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Bandyseksjonens 17. ordinære årsmøte. 
Ullevaal Stadion i Oslo, onsdag 11. juni 2008 kl. 18.00 til 21.00. 
 
Årsmøtet ble åpnet av bandyseksjonens leder Erik Hansen som ønsket spesielt gullmerkemann 
Kjell Hovland Olsen og forbundets hovedsponsor, Leta AS, velkommen. Erik Hansen kom inn 
på den økende kvinneandelen i norsk bandy. Videre betydningen av sterkt engasjement på egen 
klubbs vegne, men samtidig betydningen av og respekten for årsmøtet og årsmøtets vedtak. 
- Snakk med hverandre, - ikke om hverandre. 
 
Deretter ble Bandyforbundets økonomiske støttespiller gjennom mange år, avdøde Ole V. 
Raanaas minnet med et minutts stillhet. Ole V. Raanaas var leder av sin far Jens B. Raanaas 
Minnefond og en sentral person i Bandysportens Fremme. 
 
Erik Hansen og utviklingssjef Tor Audun Sørensen foresto utdelingen av diplomer til alle 
Norges- og seriemestere sesongen 2007/08. Videre diplomer til våre tre nye forbundsdommere; 
Fredrik Bjørseth, Hauger, Gjermund Strømnes, Sarpsborg og Tom André Haakonsen, Drammen. 
 
Bandyspilleren Christer Lystad, Sarpsborg, ble hedret med statuetten, en bandyspiller i bronse 
laget av kunstneren Kirsten Kokkin, for å ha oppnådd 100 A-landskamper under årets bandy-VM 
i Moskva. Han fikk også tildelt en landslagstrøye påsatt draktnummer 100 av Leta AS. 
 

----------------------------------------------- 
 
NBFs visepresident Svein-Erik Hammerstad hilste fra Forbundsstyret. Han takket seksjonen for 
vel utført arbeid denne sesongen, ryddig økonomi og gode handlingsplaner for kommende år. 
Hammerstad kom videre inn på betydning av at det nå er dannet et ”Særforbundsforum” med 34 
deltakende særforbund innen Idrettsforbundet. Han tok for seg Tromsø 2018 og betydningen 
dette vil kunne få for etterslepet av statlige anleggsmidler. Avslutningsvis roste vise-presidenten 
A-landslagsspilleren Christer Lystad for hans mangeårige innsats på den internasjonale 
bandyarenaen og gratulerte med 100 A-landskamper. 



 
 
SAK 1:   Godkjenning av fullmakter og at årsmøtet er lovlig innkalt 

 
Fullmaktene ble lest opp og godkjent, og årsmøtet erklært lovlig innkalt.  
Ved årsmøtets start var det 42 stemmeberettigede og i tillegg 7 personer med talerett. 
 
 
SAK 2:   Valg av dirigent. 

 
Jan Rockstad, Ski & Ballklubben Drafn, ble foreslått og valgt til årsmøtets dirigent. 
 
 
 
SAK 3:   Valg av sekretærer. 

 
Fra NBF administrasjonen ble foreslått og valgt Bjørn-Erik Thorp, Mette Haakonsen. 
 
 
SAK 4:   Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll. 

 
Hilde Christensen, Høvik og Tore Lennart, Snarøya, ble valgt. 
 
 
SAK 5:   Godkjenning av den oppsatte saksliste. 

 
Sakslisten ble godkjent, med endringen at sak 9 – valg, ble behandlet til slutt etter sak 12. 
 
 
SAK 6:   Behandling av seksjonsstyrets beretning for sesongen 2007/08. 
 
Bemerkninger til beretningen: 
 
S. 15 - 1.div.mestere: 
Sverre Stockinger, Stabæk ba om nærmere gjennomgang av navn på mestere i 1. divisjon. 
S. 26 – VM Sverige: 
Referat kan leses på www.damebandy.blogg.no  
S. 31 – Anleggskomiteen: 
Bandyseksjonens leder, Erik Hansen, omtalte kommende og igangsatte kunstisprosjekter. NBF 
bruker mye tid og ressurser på anlegg, og kan bistå klubbene i lokalt kunstisarbeid, både politisk 
og faglig. NBF har et positivt samarbeid med skøyteforbundet på anleggssiden, hvor kontakten 
med Kulturdepartementet (spillemidler) står sentralt. Erik Hansen avsluttet med å uttrykke 
bekymring, med hensyn til fordeling av fremtidige spillemidler til bruksanlegg, i lys av ski-VM i 
2011 og vinter-OL i Tromsø i 2018. 
 
Beretningen ble enstemmig vedtatt, med ovennevnte bemerkninger. 

http://www.damebandy.blogg.no/


 
 
SAK 7:   Regnskap 2007/08 

 
Bandyseksjonens gjeld til Forbundet er halvert i løpet av året. 
Med denne kommentar, ble regnskapet enstemmig bifalt og anbefalt oversendt til 
forbundstinget i september 2008 for godkjenning. 
 
 
 
SAK 8: INNKOMNE FORSLAG 

 
 
 
SAK 8-1-1: Ready 
                 Antall deltakere. 
                 (Tilføyelse i Spilleregel 3, punkt 2) 

 
Forslag: Tilføyelse til regel 3.2. Innbytte av spillere. 
"Det er ikke tillatt med innbytte i perioden fra at hjørneslag er idømt til det er utført." 
 
Forslaget falt med kun 11 stemmer for. 
 
 
 
SAK 8-1-2: Ready 
                    Timeout.  

 
Forslag: Det innføres time-out i bandy. Hvert lag kan i løpet av kampen ta en time-out på ett 
minutt. Dette gjennomføres første året som en prøveording i juniorserien. 
 
Forslaget ble vedtatt med 24 stemmer for. 
 
 
 
SAK 8-1-3: Nordre Sande 
                 A-spilleres adgang til å spille på rekruttlag 
……………..(Kampreglementet § 20. (Generelle bestemmelser). 
 

 
Forslag: Tilføyelse etter siste setning: Dispensasjon gis ikke for deltagelse i sluttspillkamper 

…jmfr § 30.5. 
 
Forslaget falt med kun 3 stemmer for. 



 
 
SAK 8-1-4: Nordre Sande 
                 Spilleberettigelse i sluttspill. 
                 (Kampreglementet § 30, punkt 5).  

 
Forslag: 1. Tilføyelse etter 1.setning:  …og spilt minst 1/3 av de innledende seriekamper. 
 
Forslaget falt med kun 2 stemmer for. 
 
 

 
SAK 8-1-5: Snarøya Sportsklubb 
                    Opprykk/nedrykk mellom 1. og 2. divisjon. 
                 (Kampreglementet § 17, punkt 3). 

 
Forslag/begrunnelse: Hvis et 2. lag kvalifiserer seg for opprykk til 1. divisjon skal det spille kvalifisering 
mot 2.laget i 1. divisjon. Er det to 2.lag i 1 divisjon spilles kvalifiseringen mot det dårligste 2.laget. Det 
beste ikke-2.laget i 2. divisjon spiller kvalifisering mot det dårligste ikke-2.laget i 1. divisjon 
 
Forslaget falt med kun 14 stemmer for. 
 
 
 
SAK 8-1-6: Stabæk og Nordre Sande 
                   Forbud mot bruk av hookede køller i nasjonal dameserie. 
                  (Generelle bestemmelser) 
 

 
Forslag: Fra og med sesongen 2008/2009 innføres det forbud mot bruk av hucka køller i den nasjonale 
dameserien. Dette gjelder også kamper som spilles på rinkarenaer. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt, med den tilføyelsen at forslaget også omfatter herreseriene. 
 
 
 
SAK 8-1-7: Skeid og Ullevål 
               Spill for definert samarbeidsklubb. 
 

 
Forslag: Foruten spill på seniorlag i egen klubb, kan spillere som holder junioralder tillates å spille 
juniorbandy for annen definert samarbeidsklubb. 
En klubb kan ha flere definerte samarbeidsklubber, men ingen junior skal kunne spille på ulike lag 
for mer enn to klubber. 
Forslaget fremmes som en prøveordning over en til to sesonger. Både moderklubb og samarbeidsklubb/lag 
må defineres i begrunnet søknad til forbundet. Det må søkes forut for hver sesong innen satt dato 
(eks.:1.september). Forsikringsansvaret (lisens) på navngitte spillere skal bekreftes skriftlig fra 
moderklubb og omfatte samarbeidslaget. Det forutsettes dokumentert i søknaden at en eller begge 
samarbeidsklubbene har store problemer med å stille lag i juniorklassen(e). 
 
Årsmøtet gikk enstemmig inn for at forslaget, med lovkomiteens innsigelser og føringer fra 
årsmøtedelegatene, blir oversendt Bandyseksjonen for nærmere presisering av ordlyden. 
Intensjonen er at det endelige forslaget omfatter alle aldersbestemte klasser på 11’er nivå. 



 
 
SAK 8-2: BANDYSEKSJONENS FORSLAG 

 
 
 
SAK 8-2-1   Dommere, kampsekretærer og kampinspektør. 
Kampreglementet, § 5.  

 
Forslag: Kampinspektørrollen formaliseres. Nytt punkt 7 Kampinspektør. 
 
Kampinspektør oppnevnes av administrerende myndighet i de kamper dette bestemmes. 
Kampinspektør er administrerende myndighets øverste person på arrangementet. 
Kampinspektør rapporterer til administrerende myndighet. 
 
Forslaget vedtatt, mot 2 stemmer. 
 
 
 
SAK 8-2-2:   Dommere, kampsekretærer og kampinspektør. 
Spillereglene, Regel 18.. 

 
Forslag: Ny regel 18.9. Kampinspektør 
 
Kampinspektør oppnevnes av administrerende myndighet i de kamper dette bestemmes. 
Kampinspektør er administrerende myndighets øverste person på arrangementet. 
Kampinspektør skal vurdere, bedømme og rapportere lagenes oppførsel og arrangørens 
gjennomføring av arrangementet. 
Kampinspektør skal rettlede og vurderer dommernes innsats. 
Kampinspektør rapporterer til administrerende myndighet. 
 
Forslaget vedtatt, mot 3 stemmer. 
 
 
 
SAK 8-2-3:   Uteblivelse fra kamper. 
Kampreglementet, § 9. 

 
Forslag: Ny tilleggssetning: ” Administrerende myndighet kan på bakgrunn av dokumenterte medisinske 
årsaker fra lege vurdere utsettelse”. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
SAK 8-2-4:   Serien. Divisjonsspillet. 
                  Endre punkt 4 - Kun 3-tre semifinaler elite. 
Kampreglementet, § 17. 

 
Forslag: Semifinalene spilles best av 3 kamper, der de to best plasserte lagene fra seriespillet 
spiller hjemme i 1. og borte i 2.kamp……………….Om klubbene etter 2 kamper står med 1 seier 



hver, spilles det en 3. kamp. ……….. 
 
Forslaget vedtatt, mot 7 stemmer. 



 
 
SAK 8-2-5:   Serien. Divisjonsspillet. 
                  Hjemmebane i 3. semifinale. 
Kampreglementet, § 17, punkt 4. 

 
Endringsforslag: Endring Punkt 4 siste linje: …. Det lag som har best målforskjell i de to første 
semifinalene får hjemmekamp i kamp nr tre. Er målforskjellen lik får det lag som er best plassert 
i grunnserien hjemmekamp i kamp nr tre. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
SAK 8-2-6:   Bruk av ikke spilleberettigede spillere. 
                   Ny siste setning. 
Kampreglementet, § 31. 

 
Forslag: Ansvarlig myndighet kan også vurdere bruk av bøter.” 
 
Forslaget vedtatt, mot 3 stemmer. 
 
 
 
SAK 8-2-7:   Antall deltagere. 
                   Deltakere ved kampens begynnelse. 
Spillereglement, Regel 3.1. 

 
Forslag: Nest siste setning utgår: ” Hvis spilleren har vært benyttet, vises vedkommende ut og 
laget får 10min lagstraff.” 
Ny siste setning:” Dersom en spilleberettiget spiller deltar fra start uten å ha vært oppført 
lagoppstillingen, kan administrerende myndighet vurdere bot (Jfr. Kampregl. § 31). 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

 
SAK 8.2.8:   Målvakten 
                  Teksttillegg i punkt A og B. 
Spillereglementet, Regel 6. 

 
Forslag tilleggstekst: A. Hanskene. 
Tillegg setn.4.: Konturene rundt hanskens fingertupper og hånden kan være høyst 1cm. 
 
Forslag tilleggstekst: B: Leggskinn. 
Tillegg ny setn.: Benbeskyttelsen får være maks 80cm høy og 30.5cm i bredde når den er påsatt. 
 
Forslagene enstemmig vedtatt. 



 
 
SAK 8.2.9:   Tildeling av: merker, medaljer, diplomer, pokaler og utmerkelser. 
                  Endres til: Inntil 20 medaljer i aldersbestemte NM-klasser og senior herrer 
                  (presisering damer). 
Kampreglementet, § 32. 

 
Endringsforslag - Punkt 1.a) Norgesmesterskapsmerket:  
Endre 2.setn.: Finalespillerne og inntil 20 spillere totalt kan tildeles merket…… 
 
Endringsforslag - Punkt 1.b) Medaljer: 
Endret 4.setn.: ……..i et antall av inntil 20…….. 
 
Endringsforslag - Punkt 1.c) Norgesmesterskapsmerket 
Inntil 20 spillere på lag nr 1, 2 og 3 tildeles…….. 
 
Endringsforslag - Punkt 2) Norgesmesterskapet for damer: 
Endret 2.setn.: Finalespillerne og inntil 14 spillere totalt kan tildeles merket…….. 
 
Endringsforslag - Punkt 3) Norgesmesterskapsmedalje i de yngre klasser: 
Endret 1.setn.: …………..i et antall av 20 etter de regler som nevnt i § 32. 
 
Endringsforslag - Punkt 11) NBF´s store diplom: 
Endres tilsvarende til antall 20 i : C(NM herrer), D(elite herrer), G(1.div. herrer) 
 
Endringsforslag - Punkt 12) NBF´s lille diplom: 
Endres tilsvarende til antall 20 i: C(junior), E(gutt), G(smågutt) 
 
Endringsforslag - Punkt 16) Pokaler: 
Endres tilsvarende til antall 20 i: D (miniatyrbeger NM herrer) 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
SAK 9-1:   VALG AV MEDLEMMENE I SEKSJONSSTYRET 
 
Bandyseksjonens valgkomité forela årsmøtet følgende forslag til to-årige valg: 
 
Leder   Erik Hansen   Skeid   Gjenvalg 2 år 
Nestleder  Kjell Borgersen  Drafn   1 år igjen 
1. styremedlem Rolf Hæhre   Drammen Bandy 1 år igjen 
2. styremedlem Tom Martiniussen  Stabæk   2 år (ny) 
3. styremedlem Siri Nørve   Ready   1 år igjen 
4. styremedlem Lars Stian Nygaard  Skeid   Gjenvalg 2 år 
1. varamedlem Dag Kåre Lunden  Solberg  2 år (ny) 
2. varamedlem Stig Jensen   Mjøndalen  Gjenvalg 2 år 
3. varamedlem Sigrid-Lise Nonås  Bergen   1 år igjen 
 
Det fremkom bemerkninger til kvinneandelen i det nye seksjonsstyret. 
Leder- , 2.- og 4. styremedlem, samt 1.- og 2. varamedlem, ble enstemmig valgt for to år. 



 
 
SAK 9-2:   VALG AV MEDLEMMENE I VALGKOMITÉEN 

 
Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt: 
Hege Ibsen, Ready, Kristian Nygaard, Stabæk og leder Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra. 
 
 
 
SAK 9-3:   VALG AV MEDLEMMENE I BALLFONDET 

 
De senere årene har Ballfondet bestått av Bandyseksjonens valgte leder, NBFs generalsekretær 
og Bandyseksjonens rekrutteringsansvarlige, som oppnevnes når den nye Bandyseksjonen 
konstitueres. Samme ordning foreslås for kommende periode. 
 
Generalsekretær NBF, leder og rekrutteringsansvarlig i Bandyseksjonen ble gjenvalgt. 
 
 
 
SAK 9-4:   VALG AV REPRESENTANT TIL FORBUNDSSTYRET. 

 
Leder i Bandyseksjonen, Erik Hansen ble valgt, med nestleder, Kjell Borgersen som vara. 
 
 
 
SAK 9-5:   VALG AV REPRESENTANTER TIL FORBUNDSTINGEN 2008. 

 
Årsmøtet ga Bandyseksjonens styre fullmakt til å oppnevne representanter fra medlemsmassen til 
forbundstinget 2008. 



 
 
SAK 10:   AVGIFTER FOR SESONGEN 2008/09 (06/07 i parentes) 

 
Forbundstinget høsten 2006 vedtok avgifter for perioden 2006-08. Samtlige kategorier 
lisensforsikring ble vedtatt økt med kr 50,- fra sesongen 2007/08. Betalt lisens til NBF er gyldig 
for alle forbundets idretter. BS foreslår samme avgifter som for 07/08. 
 
LISENSER 
Aktive over 17 år:   kr 550,- (500) Utvidet lisens kr 800,- (750) 
Aktive under 17 år:   kr 400,- (350) Utvidet lisens kr 600,- (550) 
Dommere, trenere, ledere:  kr 400,- (350) 
 
Overgangsgebyret for spiller over 17 år er på kr 600,- 
Innmeldingsavgift for nye klubber er kr 0,- 
Årsavgiften til medlemsklubber i obligatorisk seriespill er kr 500,-. 
 
 
Bandyseksjonen: Forslag til avgifter for sesongen 2008/09: 
 
Lagavgifter herrer:      Dommerreiseavgifter: 
 
Elite   kr 20.000 (kr 13.500)   kr 10.000 
1. divisjon  kr 12.000 (kr 11.000)   kr  6.000 
2. divisjon  kr 11.000 (kr 10.000)   kr  6.000 
3. divisjon  kr  7.500  (kr  6.500)   kr  5.000 
Dameserien  kr  4.000    kr  2.600 
(2.divisjon damer kr  3.000    kr  1.200) 
 
Reisekasse herrer kr 1.200 
Reisekasse damer kr    800 
 
Kampinspektøravgift kr 1.500 for elite- og 1. divisjon 
   (kr   300 pr. match + reisedekning) 
 
Lagavgifter aldersbestemte klasser:    Dommerreiseavgifter ald.best.: 
 
Veteran 50+  kr 2.000 
Old Boys  kr 5.000 (kr 4.300) 
Junior   kr 6.000 (kr 4.300)   kr 2.000 
Gutt   kr 4.300 (kr 3.800)   kr 1.500 
Smågutt  kr 3.500 (kr 3.000) 
 
I klubber hvor det er flere lag i samme klasse, skal det betales 50% for lag nr. 2, nr. 3 osv. 
Gjelder ikke dommerreiseavgift. Denne skal betales for samtlige lag. 
 
Arrangementsavgift internasjonale mesterskap: Eliteklubbene kr 2000,- og 1.div kr 1000,-. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt, med følgende kommentarer. 
Lisens for trenere og ledere er frivillig. 
Forbundet vil kommende år skjerpe oppfølgingen av sanksjoner relatert til bruk av ikke-
lisensierte spillere. 



 
 

SAK 11:   ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2008/09 
 
SPORTSLIG 
1. Arrangere seriene, og NM-sluttspillet for herrer og damer, herunder finaleuka (prel. uke 10). 
2. Arrangere NM aldersbestemte klasser, herunder finaleuka (prel. uke 10). 
3. Arrangere uoff. NM for old boys, interkrets veteran 50+ og interkrets jenteklasse(er). 
4. Stimulere og koordinere kretslagsturneringene for gutter, jenter og damer. 
5. Delta i uoff. VM for U17/18 jenter i Finland 13.-15.februar. 
6. Delta i Nordisk Mesterskap for U-19 juniorer i Surte i Sverige 16.-18.januar. 
7. Delta i VM for U-17 gutter i Moskva i Russland 5.-8.februar. 
8. Damelandskamper mot Sverige U21 i Norge 14.-15.februar. 
9. Delta i Russian Government Cup herrer i Novosibirsk, Russland 5.-7.desember. 
10. Delta i VM-herrer i Västerås i Sverige i 18.- 25.januar. 
11. Samlinger for landslagene, herunder U15, U16- og U-18 troppen gutter, samt fortsette 

damelandslagets deltakelse i kvalikserien gutt. 
12. Arrangere barneskoleturnering for gutter og jenter i samarbeide med kretsene. 
13. Igangsette prosess for arrangement av VM damer i Norge 2010. 
 
UTVIKLING 
1. Videreutvikle faglig innhold og omfang av klubbesøk-/instruksjon (kompetanseheving). 
2. Arrangere dommerkurs og trenerkurs sentralt og i klubbene (kompetanseheving). 
3. Arrangere fag- og utviklingsseminar for klubbledere og trenere. 
4. Fortsatt stimulere til "hver klubb sin bandyskole" (rekruttering). 
5. Stimulere til flere cuper for aldersbestemt 11ér bandy. 
6. Fokusere videre på jenterekruttering. 
7. Arbeide for bygging av flere utendørs kunstisbaner for bandy, samt nye bandyhallprosjekter. Arbeide 

for hel isflate for bandy på utendørs skøytebaner og i fremtidige skøytehaller. Videreutvikle 
samarbeid med fotball og skøyter med tanke på helårs- og flerbruk. Videreutvikle kompetansebase og 
nødvendig prosjektverktøy. Søke om økte satser for spillemiddeltilskudd og om ekstraordinære 
programsatsningsmidler på bandy- og skøytebaner. Utvikle kravspesifikasjoner på bandyarenaer. 

8. Større fokus mot baneeiere/kommuner ift drift og opprustning av både naturis- og kunstisbaner. 
9. Stimulere bandyfolket til å posisjonere seg i idrettskretser, idrettsråd, samarbeidsutvalg og 

anleggsutvalg som er av betydning for å få etablert flere kunstisbaner. 
10. Følge opp visjons- og strategiplanene. 
 
ØKONOMI 
1. Arbeide for å styrke seksjonens økonomi. 
2. Legge økonomisk bedre til rette for landslagsvirksomheten. 
3. Styrke utviklingsarbeidet, herunder aldersbestemte 11ér cuper, samt dommersiden. 
4. Styrke anleggsarbeide. 
 
ORGANISASJON 
1. Videreutvikle og følge opp de krav lisensordningen for eliteklubbene setter. 
2. Videreutvikle en positiv organisasjonskultur og miljø på og utenfor banen. 
 
Merk! Arbeidsplanen er ikke satt i prioritert rekkefølge, da bandyseksjonen ønsker å gjennomføre 
samtlige punkter. 
 
Den fremlagte arbeidsplan ble enstemmig vedtatt med følgende kommentarer: 
Bandyseksjonens leder, Erik Hansen fikk årsmøtets tilslutning til fleksibilitet ihht 
internasjonal deltakelse på dame- og jentesiden. Dette grunnet uvisshet på nåværende 



tidspunkt rundt hvilke FIB-arrangementer som vil finne sted kommende sesong. Erik Hansen 
fikk også tilslutning til at NBF igangsetter en prosess for arrangement av VM-damer i 2010. 



 
 
SAK 12:   Budsjett for 2008/2009 

 
Rammetilskuddet fra Idrettsforbundet har økt med 9%. Totalbudsjettet til bandyseksjonen for 
2008/09 blir således kr. 1.999.000. 
 
Forslaget til budsjett ble enstemmig vedtatt. 
 
  
SAK 13.1:   Elitelisens. Tilleggskrav under særskilte bestemmelser. 

 
Tekniske krav arena/hjemmebane: 
 
Nytt punkt 9: 
Arenaen skal ha permanent tribune (ikke snø/is) som kan ta minimum 200/250 tilskuere. 
Nytt punkt 10: 
Arenaen skal ha resultattavle som minimum viser klokketid, kamptid og stilling/resultat. 
Nytt punkt 11: 
Arenaen skal ha fast TV-platting for minst 1 kamera som dekker hele banen. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende kommentarer: 
Endret punkt 9: …… 200 tilskuere. 
Endret punkt 10: ……klokketid/kamptid... 
 
 
 
SAK 13.2:   VISJONS- OG STRATEGIPLAN 

 
Bandyseksjonen utarbeidet i 2004 en visjons- og strategiplan for norsk bandy med bred forankring hos 
alle våre organisasjonsledd. Denne planen skal være gjenstand for årlig revidering, slik at bandyfolket 
fortsatt kan trekke i samme retning og derav øke produksjonen ute i bandybruket. 
 
På Årsmøtet 7.juni 2007 ble det vedtatt følgende tillegg i pkt 1; 
Nytt pkt. 1.6: " Krav om jente- eller damelag i seriespill i regi av krets eller forbund for elitelag". 
 
(s.) Erik Hansen       (s.) Tor Audun Sørensen 
Leder Bandyseksjonen       Utviklingssjef NBF 
 
Den fremlagte visjons- og strategiplan ble enstemmig bifalt. 



 
___________________________________________________________________ 

 
 
Leder i bandyseksjonen, Erik Hansen, Skeid, avsluttet årsmøtet med å takke dirigenten Jan 
Rockstad, Drafn, for god møteledelse. Han roste videre gen.sekr. Tomas Jonsson for hans gode 
arbeid for å øke rammetilskuddet fra Idrettsforbundet.  
 
Han takket avgående styremedlem Frode Christensen, Stabæk, for arbeidet gjennom flere år på 
styreplan. En takk gikk også til administrasjonen, hvor Hansen bemerket spesielt det positive 
samarbeidet innad med ansatte i innebandy og landhockey. 
 
Avslutningsvis gjentok Erik Hansen oppfordringen til bandyfolket om ikke å snakke om 
hverandre, men med hverandre, og ønsket alle vel hjem! 
 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.00 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Bjørn-Erik Thorp       Mette Haakonsen 
Sekretær, NBF/adm.      Sekretær, NBF/adm. 
 
 
 
______________________     ______________________ 
Hilde Christensen, Høvik     Tore Lennart, Snarøya 
 
Desisor        Desisor 
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Klubb 
 
Drammen Bandy    Lars Tore Borge 
      Jan Henning Askheim 
      Jan Rockstad 
 
Frigg Oslo Fotballklubb    Knut Grundvig 
 
Hamar IL Bandy    Geir Vestby 
      Bjørn Marthinsen 
 
Høvik      Hilde Christensen 
 
Mjøndalen IF     Frode Holm 
      Leif Skinstad 
 
Nordre Sande     Elisabeth Fretheim 
      Andre Hansen 
 
Ready Oslo     Torer Berg 
      Peder Schjoldager 
 
Røa      Hanne Werner 
      Einar Asbjørnsen 
 
Sarpsborg BK     Gjermund Strømnes 
 
Spa/Bra      Kjell Hovland Olsen 
 
Snarøya      Christian Willoch 
      Tore Lennart 
 
Solberg SK     Per Holger Hansen 
      Tor Johansen 
      Dag Amundsen 
 
Stabæk      Sverre Stockinger 
      Even Jerring 
 
Ullern IF      Marianne Talberg 
      Stein Pedersen 
      Terje Lund 
 
Ullevål IL     Kjell Ivar Engebretsen 
      Bjørn Jensen 
      Sigurd Klippenberg 
 
Øvrevoll/Hosle-bandy    Petter Mortvedt 
      Torkel Anzjøen 
      Rene L’Orsa 



 
Krets 
 
Buskerud     Per Ivar Bråthen 
Oslo og Akershus    Steven Brecheisen 
 
 
Bandyseksjonen representert med: 
 
Leder      Erik Hansen 
Nestleder     Kjell Borgersen 
1. styremedlem     Rolf Hæhre 
2. styremedlem 
3. styremedlem     Siri Nørve 
4. styremedlem     Lars Nygaard 
1. varamedlem     Stig Jensen 
2. varamedlem 
 

Talerett 

Dirigent     Jan Rockstad 
Forbundsstyret     Svein Erik Hammerstad 
Oslo Bandykrets    Rolf-Erik Heftye 
 
Generalsekretær    Tomas Jonsson 
Utviklingssjef     Tor Audun Sørensen 
Konsulent     Ann-Mari Ellefsen 
Sekretær     Bjørn-Erik Thorp 
Sekretær     Mette Haakonsen 
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