norgesmesterskap 1 

Seriemesterskap 1/2 

Landskamp 1/2 

2. plass i NM 1/2 

Ungdomslandskamp 1/2 

Juniorlandskamp ½ 

 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Kun språklige endringer. 
 
 

 
Yerofei Arena: Christian L. Waaler - VM-kaptein for Norge og «Årets spiller 2014/15». Foto: NBF 
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§ 32.11 Debutantmerke for dommere 

Bunnfargen er grønn. 

Merket tildeles dommere ved første dømte A-landskamp herrer/damer, eller NM-finale senior 

herrer/damer.  

 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Nytt punkt. Ingen endring i forhold til tidligere tekst.  
 

§ 32.12 Utmerkelser dommere offisielle A-landskamper herrer/damer 

Etter dømte 25 A-landskamper tildeles plakett. 

Etter dømte 50 A-landskamper tildeles 2 lysestaker i sølv. 

Etter dømte 75 A-landskamper tildeles gullklokke.  

Etter dømte 100 A-landskamper tildeles statuett. 

 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Nyt punkt. Utvidet til og med 100 kamper. 
 

§ 32.13 Forbundsdommermerker og trøye. 

Dommertrøyen og merkene tildeles alle autoriserte forbundsdommere. Tøymerket er skjoldformet 

(8,5x7cm) og tilsvarende NBFs broderte jakkemerke på rød bunn med en blå og to hvite vertikale 

striper, samt to gullkøller i kors og NBF påsatt med gullbokstaver. Bæres bare i funksjon. Trøyen har 

blå, røde og hvite striper med navnemerke på ryggen. Autoriserte forbundsdommere tildeles også 

NBFs sorte emaljemerke. 

 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Ingen endring. 
 

§ 32.14 Skolemesterskapet 

Gullmedaljer tildeles spillere på det seirende lag i NBFs skolekamper i et antall av inntil 14. 

Skolelagene nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis sølvmedaljer og bronsemedaljer i samme antall som over, 

og etter samme tildelingskriterier. 

 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Ingen endring. 
 

 

§ 32.15 Old boys-serien uoffisielt NM 

Status som uoffisielt NM krever minimum 8 lags deltagelse. 

 
Seksjonsstyrets kommentarer 
Ingen endring. 
 

 

§ 32.16 Veteran 50 + uoffisielt NM 

Status som uoffisielt NM krever minimum 8 lags deltagelse. 

 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Nytt punkt.  
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§ 32.17 NBFs store diplom 

Følgende skal ha dette diplom. 

A. De som blir tildelt gullmerket. 

B. De som blir tildelt hederstegnet. 

C. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet herrer og inntil 20 spillere på dette lag. 

D. Den klubb som blir seriemester i elite divisjon herrer og inntil 20 spillere på dette lag. 

E. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for damer og inntil 14 spillere på dette lag. 

F. Den klubb som blir seriemester damer og inntil 14 spillere på dette lag. 

G. Den klubb som vinner 1. divisjon herrer og inntil 20 spillere på dette lag. 

H. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for junior. 

I. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for gutter. 

J. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for smågutter. 

K. Forbundsdommere. 

*Dersom flere enn 20 spillere herrer eller 14 spillere damer oppfyller ett av vilkårene for tildeling av 
diplom kan klubben søke NBF ytterligere tildeling.  
 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Nytt *punkt. 
 

 

§ 32.18 NBFs lille diplom 

Følgende skal ha dette diplom: 

A. Avdelingsvinnere i 2. og lavere divisjoner (klubbene). 

B. Den seirende skole i skolemesterskapet. 

C. Inntil 20 spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for junior. 

D. Den klubb som blir seriemester (vinner av eliteserien for junior). 

E. Inntil 20 spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for gutter. 

F. Den klubb som blir seriemester (vinner av eliteserien) for gutter. 

G. Inntil 20 spillere på det seirende lag Norgesmesterskapet for smågutter. 

H. Den klubb som seirer i uoffisielt NM Old boys. 

I. Den klubb som seirer i uoffisielt NM Veteran 50+ 

J. Diplomene kan også etter særskilt tillatelse fra Seksjonsstyret brukes av kretsene. 

* Ved færre enn 8 deltagende lag under punkt H og I tildeles diplom for vinner Interkrets. 
 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Punkt A: Erstattet 3.disvisjon med lavere divisjoner. 
Punkt I: Nytt  
*punkt: Nytt 
 

§ 32.19 NBFs skolemesterdiplom 

Dette diplom tildeles inntil 14 spillere på det seirende lag i skolemesterskapet. 

 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Ingen endring.  
 

§ 32.20 Særskilt utdeling av diplom. 

Seksjonsstyret kan også ved særskilte anledninger dele ut NBFs store diplom eller NBFs lille diplom. 

 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Ingen endring. 
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§ 32.21 Merke fås kun en gang. 

Ikke noe merke kan bli tildelt mer enn en gang til samme person. 

 

Seksjonsstyrets kommentarer 
Ingen endring. 
 
 
Forslag 8-2-10 Rinkserie for jenter/damer 
 
Seksjonsstyret foreslår at det legges opp til en rinkserie fra 2016/17 som et forsøk på å styrke 
utviklingen av antall jente- og damelag. Seksjonsstyret ønsker å utvikle dette konkurransetilbudet i 
samarbeid med klubbene for å komme frem til en best mulig modell. Dette betyr at dagens 
seriemodell vil gå som tidligere sesongen 2015/16.  
 
Begrunnelse: 
For å hindre fortsatt frafall og heller øke antall aktive, lisensierte og få flere lag har Jente- og 
Damekomiteen foreslått ovenfor Seksjonsstyret alternative spillformer. Med dette mener Jente- og 
Damekomiteen i seksjonen at spillformer med færre spillere på banen vil være med å styrke 
muligheten for å generere flere lag til serie og turneringsspill og senke terskelen for eksisterende og 
nye klubber til å stille rene klubblag.  
 

Seksjonsstyrets kommentar 
Utgangspunktet er at Dameserie med 9-er/11-er opprettholdes og Rinkserien skal være et 
supplerende tilbud for å styrke aktivitets- og konkurransetilbudet for jenter og damer.  

 
 

 
NM-finalen herrer på Frogner Stadion 7.mars mellom Ready og Stabæk trakk 1300 tilskuere.  
Foto: Torstein Vegheim 
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SAK 9 AVGIFTER FOR SESONGEN 2015/16  
Lisenser  
Forbundstinget 6.september 2014 vedtok nedenstående avgifter  
  
Spillerlisens bandy  
Høyeste nasjonale serie: kr 1300,-. Utvidet lisens kr 1600,-.  
Øvrige spillere (f. 1997 eller tidl.): kr 660,-. Utvidet lisens kr 970,-.  
  
Merk! Hvis en spiller skal delta i høyeste nasjonale serie i løpet av sesongen, må mellomlegg betales 
før kamp spilles.  
  
Aldersbestemte klasser  
Født i 1998 til 2002: kr 420,-. Utvidet lisens kr 680,-  
Født i 2003: kr 160,-. Utvidet lisens kr 315,-.  
  
Merk! Aktive inntil dato fylt 13 år er i utgangspunktet dekket av Barneidrettsforsikringen i NIF, men 
lisensalder er senket med et år (f. 2003) for å sikre at spiller er forsikret gjennom hele sesongen det 
året vedkommende fyller 13 år.  
  
Andre kategorier  
Dommere: kr 500,-  
Trenere, ledere, støtteapparat. (Frivillig): kr 270,-  
Turneringslisens: kr 275,-. (Lag ikke tilknyttet klubb/påmeldt seriespill i NBF)  
Merk! Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.  
  
Innmeldingsavgift for nye klubber er kr 0,-  
Årsavgiften til medlemsklubber i obligatorisk seriespill er kr 750,-.  
 
 

BANDYSEKSJONENS FORSLAG TIL AVGIFTER FOR SESONGEN 2015– 2016  
Overganger/utlån (overført til seksjonsnivå på forbundstinget 2012)  
Overgangsgebyret for spiller over 17 år: Kr 1100 (kr 900)  
Overgangsgebyr for spiller under 17 år: Kr 300 (kr 300)  
Utlånsgebyr for spillere med kontrakt: Kr 1400 (kr 1200)  
  
Lagavgifter herrer og Dommerreiseavgifter  
Elite kr 37.000 (kr 36.000) kr 13.500 (kr 13.500)  
1. divisjon kr 25.000 (kr 21.000) kr 8.000 (kr 8.000)  
2. divisjon kr 16.500 (kr 16.500) kr 7.500 (kr 7.500)  
3. divisjon kr 10.500 (kr 10.500) kr 6.500 (kr 6.500)  
Dameserien kr 7.000 (kr 7.000) kr 3.000 (kr 3.000)  
2.divisjon damer kr 3.000 (kr 3.000) kr 1.200 (kr 1.200)  
Jenteserien(e) kr 1.000 (kr 1.000)  
  
Reisekasse herrer kr 6.000 (kr 6.000)  
Reisekasse damer kr 3.000 (kr 3.000)   
 
Kampinspektøravgift elite kr 3.500 (kr 3.000)  
1.div. kr 1.500 (kr 1.000) 
2.div. kr 1.000 (kr 500) 
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Lagavgifter aldersbestemte klasser Dommerreiseavgifter aldersbestemte klasser  
Veteran 50+ kr 6.000 (kr 5.500)  
Old Boys kr 8.000 (kr 7.500)  
Junior kr 8.500 (kr 8.500) kr 3.000 (kr 3.000)  
Gutt kr 7.500 (kr 7.500) kr 3.000 (kr 3.000)  
Smågutt kr 5.500 (kr 5.500)   
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  
Elite kr 3.000 (kr 3.000)  
1.div. kr 1.500 (kr 1.500)  
  
Dommerhonorarer etc.  
Elitedivisjonen Honorar: kr 800,- pr. hoveddommer/match (kr 800).  
Elitedivisjonen Honorar: kr 700,- pr. meddommer/match (kr 700).  
1. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
2. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
3. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Dameserien Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Merk! Kr 500 forutsetter 11-er/9-er spill på 2x45 min. Ved rink kamper på 2x35min. kr 400.  
Junior: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Gutter: Honorar: kr 400,- pr. dommer/match (kr 400).  
Smågutter/jenter: Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
7-er bandy: Honorar: kr 150,- pr. dommer/match (kr 150).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Uoffisielt NM Old Boys Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Interkrets Veteran 50+ Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Kampinspektør/sensor Honorar: kr 300,- pr. match.  
Treningskamp aldersbestemte landslag: Honorar: Gjennomsnittet av satsen for landslagsklassen og 
divisjonssatsen.  
 

 
VM U17 gutter Sarpsborg: Bronsefinalen Norge-Sverige. Foto: St. Olav vgs. 
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SAK 10 ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2015 – 2016  
 
SPORTSLIG 
1.  Arrangere seriene, og NM-sluttspillet herrer og damer. 
2. Arrangere seriene og NM aldersbestemte klasser. Finaler/bronsekamper settes ut på 

respektive klubber. 
3.   Arrangere uoffisielt NM Old boys og veteran 50+/interkrets og interkrets jenteklasser. 
4.   Stimulere og koordinere kretslagsturneringene for gutter og jenter. 
5.   Delta i VM-herrer i Uljanovsk i uke 4-5. 
6.  Delta i VM for U19 i Trollhättan i uke 5. 
7.   Delta i VM for U17 gutter i Russland i uke 4. 
8.   Landskamper Norge A mot Finland i Borgå i uke 49. 
9.   Delta i VM for damer i Minneapolis i uke 8. 
10.   Samlinger for landslagene. 
11.  Arrangere barneskoleturneringer for gutter og jenter i samarbeid med 

klubbene/kretsene/regionene.  
12.  I samarbeid med FIB, arbeide for synliggjøring av bandy under Kulturfestivalen i ungdoms-OL 

på Lillehammer/Gjøvik i 2016. 
 
 UTVIKLING 
1.  Videreutvikle faglig innhold og omfang av klubbesøk- /instruksjon. 
2.  Arrangere dommerkurs og trenerkurs sentralt og i klubbene. 
3.  Arrangere klubbkvelder for klubbledere og trenere. 
4.  Stimulere til "hver klubb sin bandyskole", herunder fokus på deltakelse av jenter. 
5.  Stimulere til klubbcuper for aldersbestemt 11ér bandy. 
6.  Fokusere på jenterekruttering og utvikling av jentebandyen. Egne jenteserier. 
7.  Stimulere klubbene til å arrangere «Den store jentebandydagen» og delta på jentecuper. 
8.  Følge opp og stimulere til bandyaktiviteter i tidligere og nåværende bandyklubber. 
9.  Erstatte naturisbanene med kunstis. Arbeide for hel isflate for bandy på utendørs 

skøytebaner og i fremtidige skøytehaller, herunder samarbeid med Skøyteforbundet. Søke 
om økte satser for spillemiddeltilskudd og om ekstraordinære programsatsnings-midler på 
bandy- og skøytebaner. Utvikle kravspesifikasjoner på bandyarenaer. 

10.  Fokus mot baneeiere/kommuner ift drift og opprustning av både naturis- og kunstisbaner. 
11.  Stimulere bandyfolket til å posisjonere seg i politiske miljøer, idrettskretser, idrettsråd, 

samarbeidsutvalg, anleggsutvalg som er av betydning for å få etablert flere kunstisbaner. 
12.  Videreutvikle seriemodellene. 
 
ØKONOMI 
1.  Arbeide for å styrke seksjonens økonomi, herunder god økonomistyring. 
2.  Legge økonomisk til rette for både topp og bredde. 
 
 ORGANISASJON 
1.  Videreutvikle kommunikasjonen i alle ledd. 
2.  Bidra i FIB-systemet, herunder arbeide for bandy som fremtidig olympisk idrett. 
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BUDSJETT OG REGNSKAP FOR 2014-2015 OG BUDSJETT FOR 2015-2016 

 *R-14/15 B - 14/15 
Diff R-B- 
14/15 B - 15/16 

Styrke idrettens rolle i samfunnet     

Sum Skole/Bredde/Rink 120 439 115 000 -5 439 115 000 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 136 939 128 200 -8 739 128 200 

Sum serier menn  -1 042 239 -1 082 500 -40 261 -1 180 250 

Sum serier kvinner -42 000 -39 850 2 150 -33 850 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -1 084 239 -1 122 350 -38 111 -1 214 100 

Sum A-landslag menn 292 885 295 000 2 115 295 000 

Sum U19 menn 131 781 120 000 -11 781 120 000 

Sum U17 menn 416 943 50 000 -366 943 160 000 

Sum U16 menn 12 663 10 000 -2 663  

Sum egne arrangement menn 20 931 290 000 269 069  

Sum landslag menn  875 203 765 000 -110 203 575 000 

Sum A-landslag kvinner 36 586 60 000 23 414 235 000 

Sum U18 kvinner    25 000 

Sum U17 kvinner 4 000 55 000 51 000 30 000 

Sum landslag kvinner 40 586 115 000 74 414 290 000 

Sum toppidrett 915 789 880 000 -35 789 865 000 

Sum trenerutdanning 7 623 49 300 41 677 49 300 

Sum dommerutdanning 28 691 50 000 21 310 40 000 

Sum kompetanseutvikling 36 314 99 300 62 987 99 300 

Sum andre innsatsområder 89 559 77 400 -12 159 77 400 

Sum Møter NBF 28 052 29 040 988 29 040 

Sum styre og komiteer 155 974 181 040 25 066 174 040 

Sum administrasjon 2 362 190 2 350 984 -11 206 2 459 652 

Sum salg 0 -5 000 -5 000 -5 000 

Sum sponsorinntekter -60 000 -100 000 -40 000 -80 000 

     98000 - ÅRSAVGIFT -18 750 -12 500 6 250 -12 500 

     98010 - LISENS -860 613 -833 000 27 613 -880 000 

     98020 - OVERGANGER -82 310 -70 000 12 310 -91 000 

     98035 - BØTER O.L. -6 000 0 6 000 0 

     98060 - RAMMETILSKUDD -1 545 000 -1 575 000 -30 000 -1 575 000 

Sum andre inntekter -2 512 673 -2 490 500 22 173 -2 558 500 

Avsetning fremtidige arrangementer    50 000 

Sum Finans 0 0 0 50 000 

     

Prosjektresultat 39 852 -926 -40 778 -4 008 
 
Kommentarer til regnskapet 
 
Generelt 
Norges Bandyforbund med sine tre idretter (seksjoner/avdelinger) er et juridisk subjekt. Det 
utarbeides derfor kun et fullverdig regnskap for Norges Bandyforbund hvert år. Dette er det 
regnskapet som organisasjonen er lovpålagt å utarbeide for innrapportering til NIF og Brønnøysund 
med styrets økonomiske beretning, revisors og kontrollkomiteens beretning. De 
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offisielle/fullstendige regnskapene, som visere den samlede økonomiske stillingen pr 30. april hvert 
år, for Norges Bandyforbund behandles for to år av gangen på forbundstinget. 
Seksjonene har ikke egen balanse. Samtlige bankkonti og eiendeler eies av Norges Bandyforbund. 
Seksjonene er ikke organisasjonsledd i henhold til idrettens lov. Seksjonene kan derfor ikke 
disponere/opprette egne bankkonti eller besitte eiendeler. 
På grunnlag av seksjonenes aktivitetsplaner tildeler forbundsstyret seksjonene hvert år et 
arbeidsbudsjett (aktivitetsbudsjett) som seksjonene har til disposisjon til drift av sine aktiviteter. Det 
føres derfor ikke egne regnskaper for seksjonene men en oversikt som viser avdelingens/seksjonens 
forbruk i forhold til den rammen/budsjettet som er tildelt av forbundsstyret. Det er dette 
aktivitetsbudsjettet/regnskapet, som behandles av seksjonsårsmøtene hvert år. Seksjonsårsmøtene 
fastsetter seksjonens aktivitetsbudsjett innenfor rammen som er vedtatt av forbundsstyret. 
 
Regnskapene og budsjettene presenteres i henhold til NIFs standard 
prosjekt/aktivitetsregnskapsoppstilling. 
Prosjektoppstillingen inndeles i klasser i henhold til idrettens standard prosjektplansoppstilling. 
Budsjett følger den samme oppstillingen og aggregeringsnivå som oppstillingen av 
regnskapsrapportene. 
Seksjonsstyret anser at de framlagte aktivitetsregnskaper og budsjetter er på et detaljnivå som er 
hensiktsmessig for årsmøtets behandling.  
 
Det gjøres oppmerksom på at inntekter føres som – tall i regnskapene/budsjettene. Et resultat med 
et – tegn foran er et positivt resultat (overskudd). 
 
 
Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene 
 
Idrettslagenes aktivitet: 
Grunnet noe lavere inntekter fra NM-finalearrangementet er inntektene i denne klassen lavere enn 
budsjettert. 
 
Toppidrett: 
Det deltok to flere nasjoner i mesterskapet, enn forutsatt ved budsjetteringen er kostnadene i denne 
klassen noe høyere enn budsjettert. 
 
Utdanning: 
Forbruket til utdanning er noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes primært noe lavere forbruk til 
trenerutdanning dommerutdanning enn budsjettert. 
 
Sponsor: 
Sponsorinntektene ble 40% lavere enn budsjettert 
 
Rammetilskudd: 
Endringen i tippenøkkelen fra 56% til 64% har ikke gitt den økningen på rammetilskuddene til 
særidrettene som forventet. 
NIF kommenterer dette i sin beretning for 2014: 
«Det negative har vært at Regjeringen ikke har tatt hensyn til en alminnelig regulering i tråd med 
lønns- og prisveksten i samfunnet når det gjaldt rammene for NIF, særforbundene eller 
idrettskretsene. Idrettsstyret opplever derfor at endringen i tippenøkkelen reelt sett ikke har styrket 
sentralorganisasjonene, det faglige utviklingsarbeidet, organisasjonsutviklingen eller toppidretten. 
Det positive ved tildelingen har vært en tydelig økning i rammene til idrettsanlegg og lokale 
aktivitetsmidler (LAM-midler som tildeles klubbene via idrettsrådene i kommunene).  
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Resultat og seksjonens «egenkapital». 
Driftsresultatet i henhold til seksjonenes aktivitets regnskap henføres seksjonenes «egenkapital» som 
framgår av seksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper. Denne balansekontoen vil 
derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på seksjonens aktivitetsregnskap. Seksjonenes 
balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom og inngår som en del av NBFs samlede 
egenkapital. 
 
Ved inngangen av driftsåret 14/15 var bandyseksjonens egenkapital positiv med kr 89.663,75. 
Årets negative resultat kr 39.851,81henføres «egenkapitalen» som da blir kr 49.811,94. 
Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital».  
 
Det gjøres oppmerksom på at Norges Bandyforbunds regnskaper for siste regnskapsperiode er ikke 
ferdig revidert eller endelig fastsatt av forbundsstyret. Det kan derfor bli mindre endringer i 
seksjonens endelige aktivitetsregnskap. 
 
 

 

 
Fra bronsekamp VM U17 Sarpsborg 25.januar 2015: Norge – Sverige, 1-11. Foto: St. Olav vgs. 
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SAK 12 VALG 

  
SAK 12.1 Valg av medlemmer til Seksjonsstyret  
Valgkomiteen foreslår følgende valg for kommende periode: 
 
Leder: Stein Pedersen, Ullern IF (ikke på valg, et år igjen) 
Nestleder: Julie Nålby, Drammens Ballklubb (på valg for to år) 
1. styremedlem: Øistein Rune Eriksen, Torp IF (på valg for to år) 
2. styremedlem: Hanne Werner, Røa IL (ikke på valg, et år igjen) 
3. styremedlem: Geir Andersen, Høvik IF (ikke på valg, et år igjen) 
1. varamedlem: Ravi Sunder, Drammen Bandy (på valg for to år) 
2. varamedlem: Siri Thoresen Heed, Ullern IF (på valg for et år) 
3. varamedlem: Kjell Arne Hermansen, Konnerud (ikke på valg, et år igjen) 
 
Valgkomiteen 
Jan Rockstad, Leder 
 
SAK 12.2 Valg av medlemmer til Valgkomiteen  
Velges av årsmøte 
  
SAK 12.3 Valg av medlemmer til Ballfondet  
De senere årene har Ballfondet bestått av Bandyseksjonens valgte leder, NBFs Generalsekretær og 
Bandyseksjonens rekrutteringsansvarlige, som oppnevnes når den nye Bandyseksjonen konstitueres. 
Samme ordning foreslås for kommende periode.   
 
 
 
 

 
      Norgesmester herrer 2015 - Ready 
 



75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


