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BANDY 



 PROTOKOLL 
 
Bandyseksjonens 18. ordinære årsmøte. 
Ullevaal Stadion i Oslo, torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 til 22.00. 
 
Bandyseksjonens leder Erik Hansen ønsket årsmøteforsamlingen velkommen. 
Årsmøtet ble innledet med et minutts stillhet for å hedre de bandyentusiastene som hadde falt 
bort siden forrige årsmøte. Minnet spesielt ble VM-sølvvinner, bragdmerkemannen og 
bandylederen Alf Henry (Affi) Bråthen, en av norsk bandys virkelige gentlemen. 
 
Deretter ga Erik Hansen ordet videre til NBFs visepresident Svein Erik Hammerstad, som 
innledningsvis uttrykte at Forbundsstyret var meget godt fornøyd med seksjonens målrettede 
arbeid gjennom 08/09. Ikke minst trakk han frem det gledelige overskuddet i årsregnskapet på 
55.000 kroner. Forsamlingen fikk også en kort orientering om arbeidet i ”Særforbundsforumet” 
og det viktige arbeide for å skaffe ”særidrettene” politisk tyngde. Forutsigbarhet i finansieringen 
av særforbundene er nødvendig. Han kom videre inn på betydningen av at signalanlegg bør 
finansieres over statsbudsjettet, momsfritak og det store etterslepet på anleggssiden.  
Hammerstad uttrykte ønske om at organisasjonsutvalget  i NBF revitaliseres. Alt tyder på at 
arbeidet med sentraliseringen i bandy-Norge er rette veien å gå, men det er også viktig å ivareta 
lokal politisk representasjon. 
Visepresidenten sa klart ifra at det ikke var ønskelig å legge verken press eller føringer på 
årsmøtet, men tilkjennega forbundsstyrets uforbeholdne støtte til at Norge skulle arrangere dame-
VM i 2010. Sitat: ”Underskuddet skal vi alltids kunne leve med, for denne glimrende muligheten 
til å sette et stort fokus på jente/damebandy må vi ta vare på”. 
Før Hammerstad takket for oppmerksomheten, omtalte han seksjonens strategiplaner, og den 
viktige jobben med å sette større fokus på frafallsproblematikken. Statistikken viser nærmere 
50% frafall for aldersgruppen 13 til 19 år.  
 
Bandyseksjonens leder Erik Hansen overlot deretter ordet til Norsk Topp Bandy (NTB) og den 
nye interesseorganisasjonens leder Sverre Stockinger. Han orienterte kort om bakgrunnen for 
dannelsen av NTB - nemlig eliteserieklubbenes felles ønske og felles interesser. Formålet er å 
arbeide for norsk toppbandy på dame- og herresiden, og for å bli bedre på alt vi gjør! 
 
Bandyforbundets generalsekretær Tomas Jonsson orienterte klubbene om mulighetene for å øke 
inntektene, bla i samarbeid m/Frisk Forsikring. Dette skjer ved at 3% av forsikringspremien går 
direkte tilbake til klubbene. NBF kan formidle interessen til Frisk, men Frisk Forsikring står for 
all videre kontakt. 
 
Bandyseksjonens leder Erik Hansen minnet om at vår største sponsor fortsatt er Norsk Tipping. 
Tar man en titt på ordningen med Grasrotmidlene, så er det penger å hente også her. Eksempelvis 
har en nærliggende Osloklubb allerede ”fått” inn 250.000 kroner via ordningen som inntil videre 
er øremerket anleggsutvikling. 
 
Avslutningsvis berømmet Erik Hansen administrasjonen ved Ann-Mari Ellefsen, Bjørn-Erik 
Thorp, Kjell Nilsen, Tor Audun Sørensen, Tomas Jonsson og Mette Haakonsen, for sin stå på-
vilje og det alltid tilstedeværende smil. ”Dere er usynlig for mange andre, men de og vi skylder 
dere stor takk. Miljøet dere skaper og nøyaktigheten i arbeidet som utføres er veldig bra”! 
 

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



 
UTDELING AV ERKJENTLIGHET OG DIPLOMER 
 
Passert 100 A-landskamper:  Pål Hanssen (37), Boltic 
 
Nå registrert med totalt 104 A-landskamper. Pål Hanssen var sammen med Christer Lystad  
første utenlandske profesjonelle idrettsutøver i Russland uansett idrett. Spilte der for Raketa 
Kazan. Mer enn 10 år som profesjonell i Sverige, hvor han har spilt i Boltic, Vänersborg og 
Västerås. Den opprinnelige Frem 31-gutten innehar scoringsrekorden i norsk toppserie for 
Stabæk med 84 mål på 18 kamper. Tidligere var Pål Hanssen også ansatt som faglærer ved  
NTG-bandylinjen. 
Pål Hanssen ble tildelt bronsestatuetten laget av kunstneren Kirsten Kokkin og landslagsdrakt  
nr. 100. 
 
Årets spiller i Eliteserien 2008/09:  Christian Waaler, Høvik 
 
Med overlegen margin kåret eliteklubbene Christian Waaler som ”Årets spiller”.  
Den opprinnelige Røa-gutten har tidligere spilt for Ullevål, Stabæk og Hammarby i Sverige,  
hvor han fikk med seg to SM-finaler for Stockholmsklubben. 
Christian Waaler ble tildelt gullkøllen på sokkel gitt av Leta AS.  
 
NBFs 5 nye forbundsdommer fikk utdelt diplom: 
  
      Magnus Robberstad, Ready 
      Lars Lindgren, Drammen Bandy, 
      Even Braaten, Frigg, 
      Tarald Moe Bjølseth, Frigg 
      Finn-Rune Karlsen, Mjøndalen 
 
Det ble her rettet en spesiell takk til utdanningsleder på dommersiden, Lars Stian Nygaard. 
 
Første del av årsmøte ble avsluttet med at de ulike klubbrepresentantene fikk overrakt 
klubbdiplomer og personlige diplomer for de ulike Norges- og seriemesterskap. 



 
 
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 34 stemmeberettigede og i tillegg 9 personer med talerett. 
 
Innkallingen ble godkjent. 
 
Totalt stilte 34 stemmeberettigede klubbrepresentanter ved årsmøtets begynnelse, senere tilkom 
ytterligere en representant. To representanter forlot årsmøtet etter pausen. 
 
 
SAK 2:   Valg av dirigent. 

 
Jan Rockstad, Drammen Bandy, ble foreslått og valgt til årsmøtets dirigent. 
 
 
 
SAK 3:   Valg av sekretærer. 

 
Fra NBF administrasjonen ble foreslått og valgt Tor Audun Sørensen, Mette Haakonsen. 
 
 
SAK 4:   Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll. 

 
Rune H. Jahnsen, Skiold og Gjermund Strømnes, Sarpsborg, ble valgt. 
 
 
SAK 5:   Godkjenning av den oppsatte saksliste. 

 
Sakslisten ble godkjent med følgende endring; 
 
Sak 8-2-3: Ny eliteserieordning behandles etter orienteringen fra seriekomiteen vedr Sak 13.4: 
Fremtidens seriesystem. 
 
 



 

SAK 6:   Behandling av seksjonsstyrets beretning for den forløpte sesong. 
 
Bemerkninger til beretningen: 
s. 7 – Veteran, Tabell 2; tallinjen forskjøvet mot venstre 
s. 13 - Utvisninger: Rødt kort teller som 45 minutter – Solberg 465 minutter (1 rødt kort) 
s. 14 -  Seksjonens leder bemerket betydningen av å ”blåse liv” i nye og game klubber” 
s. 16 - 1. divisjonsmestere: Øvrevoll/Hosle – Nicolai Thomassen (skrivefeil) 
s. 22 – RDK-beretning: Øistein R. Eriksen er forfallssekretær 
s. 35 – Anleggskomiteen: Seksjonens leder bemerket at forbundet fortsatt har prioritet på 
kunstisanlegg i tradisjonelle bandyområder. Jan Rockstad, Drammen bandy, bemerket at NM-
finalen 2011 mest sannsynlig kan spilles på ”Gamle Gress”. 
 
Beretningen ble enstemmig vedtatt med nevnte bemerkninger. 
 
 
SAK 7: Regnskap 2008/09 

 
Bemerkninger fra generalsekretær: 
- Seksjonene har ikke eget balanseregnskap. Dette påligger Forbundstinget. 
- Forbundets revisor og Kontrollkomiteen har godkjent bandyseksjonens regnskap 08/09. 
 
Regnskapet med ovennevnte bemerkninger ble enstemmig godkjent. 
 
 
  
SAK 8:   INNKOMNE FORSLAG 

 
 
SAK 8-1-1: Høvik og Ready 
                  Regler for aldersbestemte klasser. 
(Spilleregel 29, punkt 1, siste ledd: ”For jentespillere (på guttelag) settes de samme aldersgrensene 
til henholdsvis 22, 19, 17 og 15 år. ). 
 

 
Forslag: Endres til: Jenter kan være to år overårig i alle gutteklasser til og med smågutt. Fra og med 
seriene gutt settes det ingen øvre aldergrense for jenter /damer.
 
Forslaget vedtatt med 2 stemmer mot. 
  
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". Prøveording for alle serier for 11'er bandy, samt dameserien og jenter interkrets" 
 
Forslaget ble vedtatt med 2 stemmer mot. 
 
 
 



 
 
SAK 8-1-3: Ready 
                 Igangsetting av spillet. 
(Spilleregler 10).: tilføyelse til regel 10 Igangsetting av spillet 10.3 Hjørneslag 
 

 
Forslag: "Det er ikke tillatt med innbytte i perioden fra at hjørneslag er idømt til det er utført"  
 
Forslaget vedtatt med 26 stemmer for og 7 stemmer mot. 
 
  

SAK 8-1-4: Ready 
                  Igangsetting av spillet. 
(Spilleregel 10).: tilføyelse til regel 10 Igangsetting av spillet 10.3 Hjørneslag, etter første avsnitt 

 
 
Forslag: "Etter hjørneslag kan ikke nytt hjørneslag idømmes om det ikke har vært spill utenfor 
straffeområdet og forsvarende lag har berørt ballen. 
 
Forslaget vedtatt med 23 stemmer for. 
 
  

SAK 8-1-5: Ready og Øvrevoll Hosle 
                    Dameserien. 
(Kampreglementet § 21 – første to setninger). 
  

 
Forslag: For damelag arrangeres det seriemesterskap som en kombiserie 9er/7er/rinkbandy. Sluttspillet 
spilles som 9er bandy. Serien spilles som dobbel serie der en serierunde spilles på 9er, og en serierunde på 
7er. I Bergen spilles det rink. 
 
Christine R. Brenne fremmer forslag om utsettelse til 2010/11. 
 
Årsmøtet var enige om å stemme over om Sak 8-1-5 skulle stemmes over som det står, eller om 
det skulle stemmes over Utsettelsesforslaget til Stabæk. 
 
Det opprinnelige forslaget ble ifølge Årsmøtet vedtatt med 21 stemmer for. 
 
Merk!  
I ettertid viser dette seg feil, da forslag til endring av Kampreglement krever 2/3 flertall. 
Således har forslaget falt da det ikke oppnådde 23 av 35 stemmer. 



 
 
SAK 8-2:   BANDYSEKSJONENS FORSLAG 

 
 

 
SAK 8-2-1: Påbud om helt gitter. 
Spillereglementet, Regel 2.4 Beskyttelsesutstyr. 4 setning: ”Spillere f. 1987 eller senere skal benytte 
godkjent ansiktsmaske/helmaske i alle kamper i regi av NBF.”  
 

 
Forslag; Prøveordningen med gitter forlenges 2-to år. 
 
Forslaget vedtatt med 26 stemmer for. 
 
 

 
SAK 8-2-2: Siste års lillegutt går over fra 7-er til 11-er sesongen 10/11. 
Kampreglementet $ 29. Punkt 3 
 
 

 
Forslag: Siste års lillegutt spilles som 11-er bandy. 
 
Forslaget vedtatt med 24 stemmer for. 
 
Merk! Bandyseksjonen ble i tillegg bedt om å utrede konsekvensene, samt oppfordre klubbene til 
å arrangere 11-er cuper for siste års lillegutter.  
 
 
 

 
SAK 8-2-3: Ny eliteserieordning. 
Kampreglementet § 17, punkt 2  
 

 
Forslag; Eliteserien spilles som 2 serierunder (hjemme og borte), og 4 bonuskamper (2 hjemme og borte) 
 
Forslaget enstemmig vedtatt å tre i kraft allerede 2009/10 (modell A). Det spilles fem 
semifinaler, men kamper annenhver dag, slik at dette ikke utvider tidsbruken for 
serieordningen. 
 
Modell A: 
8 lag i serien, med dobbel serie. Det gir 14 kamper som er for lite i forhold til kvalitet. Som en 
ordning for å øke kampantallet til 18 kamper innføres bonusrunder. Disse kampene teller som 
vanlige seriekamper i tabellen. De spilles som 2 x 2 kamper gjennom sesongen med kamp fredag 
og søndag samme helg.  
 
Fredag: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 
Søndag: 4-1, 2-3, 8-5, 6-7 
 
Tabellplassering for oppsett av bonuskampene settes til etter runde 6 og 12, for å unngå 
spekulering i forhold til motstander og skape tid for oppsett av bonuskampene. Kampene spilles 
etter runde 7 og 13. Likt antall kamper må være spilt når bonustabellen regnes ut. Det legges inn 
landslagshelg i denne perioden.  



 
 
SAK 8-2-4: Presisering spillereglement, regel 10. Igangsetting av spillet.  
Regel 10.1. Målkast.  
Kommentarer F 
 

 
Tillegg kommentarer F: Motstandernes plass ved målkast. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

 
SAK 8-2-5: Dommere, kampsekretærer og kampinspektør. 
Spillereglement, regel 18.9. Kampinspektør. 
 

 
Tillegg, ny setning: Inngripen fra kampinspektør mot dommerne under spillets gang begrenses 
til antatt regelbrudd som kan resultere i en protest. Kampinspektør kan tilkjennegi sitt syn til 
dommer, men dommer avgjør. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 



 
 
SAK 9:   AVGIFTER FOR SESONGEN 2009/10 (fjorårets i parentes)  

 
 
Forbundstinget høsten 2008 vedtok at avgifter for perioden 2009-11 fastsettes av Forbundsstyret. 
Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter. 
 
LISENSER 
Aktive over 17 år:   kr 600.-  Utvidet lisens kr 800,- 
Aktive under 17 år:   kr 450,-  Utvidet lisens kr 600,- 
Dommere, trenere, ledere:  kr 450.- 
 
Overgangsgebyret for spiller over 17 år er på kr 600,- 
Innmeldingsavgift for nye klubber er kr 0,- 
Årsavgiften til medlemsklubber i obligatorisk seriespill er kr 500,-. 
 
 
Lagavgifter herrer:      Dommerreiseavgifter: 
 
Elite   kr 20.000    kr 11.000 
1. divisjon  kr 12.000    kr   6.500 
2. divisjon  kr 11.000    kr   6.000 
3. divisjon  kr   7.500    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 2.500 for elite 
   kr 1.500 for 1. divisjon 
   (kr   300 pr. match + reisedekning) 
 
Lagavgifter aldersbestemte klasser:    Dommerreiseavgifter ald.best.: 
 
Veteran 50+  kr 2.000 
Old Boys  kr 5.000 
Junior   kr 6.000    kr 2.000 
Gutt   kr 4.300    kr 1.500 
Smågutt  kr 3.500 
 
I klubber hvor det er flere lag i samme klasse, skal det betales 50% for lag nr. 2, nr. 3 osv. 
Gjelder ikke dommerreiseavgift. Denne skal betales for samtlige lag. 
 
Arrangementsavgift internasjonale mesterskap: Eliteklubbene kr 2000,- og 1.div kr 1000,-. 
 
Generalsekretær bemerket at forsikringsvilkårene vil bli vesentlig utvidet. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 



  

SAK 10:   ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2009/10 
 

 
SPORTSLIG 
1. Arrangere seriene, og NM-sluttspillet for herrer og damer, herunder finaleuka (uke 9/10). 
2. Arrangere NM aldersbestemte klasser, herunder finaleuka (uke 9/10). 
3. Arrangere uoff. NM for old boys, interkrets veteran 50+ og interkrets jenteklasse(er). 
4. Arrangere og delta i VM damer i Drammen 24.-27.februar. 
5. Arrangere landskamp herrer Norge A-Sverige U23 i Norge 5.-6.desember. 
6. Arrangere landskamp U17 jenter mot Sverige i Norge uke 8. 
7. Stimulere og koordinere kretslagsturneringene for gutter, jenter og damer. 
8. Delta i VM for U19 gutter i Russland 28.-31.januar. 
9. Delta i Nordisk Mesterskap for U17 gutter i Sverige 29.-31.januar. 
10. Delta i VM-herrer i Vänersborg i Sverige i 31.januar- 7.februar. 
11. Samlinger for landslagene, herunder U16- og U-18 troppen gutter, samt fortsette 

damelandslagets deltakelse i kvalikserien gutt. 
12. Arrangere barneskoleturnering for gutter og jenter i samarbeide med kretsene. 
 
UTVIKLING 
1. Videreutvikle faglig innhold og omfang av klubbesøk-/instruksjon (kompetanseheving). 
2. Arrangere dommerkurs og trenerkurs sentralt og i klubbene (kompetanseheving). 
3. Arrangere fag- og utviklingsseminar for klubbledere og trenere. 
4. Initiere tiltak for landslagene i samarbeide med klubbene. 
5. Fortsatt stimulere til "hver klubb sin bandyskole", herunder Arendal. 
6. Stimulere til flere cuper for aldersbestemt 11ér bandy. 
7. Fokusere videre på jenterekruttering. Bruke VM damer til å profilere jente- og damebandy. 
8. Kristiansund: Elitekamp 28.11, bandyskole og lokal barneskoleturnering. 
9. Arbeide for bygging av flere utendørs kunstisbaner for bandy, samt nye bandyhallprosjekter. Arbeide 

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

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

anleggsutvalg som er av betydning for å få etablert flere kunstisbaner. 
12. Følge opp visjons- og strategiplanene. 
 
ØKONOMI 
1. Arbeide for å styrke seksjonens økonomi. 
2. Legge økonomisk til rette for landslagsvirksomheten. 
3. Styrke utviklingsarbeidet, herunder aldersbestemte 11ér cuper, samt dommersiden. 
4. Styrke 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. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 



 
 
SAK 11:   Budsjett 2009/10 

 
Forslaget til budsjett ble enstemmig vedtatt. 
 
  
SAK 12-1: VALG AV MEDLEMMER I SEKSJONSSTYRET 

 
Bandyseksjonens valgkomité forela årsmøtet følgende forslag til valg: 
 
Leder   Erik Hansen   Skeid   Ikke på valg 
Nestleder  Siri Nørve   Ready   2 år (Ny) 
1. styremedlem Rolf Hæhre   Drammen Bandy 2 år (Gjenvalgt) 
2. styremedlem Sverre Stockinger  Stabæk   1 år (Ny) 
3. styremedlem Brit Stavik   Høvik   2 år (Ny) 
4. styremedlem Lars Stian Nygaard  Skeid   Ikke på valg 
1. varamedlem Dag Kåre Lunden  Solberg  Ikke på valg 
2. varamedlem Stig Jensen   Mjøndalen  Ikke på valg 
3. varamedlem Stein Pedersen  Ullern   2 år (Ny) 
 
Forslaget vedtatt. 
 
 
 
SAK 12-2:   VALG AV MEDLEMMENE I VALGKOMITÉEN 

 
Valgkomiteen ble gjenvalgt: 
Hege Ibsen, Ready, Kristian Nygaard, Stabæk og leder Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra. 
 
 
 
SAK 12-3:   VALG AV MEDLEMMENE I BALLFONDET 

 
De senere årene har Ballfondet bestått av Bandyseksjonens valgte leder, NBFs generalsekretær 
og Bandyseksjonens rekrutteringsansvarlige, som oppnevnes når den nye Bandyseksjonen 
konstitueres. Samme ordning foreslås for kommende periode. 
 
Generalsekretær NBF, leder og rekrutteringsansvarlig i Bandyseksjonen ble gjenvalgt. 
 



  
SAK 13:   ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER (Saker til behandling) 

 
 
 
SAK 13.1: Elitelisens. Tilleggskrav under særskilte bestemmelser. 
 

 
Klubbene: 
 
Elitelisens, nytt punkt 6: 
Krav om kurs for matchsekretærer i eliteklubbene. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
  
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. 
 
(s.) Erik Hansen       (s.) Tor Audun Sørensen 
Leder Bandyseksjonen       Utviklingssjef NBF 
 
Den fremlagte visjons- og strategiplan ble enstemmig vedtatt med en bemerkning om at fokus 
på frafallsproblematikken tas inn som et punkt. 
 
  
SAK 13.3: Valgbarhet til NBF, NIFs Lov § 2.5 

 
Hvorvidt medlemmer i en utenforliggende interesseorganisasjon er valgbar til verv i forbundet og 
hvilke rettigheter som gjelder, er til vurdering i NIFs juridiske avd.. Dette iht NIFs Lov § 2.5. 
 
Bandyseksjonens leder Erik Hansen orienterte Årsmøtet om saken. 
 
  
SAK 13.4: Fremtidens seriesystem 

 
Bandyseksjonens styremedlem Siri Nørve orienterte Årsmøtet om serieutvalgets konklusjoner.  
Se også sak 8-2-3 vedrørende ny eliteserieordning (modell A – se beretning) vedtatt innført 
allerede fra 2009/10. 
 



Leder i Bandyseksjonen, Erik Hansen avsluttet årsmøtet med å takke avtroppende nestleder Kjell 
Borgersen, Drafn, for hans mangeårige innsats. Videre seksjonsstyremedlemmene Sigrid-Lise 
Nonås, Bergen og Tom Martinussen, Stabæk for tiden i seksjonsstyret. 
 
Dirigenten Jan Rockstad, Drafn, fikk takk for dirigentjobben. 
 
Med følgende hilsen gikk alle delegatene inn i sommernatten; 
”Årsmøtets brede oppslutning om dame-VM varmer og velkommen til alle nye i seksjonsstyret!” 
Vel hjem 
 
Årsmøtet avsluttet kl. 22.00 
 
_____________________     _____________________ 
Tor Audun Sørensen      Mette Haakonsen 
Sekretær, NBF/adm.      Sekretær, NBF/adm. 
 
______________________     ______________________ 
Gjermund Strømnes, Sarpsborg    Rune H. Jahnsen, Skiold 
 
Desisor        Desisor 



FULLMAKTER TIL BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 11.06.09 
 
Klubb 
 
Drammen Bandy    Mona Mabro 
      Jan Rockstad 
      Hans Martin Olsen 
 
Frigg Oslo Fotballklubb    Knut A. Grundvig 
      Atle Braaten 
 
Hamar IL Bandy    Frank R. Martinsen 
      Bjørn Marthinsen 
 
Høvik      Hilde Christensen 
      Tine H. Bjonge 
       
Mjøndalen     Frode Holm 
 
Nordre Sande     Karl E. Haslestad 
 
Ready      Torer F. Berg 
      Hege Ibsen 
      Peder Schjoldager 
 
Sarpsborg     Gjermund Strømnes 
      Hans-Petter Swensen 
 
Skiold      Rune H. Jahnsen 
      Ravi Sunder 
 
Solberg SK     Helge Moen 
      Thor Johansen 
 
Spa/Bra      Kjell Hovland Olsen 
      Jan Henning Askheim 
 
Strømsgodset     Arild Aamodt 
 
Stabæk      Christine R. Brenne 
      Frode Christensen 
      Sverre Stockinger 
 
Ullern IF      Marianne Talberg 
 
Ullevål      Bjørn Jensen 
      Kjell Ivar Engebretsen 
 
Øvrevoll/Hosle     Rene L’Orsa 



 
Krets 
 
Buskerud     Einar B. Røstgård 
 
 
Bandyseksjonen representert med: 
 
Leder      Erik Hansen 
Nestleder 
1. styremedlem  
2. styremedlem 
3. styremedlem     Siri Nørve 
4. styremedlem     Lars Nygaard 
1. varamedlem     Dag Kåre Lunden 
2. varamedlem 
 
 
Med talerett: 
 
Forbundsstyret    Svein Erik Hammerstad 
 
Forbundskaptein U17    Einar Forfang 
 
Administrasjonen; 
Generalsekretær    Tomas Jonsson 
Utviklingssjef     Tor Audun Sørensen 
Anleggskonsulent    Kjell N. Nilsen 
Konsulent     Ann-Mari Ellefsen 
Seriesekretær     Bjørn-Erik Thorp 
Sekretær     Mette Haakonsen 
Tilhører      Brit Stavik 
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