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FORBUNDSTINGET NBF 

LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 
UBC ULLEVAAL STADION, OSLO 

 

 

 

DAGSORDEN 
 

 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.  

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.  

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  

4. Behandle beretning for Norges Bandyforbund.  

5. Behandle Norges Bandyforbunds regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette kontingent og avgifter.  

8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.  

9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Norges Bandyforbunds regnskap.  

10. Foreta følgende valg:  

a) President og visepresident 

b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

c) 3 seksjonsrepresentanter som er innstilt av seksjonsårsmøtene velges formelt av 

Forbundstinget. Det kan kun velges en representant fra hver av Norges Bandyforbunds 

særidretter (seksjoner). Ved forfall har seksjonsrepresentant i Forbundsstyret 

anledning til å utnevne stedfortreder blant medlemmene i egen særidretts 

seksjonsstyre. 

d) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

g) Ankeutvalg med leder, 3-5 medlemmer og 1-3 varamedlemmer. 

h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi 

Forbundsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.  

i) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

j) Medlemmer til eventuelle fond. 

 

President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til Forbundsstyret 

velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 

rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
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SAK 4 

FORBUNDSSTYRETS BERETNING 

 
På det 77. ordinære forbundsting 8. september 2012 ble følgende styrer og komiteer valgt. 

 

Forbundsstyret  
President:  Erik Hansen    Skeid 
Visepresident:  Jon Erik Eriksen   Fredrikstad IBK  
Styremedlem: Marianne Talberg   Ullern IF  
Styremedlem: Einar B. Røstgård  Nor92 IBK 
Styremedlem: Stein Pedersen   Ullern IF  
Styremedlem: Jaswinder Pal Singh Kingsjå SK 
Styremedlem: Tove Johannessen  Greåker IBK  
1. Varamedlem:  Jan Hagen   Bøler IF  
2. Varamedlem: Cecilie Strøm   Bygdø Monolitten IL 
  
Kontrollkomiteen  
Leder:   Kjell Hovland Olsen  Spa/Bra IL  
Medlem:  Sigrid-Lise Nonås   Bergen BK  
Medlem:  Heidi Slettemoen  Djerv IBK  
Varamedlem: Erik Eriksson   Fjerdingby IBK  
Varamedlem: Mette Johansen  Greåker IBK 
  
Ankeutvalget  
Leder:   Odd H. Arntzen  Bækkelaget SK  
Medlem:  Stein Giske   Ullern IF  
Medlem:  Nina Helmersen  Fjellkameratene IB  
Medlem:  Hilde Langfjell   Holmlia SK  
Medlem:  Håkon Skjerve-Nielssen Snarøya Sportsklubb 
Varamedlem: Elin Hellebø Korsgård Nor 92 IBK  
Varamedlem: Davinder Singh  Sagene IF  
 
Valgkomiteen  
Leder:   Carl-Otto Evensen  Bøler IF innebandy  
Medlem:  Kjell Øiestad   Snarøya SK bandy  
Medlem:  Kjærsti Thorsteinsen Nord-Norge Bandykrets  
Varamedlem: Faisal Mohammad   Sagene IF hockey  
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ORGANISASJONEN  

 

 
 
Norges Bandyforbund er et fleridrettsforbund hvor tre særidretter inngår i et formelt organisasjonsledd som har 

medlemskap i Norges Idrettsforbund. 

Samtlige klubber er medlemmer i fleridrettsforbundet. Seksjonene som slike har formelt ikke noen medlemmer. 

Seksjonene er ikke et organisasjonsledd i NIF og har kun myndighet og ansvar i gjennom delegering fra 

forbundstinget og/eller forbundsstyret. 

Forbundstinget er organisasjonens høyest myndighet. Mellom forbundstingene er forbundsstyret organisasjonens 

høyeste myndighet. Forbundsstyret representerer og tegner organisasjonen.  
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Medlemsutviklingen i Norges Bandyforbund 
NBF hadde pr. 31.desember 2013, 26 435 medlemmer i henhold til NIFs medlemmsregistrering. 

Medlemsutviklingen pr. år: 

 

 

Utviklingen i medlemmer for hele Norges Bandyforbund 
År 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Menn o.26         

In
g
en

 tall fra N
IF

 

  3894 4478 5857 5337 5071 4771 4917 5179 5099 5358 5875 5969 

Menn 20-25           1940 1915 2365 2292 2192 2091 2084 2112 2092 2378 2476 2503 

Menn 13-19           3666 3721 4513 4802 5026 4771 4824 5170 4905 4869 5069 5083 

Menn 6-12           3577 3281 4001 4465 4657 4608 4514 4812 5044 5423 5703 6557 

Menn 0-5           26 34 92 89 258 173 304 278 419 297 319 362 

Menn o. 17 5371 6452 6162 7064 7241                         

Menn u. 17 1610 2032 2140 2272 2283                         

Menn u. 12 2041 2151 2282 2381 2421                         

Kvinner o.26           750 1034 1196 1352 1100 1286 1353 1352 1391 1555 1793 1894 

Kvinner 20-25           645 568 705 783 759 708 789 851 856 981 1091 1010 

Kvinner 13-19           778 760 1094 1334 1476 1323 1340 1228 1140 1132 1153 1204 

Kvinner 6-12           434 449 534 701 833 968 793 876 1081 1241 1397 1685 

Kvinner 0-5           68 19 42 30 93 80 58 80 92 133 167 168 

Kvinner o. 17 1139 1580 1782 2116 2155                         

Kvinner u. 17 256 253 310 349 371                         

Kvinner u. 12 145 236 210 270 285                         

Totalt o. 17 6510 8032 7944 9180 9396                         

Totalt u. 17 4052 4672 4942 5272 5360                         

Totalt kvinner 1540 2069 2302 2735 2811 2675 2830 3571 4200 4261 4365 4333 4387 4560 5042 5601 5961 

Totalt menn 9022 10635 10584 11717 11945 13103 13429 16828 16985 17204 16414 16643 17551 17559 18325 19442 20474 

TOTALT 10562 12704 12886 14452 - 14756 15778 16259 20399 21185 21465 20779 20976 21938 22119 23367 25043 26435 
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 Lisensutviklingen i Norges Bandyforbund 
NBF hadde pr. 1 mai 2014, 9288 lisensierte spillere. 

Lisensutviklingen pr. 01.05 hvert år: 

 

Norge 90 92 94 96 98 00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
M17 1169 950 1044 1156 1464 1690 1759 1820 1878 2123 2316 2805 2528 2395 2779 2584 3259 2965 3150 

D17 102 77 110 160 183 218 236 273 387 446 523 608 545 435 428 400 418 463 446 

MS 704 1907 2750 3195 3372 3611 3720 3880 3878 4233 4184 4375 4272 4174 4143 4012 4636 4627 4484 

DS 48 163 347 546 665 749 816 846 959 1019 1038 1032 1017 1140 1069 1066 1100 1116 1172 

Uplassert 3 174 20 19 77 3 0 2 0 7 96 11 0 11 32 30 121 25 36 

Total: 2026 3271 4271 5076 5761 6271 6531 6821 7102 7828 8157 8831 8362 8155 8451 8092 9534 9196 9288 

 

 

 
 

 
Møter 

Forbundsstyret har avholdt 15 arbeidsmøter i toårsperioden. Det har vært bred deltagelse på samtlige styremøter 

som har gitt gode diskusjoner og fin framdrift i styrearbeidet. Varamedlemmene har deltatt på styremøtene. Et 

tragisk dødsfall i familien vinteren 2013 medførte at varamedlem Cecilie Strøm ble fristilt fra sitt verv. 

Forbundsstyrets mål er å skape best mulige betingelser for idrettene økonomisk og administrativt. AU (president, 

visepresident og generalsekretær) har i tillegg hatt jevnlig telefonkontakt og avholdt møter etter behov. 

 

 

Rapporter fra seksjonene 

Nærmere beskrivelse av seksjonenes aktivitet er mer uttømmende  beskrevet i de respektives seksjoners 

årsrapporter 

 

Bandyseksjonen 2012 – 2014 

For første gang siden 1993 ble det arrangert en VM-kamp for herrer i Norge. Dette i samarbeid med Svenska 

Bandyförbundet og hovedarrangøren IFK Vänersborg. Søndag 27. januar 2013 møtte Norge Hviterussland i 

åpningskampen i A-VM på Frogner Stadion, Oslo. Norge vant 5-2 foran drøyt 1800 tilskuere og ble til slutt nr.5 

blant 17 deltagende nasjoner. 

I Nordisk Mesterskap/European Tournament U19 på Ullernbanen samme helg fikk Norge sølv etter finaletapet 

for Sverige. 

Bandyseksjonen har lagt ned mye arbeid for å reetablere og styrke tidligere bandymiljøer i ting-perioden.  

Grenlandsområdet og Gjøvik har hatt prioritet. Det har også vært i konstruktive prosesser med etablerte klubber 

ute i distriktene som Sarpsborg BK og Hamar IL, samt jobbet med å etablere bandy både på Jevnaker og i 

Kristiansund.  

I tingperioden har forbundet i samarbeid med det internasjonale bandyforbundet, FIB, godt støttet av NIF, 

arbeidet for å få bandy med på kulturprogrammet under ungdoms-OL på Lillehammer i februar 2016. Gjøvik 
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kommune har stilt seg positive til å være vertskap for en internasjonal gutte-turnering. NBF er i dialog med den 

norske organisasjonskomiteen (YOC OC) som har presentert bandykonseptet «Be a part of it !» for IOC. Endelig 

godkjenning foreligger ikke ennå. 

Bandyseksjonens årsmøte i juni 2014 vedtok at bandyfinalene for herrer og damer i fremtiden skal spilles på 

Frogner Stadion i Oslo. I 2015 er det 100 år siden det sist ble spilt NM-finale på Frogner. 

I 2011var antall bandymedlemmer 5.079. I  2013 var antallet 5.607. Samlet en økning på 528 medlemmer i 

tingperioden.  

 

Innebandyseksjonen 2012 – 2014 

Innebandyseksjonens hovedprioritet i perioden har vært arbeidet med å sette delmål for seksjonen under 

virksomhetsområdene i NBFs overordnede strategiplan. Seksjonsstyrets hovedoppgave i forbundet er å ha det 

faglige og idrettspolitiske ansvaret for innebandy og El-innebandy. De største utfordringene her har vært knyttet 

opp mot gjennomføring av seriespillet til innebandy på de øverste nivåene, da det har vært vanskelig å fylle 

seriene til ønsket antall lag i henhold til kampreglementet.  

Seksjonsstyret har bl.a. også arbeidet med å utvikle innebandyens Elitelisens/Klubblisens, lagd retningslinjer for 

gjennomføring og trekning av lag til NM-sluttspill, oppnevnt et sportslig utvalg for å ivareta helheten i norsk 

innebandy (herunder landslagsaktiviteten) og bidratt til å få streamet eller TV-sendt alle NM-finaler. Styret tok 

også initiativet for å få verdens beste innebandylandslag for menn til Norge og Salming Invitational i september 

2013. En turnering som ga bare positive tilbakemeldinger fra de andre deltakerlandene. 

Norge har i perioden deltatt i VM for damer og herrer. Begge lagene endte på 5. plasser, damene i 2013, herrene i 

2014. 

For første gang har det i perioden vært en representant fra El-innebandy i seksjonsstyret. Dette har bidratt til et 

klarere fokus på idretten, og det har blitt startet prosesser med å få på plass kamp- og spillereglementer for El-

innebandy, samt oppmerking for El-innebandy i flere idrettshaller. 

Seksjonsårsmøtet i 2013 vedtok å innføre en årsmøteavgift for alle klubber. Seksjonsårsmøtet i 2014 ble finansiert 

av dette. For første gang i seksjonens historie ble årsmøtet gjennomført over en hel helg med overnatting og gratis 

deltakelse for klubb- og kretsrepresentanter. Over 70 personer deltok på årsmøtehelgen på Lørenskog som bestod 

av et seminar på lørdag og årsmøteforhandlinger på søndag. I etterkant har det kun kommet positive 

tilbakemeldinger, og den nye formen på seksjonsårsmøtet har nok kommet for å bli. 

I 2011var antall innebandymedlemmer 17.472. I 2013 var antallet 20000. Samlet en økning på 2.573 medlemmer 

i tingperioden.  

 

Hockeyseksjonen 2012 – 2014 

Landhockey har ett overstyrende mål i sin handlingsplan for 2013, 2014 og 2015; komme opp på en plattform 

som muliggjør en søknad til NIF om å bli opptatt som egen seksjon våren 2015. Per i dag gjenstår formelt en 

klubb og ca. 600 medlemmer. Begge målene er realistiske om alle klubbene blir med på satsingen. Forbundsstyret 

har vedtatt å støtte satsningen med nødvendig ressurser. Idretten vil forsøke å få fotfeste i flere områder. 

Stavanger og Trondheim er på plass. Håpet er å få en klubb i Bergen, samt aktivitet i nye klubber 

Drammensområdet.  

De aller fleste delmålene er alt på plass, eller godt ivaretatt. Seksjonen har det siste året fungert godt, men noen 

enkeltepisoder på klubbnivå som har ført til negativ oppmerksomhet. Håpet er ta dette er et tilbakelagt stadium. 

I 2011var antall hockeymedlemmer 790. I 2013 var antallet 823. Samlet en økning på 33 medlemmer i 

tingperioden.  
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Kretser/kretsutvikling: 

Kretser/regioner 

NBF er inndelt i 12 kretser/regioner. 

Bandyforbundet er tjent med å ha sterke organisasjonsledd. Med aktivitet spredd over hele landet er det viktig at 

alle idrettene blir godt ivaretatt også lokalt. I tingperioden har forbundsstyret fulgt opp Organisasjonsutvalgets 

innstilling til forbundstinget 2012. Det har vært samling med alle tre idrettene til stede, sammen med flere krets- 

og regionledere samt utviklingskonsulentene. Muligheter for ny aktivitet er vurdert, samtidig som områder med 

skjør struktur, er forsøkt hjulpet, blant annet med fornyet bandyaktivitet i Vestfold/Grenland, nye EL-

innebandyklubber, organisert innebandy på nye plasser og spredning av hockeytilbud til områder utenfor 

Østlandet. 

 

Samarbeidet mellom regionene/kretsene er videreført og utviklet gjennom Daglig Leder-samlinger og 

fellessamlinger med Lederne. 

Dette har skapt er godt samarbeid mellom de forskjellige kretser, og det er igangsatt arbeid med å se på 

mulighetene til å slå sammen noen av disse til større administrative enheter. Selv om dette arbeidet ikke er 

ferdigstilt, er planleggingen godt i gang mellom flere. 

Dette samarbeidet har medført at man har et mye videre syn på fylkesgrensene, og at konkurranseaktiviteter ikke 

hemmes av disse dersom man nå finner det formålstjenlig å slå sammen aktivitetene over kretsgrensene. 

Det arbeides meget aktivt med rekruttering på alle nivåer, både blant ressurspersoner, trenere, dommere og aktive. 

Dette er et meget ressurskrevende arbeid, og man føler nok tidvis at man ikke får betalt for innsatsen, men det 

forhindrer ikke at man prioriterer dette arbeidet høyt. 

Kretsenes planleggings- og gjennomføringsevne av konkurranseaktiviteter på forskjellige nivåer er meget bra. 

Minirunder (6-12 år) har blitt en stor suksess, og alle kretsene legger ned et meget godt arbeid på 

rekrutteringssiden når det gjelder denne aldersgruppen og arrangementene har etter hvert også blitt meget gode. 

Utfordringen i fremtiden blir å unngå et for stort frafall av alle de som nå starter opp i ung alder. 

I de litt eldre klassene kan man oppleve en del uønsket frafall, men kretsene engasjerer seg i denne 

problematikken på en positiv måte. 

De fleste kretsene «lider» under for få - eller ingen – ansatte, og det er et uttalt mål at man i fremtiden må bedre 

økonomien på en måte som gjør at man kan ansette flere i kretsene, spesielt på aktivitetssiden, men det vil igjen 

også kreve et større administrativt engasjement. 

Kretsene har generelt god kontroll på økonomien, og flere arbeider med å effektivisere sin budsjettkontroll. 

Flere av kretsene har de siste to årene overlatt regnskapsføringen til NBF. Samarbeidet mellom kretsene og NBF 

er generelt veldig bra, og dersom det skulle oppstå konflikter av noe slag, har vi, gjennom det etablerte 

samarbeidet, gode kanaler for å løse opp i slike veldig raskt. 

Det administrative ansvaret i kretsene utvides stadig, og kursansvaret er allerede overført. I tillegg er det forventet 

at kretsene, i en mye større grad enn tidligere, i fremtiden skal ta over ansvaret for hallfordelingsproblematikk og 

opptre på NBF’s vegne ved bygging av nye haller innen kretsen. Man forventer kort og godt et økende 

idrettspolitisk engasjement. Dette vil kreve en økt profesjonalisering av de administrativt ansatte. 

Forbundsstyret har i perioden vurdert etablering av større regioner, kontra kretser, som følger fylkesgrensene. 

Reaksjonene lokalt har vært blandet og idrettene har ulikt syn på enkelte grenseganger. Forbundsstyret er av den 

mening at det lokale arbeidet må styrkes og samordnes bedre, men endelig løsning er ennå ikke gitt. 

Det er i perioden etablert en kretskoordinatorstilling (50% stilling). Kretskoordinatorstillingen, samt samlinger for 

både kretsenes daglige ledere og kretslederne (administrert av kretskoordinator), har vært av vesentlig betydning 

for videre utvikling av kretsenes organisering og administrasjon. Den fremtidige aktivitetsøkningen og 

administreringen av denne, vil i all hovedsak bli ivaretatt på kretsnivå. Styret anser derfor at den økte 

ressursbruken i denne forbindelse er viktig for å sikre organisasjonens fremtidige utvikling. 

 

Administrasjonen 

Forbundets administrasjon er lokalisert på Ullevaal Stadion i Oslo. Sentralt er det 14 ansatte i hele stillinger i 

tillegg til 1 person i deltidsstilling. 

Forbundet har i perioden hatt ansatte i 6 kretser/regioner. Oslo og Akershus 3 hele stillinger. Østfold 100 % 

stilling, Hordaland 10% stilling, Rogaland 2 stillinger til sammen 180% stilling, Sør-Trøndelag 100% stilling, 

Innlandet Bandyregion 40% stilling, Agderfylkene 40% stilling og Nord-Norge to stillinger til sammen 60%. 

Det er i perioden ansatt 12 personer i prosjektstillinger. 

Av disse stillingene er 10 hele stillinger og 2 deltidsstillinger (50%).  
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Prosjektstillingene er knyttet til NBFs satsning på utviklingsprosjekter, som primært har geografisk spredning og 

aktivitetsmessig vekst for våre idretter som formål. 

Sykefraværet har i perioden vært 0,86% .  

Plass forholdene på forbundskontoret har de siste årene ikke vært akseptable. På grunn av plassmangel for NIF og 

særforbundene på Ullevål Stadion, har det ikke til nå vært mulig å få til utvidelse av forbundets kontorareal. I 

forbindelse med utbygningen av Ullevål Stadion (siste byggetrinn), ble det tilgang på ytterliggere kontorarealer 

og flere forbund flyttet dit. I denne forbindelse valgte Ishockeyforbundet å flytte sin administrasjon. 

Ishockeyforbundets kontorer, som var tilstøtende til NBFs kontorer, ble ledig. NBF har nå kommet fram til en 

god avtale med NIF og overtatt Ishockeyforbundets «gamle» lokaler. Dette har sikret NBF betydelig større 

kontorarealer og gode arbeidsforhold for de ansatte. Lokalene er samtidig blitt pusset opp. Forbundet forblir 

dermed på Ullevaal stadion i overskuelig framtid. 

Større lokaler fører til økte kostnader for administrasjonen, men å forbedre arbeidsforholdene for 

administrasjonen var påkrevet. 

I perioden er det arbeidet med utvikling av nye driftsapplikasjoner og Web løsning for NBFs virksomhet. 

Dette har ikke gått i henhold til planer og forventninger. Det er igangsatt tiltak for å sikre framdrift i disse 

prosjektene. Adm forventer at ny Web-løsning kommer på plass i løpet av det kommende året, og nye 

driftsapplikasjoner kan tas i bruk fra neste sesong. Inntil nye driftsapplikasjoner er på plass, benytter NBF NIFs 

løsninger i Sportsadmin. 

Det har vært utmerket samarbeid mellom forbundsstyret og administrasjonen. Det er svært lavt sykefravær og lite 

gjennomtrekk i staben. 

Alle tre idrettene har benyttet ressurser fra administrasjonen i sitt arbeid. Det har vært nødvendig med visse 

justeringer underveis. Innebandyseksjonen har tatt opp forhold til administrasjonen som den ikke har vært tilfreds 

med. President og visepresident har hatt møter med partene. Erfaringene som ble gjort har utløst et ønske om en 

bredere oppstart med nytt forbundsstyre, seksjonsstyrene og administrasjonen for å klargjøre tydeligere roller, 

oppgaver, ressurser og fullmakter. 

 

Media 

Innebandyfinalene damer og herrer ble i år vist på TV2 Sportskanalen. Bandy hadde et tilsvarende tilbud, men 

fikk for knapp tid til å realisere slik sending i 2014. Håpet er å kunne vise NM-finalene 2015 på tilsvarende kanal. 

Det jobbes også med opplegg for hockey. Det har vært et mål for forbundet å få vist alle tre idrettene for er størst 

mulig publikum. Et samarbeid blant særforbundene innen SFF har gitt større forståelse og muligheter for flere 

idretter både hos NRK og TV2. Medieverdenen er under store endringer, det er viktig at idrettene ser 

mulighetene. NBF har vært aktivt med i dette arbeidet. 

Nye kanaler er under utvikling. Forbundets nettsider har i perioden ikke hatt ønsket utvikling. Det er viktig for 

NBF å være tydeligere til stede idrettspolitisk og oppdatert med alle idrettene på nettsidene.  

Papiravisene er fortsatt viktig meningsbærere. Forbundsledelsen har deltatt med avisinnlegg. Oppfølging av lokal-

, regional- og riksavisene, både på papir og nett, er et tidkrevende arbeid. Klubber, kretser/regioner, seksjoner og 

forbundets administrasjon gjør en stor innsats i ukentlig oppfølging, men resultatet på trykk står ikke helt i 

forhold til innsatsen etter vårt syn.  

 

Doping 

Norges Bandyforbund har hatt som mål å bli «Rent særforbund» i løpet av tingperioden. Så langt har ikke 

forbundet kommet ennå. Forbundet har god dialog med Antidoping Norge og vil fortsatt arbeide med å bli «Rent 

særforbund» snarest mulig. Det vil kreve innsats ikke bare fra forbundsstyret, men også fra seksjonene og 

klubbene. 

Norges Bandyforbund har i perioden hatt en utøver som er dømt av Domsutvalget i Norges idrettsforbund etter 

positiv dopingprøve avlagt høsten 2012. 

Det forbudte stoffet stammer fra bruk av et kosttilskudd kjøpt i utsalgssted i Sverige, og kosttilskuddet fremsto 

som tilsynelatende innenfor gjeldende dopingregelverk. Det fremgår følgende av «Antidoping Norges» nettsider 

om kosttilskudd: 

«Antidoping Norge har en restriktiv holdning til bruk av kosttilskudd. Antidoping Norge garanterer ikke for 

innholdet i slike produkter». 

Norges Bandyforbund advarer med dette utøvere mot å benytte kosttilskudd man ikke med sikkerhet vet at er 

innenfor dopingreglementet. 
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Representasjon i møter med NIF, SFF, Fleridrettsforumet 

Bandyforbundet har deltatt aktivt i idrettens viktigste organisasjoner. Både president og visepresident har tatt opp 

viktige saker for Bandyforbundet og dets idretter på Idrettsforbundets, NIFs, ledermøter og i Særforbundenes 

fellesorganisasjons, SFFs, års- og samarbeidsmøter. Det er spesielt blitt lagt vekt på idrettens finansiering av 

barn- og ungdomssatsing samt lavterskeltilbud for inaktive. Presidenten har vært med i SFFs komite for arbeid 

med fremtidige inntekter for norsk idrett. 

Sammen med de andre fleridrettsforbundene har Bandyforbundet, spesielt gjennom generalsekretæren, fulgt opp 

fleridrettsforbundenes økonomiske rammer. NIF har i perioden endret finanseringen av forbundene hvilket slår 

negativt ut for fleridrettsforbundene. 

  
REPRESENTASJON 

 

Det Internasjonale Bandyforbundet (FIB) - komiteer 2012-14 

Styremedlem Executivecommitee (EC): Stein Pedersen, Ullern. 

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

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

Medlem Kvinnekomiteen (WC): Nils Vangdal, Øvrevoll/Hosle. 

Medlem Tvistenemda (Arbitration): Stein Pedersen, Ullern. 

Medlem Valgkomite og revisor: Per Gunnar Løken, Røa (kun revisor 13/14) 

 

Representasjon 2012/13 

På FIB/EC-møte i Budva i Montenegro 14.-17.juli 2012 representerte Stein Pedersen. 

På FIB/EC-møte i Vetlanda 26.januar 2013 representerte Stein Pedersen. 

På FIB-Kongressen i Vänersborg 28.januar 2013 representerte: Erik Hansen, Skeid,  

Stein Pedersen, Per Gunnar Løken og Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra.  

På FIB/TC-møte i Sandviken 12.oktober 2012 representerte Tor Audun Sørensen. 

På FIB/TC møte i Stockholm 23.mars 2013 representerte Tor Audun Sørensen. 

På FIB/TC møte i Stockholm 10.mai 2013 representerte Tor Audun Sørensen. 

På FIB/WC-møter i Stockholm 3.-4.november 2012 representerte Nils Vangdal. 

FIB/RRC-ansvarlig under World Cup herrer Sandviken 11.-14.oktober 2012 var Rune Harald Jahnsen. 

FIB/RRC-ansvarlig under VM herrer i Vänersborg 27.januar til 3.februar 2013 var Rune Harald Jahnsen. 

På FIB/RRC-møtet i Stockholm 10.mai 2013 representerte: Rune Harald Jahnsen. 

FIB/RRC-ansvarlig under NM/ET U19 på Ullern 25.-27.januar 2013 var Lasse Holm, Sarpsborg og Lars Stian 

Nygaard, Stabæk. 

Hovedleder for A-landslaget til VM i Vänersborg 27.januar til 3.februar 2013 var Bent Gommerud, Mjøndalen. 

Manager for Hviterussland under VM i Oslo/Vänersborg 25.januar til 4.februar 2013 var Halvor Hanneborg, 

Tåsen.  

Hovedleder for U17 gutter til VM i Krasnojarsk 1.-6.februar 2013 var Tor Audun Sørensen. 

Hovedleder for U17 jenter til VM i Nässjö 15.-17.februar 2013 var Lars Tore Borge, Drammen. 

Hovedleder for Damelandslaget til landskamper i Lidköping 28.-29.desember 2012 var Nils Vangdal. 

 

Representasjon 2013/14 

På FIB/EC-møte i Budva i Montenegro 13.-17.juli 2013 representerte Stein Pedersen.  

På FIB-Kongressen i Irkutsk 28.januar 2014 representerte Stein Pedersen og Halvor Hanneborg. 

På FIB/TC-møte i Sandviken 12.oktober 2013 representerte Tor Audun Sørensen.  

På FIB/TC møte i Stockholm 10.januar 2014 representerte Tor Audun Sørensen.  

På FIB/TC møte i Stockholm 14.mars 2014 representerte Tor Audun Sørensen.  

FIB/RRC-ansvarlig under World Cup Sandviken 9.-13.oktober 2013 var Rune Harald Jahnsen.  

FIB/RRC-ansvarlig under VM herrer i Irkutsk 26.januar til 2.februar 2014 var Egil Larsen, Snarøya.  

FIB/RRC-ansvarlig under VM-U-19 i Oslo 23.januar-27.januar 2014 Rune Harald Jansen. 

FIB/RRC-ansvarlig under NM/ET U17 i Drammen 30.januar-2.februar 2014 var Rohit Saggi, Strømsgodset og 

Kjell Hovland Olsen. 

Hovedleder for A-landslaget til VM i Irkutsk 26.januar til 2.februar 2014 var Knut Audun Sørensen, Ullevål. 

Hovedleder for Damelandslaget til VM i Lappenranta 18.-23. februar 2014 var Nils Vangdal. 

Hovedledere for VM U-23 i Moskva 5.-8.desember var Stein Pedersen og Knut Audun Sørensen. 
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Det internasjonale Innebandyforbundet (IFF) 2012-2014: 
 

Representasjon  2012/2013: 

IFF Central Board (CB) 

Monica Bakke har vært Treasurer i IFF Central Board. 

IFF Appeal Committee (AC) 

Kjell Hovland Olsen har vært medlem av Appeal Committee. 

IFF Athletes Commission (ASC) 

Line Hagestande har vært medlem av Athletes Commission. 

IFF Referee Committee (RC) 

Jan Nordli var medlem av RefereeCommittee fram til desember 2012. 

 

Representasjon  2013/2014: 

IFF Central Board (CB) 

Monica Bakke har vært Treasurer i IFF Central Board. 

IFF Appeal Committee (AC) 

Kjell Hovland Olsenhar vært medlem av Appeal Committee. 

IFF Athletes Commission (ASC) 

Line Hagestande har vært medlem av Athletes Commission fram til desember 2013. 

 

Internasjonale Hockeyforbundet (FIH) 2012-2014: 

Norge har ingen valgte representanter i internasjonale hockeyorganisasjoner, men Jaswinder Pal Singh har 

representert Norge i ulike internasjonale fora. 

 

 

Beretning fra Sanksjons- og protestutvalget i siste tingperiode (2012-2014)  

 

Utvalget ble satt ned av Forbundsstyret etter ekstraordinært Forbundsting sommeren 2011. Utvalget har leder, 

nestleder og 4 medlemmer og en sekretær.  

 

Leder:               Erik Strømme Stabæk IF  

Nestleder:         Kjell Øiestad Snarøya  

Medlemmer:     Halvor Hanneborg Ullevål  

  Kjell Borgersen Strømsgodset  

Pål Øyvind Toft Larsson Holmlia SK  

Sverre Lund Bækkelagets SK  

Sekretær: Kim-A. H. Jørstad Adm. NBF  

 

Utvalget arbeider hovedsakelig i to kamre. Ett for bandysaker (Øiestad, Borgersen og Hanneborg) og ett for 

innebandy/landhockey (Strømme, Lund og Toft Larsson).  

Utvalget behandler sanksjons- og protestsaker i første instans der NBF er administrerende myndighet. Avgjørelser 

fra Sanksjons- og protestutvalget som blir anket, behandles av NBFs Ankeutvalg.  

Sakstypene har variert fra typiske rødt kort-saker til spørsmål om spilleberettigelse, overgangs- og 

dispensasjonssaker.  

Utvalget behandler i all hovedsak sine saker ved e-postmøter og telefonmøter. Under følger en oversikt over 

utvalgets sakstilfang i perioden september 2012 – august 2014. 

 

Landhockey: Sesongen 2012-2013: Utvalget behandlet 5 saker fra landhockey, herunder 4 røde kort.  

                        Sesongen 2013-2014: Utvalget behandlet 7 saker fra landhockey, herunder 3 røde kort. 

Bandy:            Sesongen 2012-2013: Utvalget behandlet 20 saker fra bandy, herunder 12 røde kort.  

                        Sesongen 2013-2014: Utvalget behandlet 22 saker fra bandy, herunder 17 røde kort. 

Innebandy:     Sesongen 2012-2013: Utvalget behandlet totalt 17 saker knyttet til innebandy, herunder 10 røde  

  kort.  

                        Sesongen 2013-2014: Utvalget behandlet totalt 19 saker knyttet til innebandy, herunder 10 røde  

  kort. 
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Lisenssaker: 
Utvalget behandler i tillegg alle saker knyttet til spill uten lisens (herunder varsel om tap av kamp, vedtak om tap 

av kamp og bøter), der utvalget i perioden har opplevd en nedgang i antall spillere uten gyldig lisens. 

Sesongen 2012-2013: 35 saker 

Sesongen 2013-2014: 29 saker 

 

ANKEUTVALGETS BERETNING 2012-2014. 

Ankeutvalget har hatt følgende sammensetning:  

  

Odd Henning Arntzen, leder (Bækkelaget SK) 

Stein Giske, medlem (Ullern IF) 

Nina Helmersen, medlem (Fjellkameratene IB) 

Hilde Langfjell, medlem (Holmlia SK) 

Håkon Skjerve-Nilsen, medlem (Snarøya Sportsklubb) 

Elin Hellebø Korsgård, varamedlem (Nor 92 IBK) 

  

Ankeutvalget fikk ingen saker til behandling i perioden september 2012-november 2013. 

Den første avgjørelsen for Ankeutvalget i tingperioden var datert først 05.12.2013 (rødt kort-sak innebandy). Det 

ble behandlet ytterligere en sak i 2013 (lisenssak hockey). 

I 2014 har utvalget hatt 4 saker til behandling, (1 landhockey og 3 innebandy), hvorav en av innebandysakene ble 

begjært gjenopptatt av Ankeutvalget og behandlet på nytt. 

Bandy har ikke hatt saker for Ankeutvalget i inneværende tingperiode. 

  

Sakstyper for Ankeutvalget i tingperioden: 

Rødt kort – utmåling – Innebandy (sak 01/13) 

Spilleberettigelse – Lisens – Landhockey (sak 01/14) 

Spilleberettigelse – Internasjonal overganger – Innebandy (sak 02/14) 

Spilleberettigelse – Internasjonal overgang – Innebandy (sak 03/14) 

Trekk av lag etter frist – Innebandy (sak 04/14) 

  

Nedgangen i antall saker for ankeutvalget etter 2011, da utvalget hadde 29 saker til behandling, har derved 

stabilisert seg. 
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Organisasjonsutvikling 

 

 
Rapport fra strategiutvalget (2012-2014) 

NBFs ting i september 2012 vedtok forbundets strategiplan 2012-2016. Forbundsstyret vil med dette informere 

Tinget om det arbeid som har vært gjort i ting-perioden fra 2012 for å implementere strategiplanen. I 

strategiplanen fremkommer det at NBF har som en viktig målsetting å øke antall medlemmer. Den vedtatte 

virksomhetsideen er følgende:  ”NBF skal være en organisasjon for flest mulig, lengst mulig – på tvers av 

ambisjonsnivå og bakgrunn for idrettene bandy, innebandy og landhockey.” 

 NBFs verdier er:  ”Samarbeid, engasjement og spilleglede.” (VI SES!) 

 NBFs visjon er:  ”Best på samspill.” 

 Hovedmålet er:  ”Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall – og det skal 

være gøy.” 

 Forbundsstyret har i perioden fulgt opp arbeidet med strategiplanen.  

Høsten 2012, etter Tinget, ble det avholdt et kveldsseminar med de tre seksjonsstyrene, forbundsstyret, 

komitemedlemmer og administrasjonen, dels med tema bli bedre kjent og dels med tema den vedtatte 

strategiplanen samt lover og regler i NBF. 

Strategiplanen har vært tema på de fleste av forbundsstyrets møter i perioden. Ut fra forbundsstyremøtene har de 

tre seksjonsstyrene utarbeidet sine delmål og handlingsplaner, basert på forbundets strategiplan. 

Ut over våren 2013 ble det forberedt et to-dagers seminar ”best på samspill”, som ble gjennomført i september 

2013. I tillegg til forbundsstyret deltok de tre seksjonsstyrene, representanter for kretser/regioner samt 

administrasjonen.  

Tema for seminaret var:  

 NBFs organisasjon og lovverk.  

 Kort gjennomgang av den vedtatte strategiplan.  

 Gruppearbeid, dels med tema ”hva betyr den vedtatte strategien for deg”, og dels med tema ”hvor er vi 

nå og hvor ønsker vi å være”, samt en SWOT-analyse av styrker og svakheter. 

 Gruppearbeid ”hvor skal vi” som omfattet en definisjon pr seksjon om hvor mange medlemmer vi skal 

ha som målsetting å være i et 3-5 års perspektiv. 

 Innledning til handlingsplanarbeid basert på strategiene. 

-I innledningen til seminaret var Yngvar Ommundsen, professor ved Norges Idrettshøgskole, invitert til å snakke 

om ”flest mulig, lengst mulig, best mulig: om trenerrollen, talenttenkning og tidlig spesialisering”. Hans 

konklusjon basert på erfaringsforskning er at dersom barn som rekrutteres til idrett er aktive ut ungdomsårene til 

de er 19 år, er det veldig mye større sannsynlighet for at de også er aktive mosjonsutøvere i 30-årene enn dersom 

de slutter med aktiv idrett i løpet av ungdomsårene. Derfor er aldersgruppen 13-19 år veldig viktig for å unngå 

frafall ut fra et folkehelseperspektiv. Deltakerne ga en meget positiv tilbakemelding i sine evalueringer av 

seminaret, noe som gir et godt grunnlag for det videre arbeid med strategiplanen med underliggende 

handlingsplaner. 
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Ut over høsten 2013 ble NBFs Utviklingsavdeling utfordret på hvordan de mener at målsettingen med økt 

medlemsvekst best kan nås, og hvilke alternativer de ser på de ulike geografiske områdene i landet. 

Utviklingsavdelingen har representanter i de fleste kretser/regioner NBF har virksomhet, og de kjenner derfor de 

lokale forhold godt. I tillegg jobber Utviklingsavdelingen nettopp med utvikling av aktivitet i forbundet. 

Under Utviklingsavdelingens eget seminar i januar 2014 ble det derfor arrangert et diskusjonsmøte i 

Olympiatoppens lokaler. Deltakere var forbundsstyret, seksjonsstyrene, kretser/regioner og administrasjonen og 

landslagsledelse. Etter en innledning ble Utviklingsavdelingens ansatte fordelt på 10 stasjoner, og de øvrige 

deltakere gjennomgikk en speed-meeting med 10 min på hvert sted. Deretter ble det gjennomført en to timers 

felles debatt om hva som hadde fremkommet som viktige elementer til det fremtidige arbeidet med økt 

medlemsvekst. En viktig konklusjon var at for å få til en god prosess lokalt er det viktig med et godt samarbeid 

mellom krets-/regionstyret, daglig leder og utviklingskonsulent, og at disse jobber etter en felles målsetting og en 

felles plan. Videre ble det fra Utviklingskonsulentenes side påpekt at de kunne få til en del mer dersom de hadde 

noe mer ressurser til rådighet for å kunne igangsette flere prosjekter. 

På denne bakgrunn har forbundsstyret vedtatt å igangsette et eget prosjekt innenfor en kostnadsramme på 500 000 

kroner i løpet av en 2-års periode. Prosjektet vil fokusere på ett par regioner i denne omgang for å se om en ekstra 

innsats kan medføre en betydelig større medlemsvekst. Prosjektet er nå i startfasen der prosjektorganisasjonen 

etableres. 

En vesentlig parameter i den økonomiske tildelingen fra NIF til særforbund er antall medlemmer i forbundet. De 

ulike aldersgrupper vektlegges imidlertid ulikt, der særlig ungdomsgruppen, men også barnegruppen, har en stor 

vekt. For NBF vil derfor økt antall medlemmer, og da særlig for barn og unge, ha en stor positiv økonomisk 

effekt. KKD (Kulturdepartementet) deler også ut LAM-midler  (lokale aktivitetsmidler) til klubber via 

idrettsrådene i kommunen. 

For de av idrettsrådene som har hodestøtte, vil dette gi en direkte tilskudd til klubbene ved medlemsvekst. Med en 

økt aktivitet i klubbene vil også kretser og regioner få en positiv økonomisk effekt, da det er kretser og regioner 

som organiserer seriespill etc. I tillegg til en positiv økonomisk effekt vil økt medlemsvekst føre til at flere driver 

med sunn idrettsaktivitet, som i seg er positivt for folkehelsen generelt, og dermed egentlig for idrettens grunn-

ide. 

Som en illustrasjon vil 1000 ekstra nye medlemmer i ungdomsgruppen 13-19 år medføre at NBF årlig får et økt 

tilskudd på ca. kr. 550.000, mens tilsvarende 1000 nye i barnegruppen 6-12 år gir ca. kr. 240.000. I tillegg får 

klubber og kretser/regioner økt sine tilskudd, som nevnt over .Dette innebærer at et prosjekt med sikte på økt 

medlemsvekst kan oppfattes som en utgift som på litt sikt gir en betydelig økt inntekt. 

Dersom det omtalte prosjekt gir den forventede medlemsvekst vil forbundsstyret vurdere å iverksette ytterligere 

slike prosjekter i andre kretser/regioner. 

 
 

Utviklingsarbeidet 

Innledning 

NBFs verdier; Samarbeid, Engasjement og Spilleglede, har preget Utviklingsavdelingens arbeid med medlemmer, 

klubber, kretser/regioner og organisasjon som helhet. Verdiene er blitt fremmet i arbeidet også med eksterne 

samarbeidspartnere.   

Verdiene som har preget arbeidet har bragt forbundet nærmere visjonen om å bli Best på samspill. Arbeidet har 

lagt vekt på en tettere sammenheng mellom kretser og regioners langtidsplaner og utviklingskonsulentenes års- og 

tiltaksplaner. Innen NBFs virksomhetsområder har Utviklingsavdelingen hatt ressurser til arbeid innen 

virksomhetsområdene; Medlem, Aktivitetstilbud, Trenere og Klubben. Arbeidet har bidratt til utvikling innen disse 

områdene de to siste sesongene, i tråd med NBFs virksomhetsidé. 

Utviklingsavdelingen har i tillegg bidratt i utviklingen av kurs- og kompetansetilbud innenfor 

virksomhetsområdene; Organisasjon og ledelse, Dommere og Arrangement. 

 

Arbeidsmodell og måltall 

Utviklingsavdelingen er basert på offentlig støtte øremerket barn og ungdom (6-19 år) i lokalmiljøene og har 

jobbet etter en arbeidsmodell med tiltak innen tre utviklingsfelt: Aktivitetsutvikling, Kompetanseutvikling og 

Klubbutvikling. Totalt er det gjennomført over 3 000 tiltak i løpet av de to siste sesongene.  

Det har vært arbeidet videre for å kvalitetssikre eksisterende tiltak innen feltet Kompetanseutvikling. Samtidig er 

nye tiltak utviklet innen feltene Aktivitetsutvikling og Klubbutvikling tilpasset NBFs nye strategi. Flere av de nye 

tiltakene hadde sine første pilotgjennomføringer høsten 2012.  
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Gjennomførte tiltak har hatt til hovedhensikt å bidra til at klubber/idrettslag og NBF som helhet, når 

målsetningene. Arbeid er gjennomført med konkrete måltall innen medlemstall (aktive), lisenser og klubber. 

Dette for å måle graden av måloppnåelse spesielt innen målgruppen 6-19 år. Hovedmålet er nådd innenfor 

medlemsutvikling for målgruppene 6-12 og 13-19 år. I tingperioden 2012-2014 har begge målgruppene fått flere 

aktive av begge kjønn og herunder hindret frafall.  

I perioden 2012-2014 har NBF fått 37 nye klubber, hvorav 33 innebandyklubber, to landhockey-klubber, en 

bandyklubb og en bandy- og innebandyklubb. I samme periode har NBF mistet 24 medlemsklubber/idrettslag, 

hvorav 20 innebandyklubber, tre bandyklubber og en landhockeyklubb. Årsaken til det store antallet nedleggelse 

av klubber/idrettslag i skyldes primært at idrettskretsene har intensivert arbeidet med å rydde i NIFs klubbregistre. 

I perioden 2012-2014 har NBF hatt en økning fra 620 førstegangslisensierte spillere til 759. Noe av økningen 

skyldes en ny lisensordning og bedre rutiner i klubbene/idrettslagene. Samtidig har Utviklingsavdelingen og 

kretser/regioner spesielt fulgt opp målgruppen 6-12 år. Måltall for denne gruppen er aktive medlemmer. 
 

Medlem - Aktivitetsutvikling 
Kjernen i all NBFs virksomhet dreier seg om våre medlemmer. Medlemmet har også stått i sentrum for flertallet 

av Utviklingsavdelingens tiltak. De to siste sesongene har det vært arbeidet for å få flere spillere til klubbene i 

form av flere lag og flere spillere til eksisterende lag. Dette har vært medlemmer i målgruppene 6-12 år og 13-19 

år. 

Det er registrert totalt 1 808 tiltak for å rekruttere nye medlemmer til forbundets idretter i tidsrommet 2012-2014. 

Totalt ble det gjennomført 996 tiltak mot virksomhetsområdet medlem i 2013/2014. I 2012/2013 ble det 

gjennomført 812 tiltak mot virksomhetsområdet medlem. De to mest sentrale tiltakene i tingperioden har vært 

skolebesøk og nybegynnerkurs. 

Av de totalt 1808 tiltakene har 1/3 vært skolebesøk (645). Sesongen 2012/2013 ble det gjennomført 275 

skolebesøk på totalt 96 skoler. Skolebesøkene bidro til utvikling i 42 klubber. Sesongen 2013/2014 ble det 

gjennomført 370 skolebesøk på totalt 81 skoler. Skolebesøkene bidro til utvikling i 35 klubber.  

Høsten 2012 ble tiltaket nybegynnerkurs utviklet, hvor det i samme sesong ble forsøkt noen piloter. Sesongen 

2013/2014 har det blitt gjennomført 12 nybegynnerkurs. Nybegynnerkursene har bidratt til utvikling i 12 klubber 

og det har deltatt over 150 barn og ungdom. Nybegynnerkursene har vært engasjerende og spredd mye 

aktivitetsglede i klubbene/idrettslagene. Nybegynnerkurs har varighet 8-10 uker, med mulighet for forlengelse. 

Det er en tydelig vekst i idrettsregistreringen i klubber/idrettslag som har gjennomført tiltak i samarbeid med 

Utviklingsavdelingen. Resultatene kommer ikke uten en engasjert og velvillig klubb.  

 

Aktivitetstilbud - Aktivitetsutvikling 
NBF har som ambisjon innen Aktivitetstilbud at det skal bli flere aktive på alle alderstrinn, av begge kjønn, og 

som kan hindre frafall. Utviklingsavdelingen har innenfor målgruppene arbeidet for å videreutvikle eksisterende 

konkurransetilbud og utvikle et nytt tilpasset konkurransetilbud. Minirunder og bandyskoler er etablert som 

konkurranseformen for barn- og unge i mange kretser/regioner. Men det er fortsatt områder der minirundene og 

bandyskolene ikke er etablert eller har blitt gjennomført etter gjelden minirunde- og bandyskoleinstruks. Det har 

vært gjennomført 29 tiltak der tilstedeværelse og informasjonsstand er hovedprioritet. Tiltakene er jevnt fordelt på 

syv kretser/regioner.  

Det har vært arbeidet med å få et tilpasset turneringstilbud for aldersgruppen 13-19 år i tingperioden. «3-mot-3» 

tilbudet har hatt som mål å gi ungdom et lavterskeltilbud hvor man ikke trenger å ha spilt innebandy fra man var 

seks år. Tiltakene har hatt mange ulike navn og former for gjennomføring. Det har blitt gjennomført over 20 tiltak 

for nærmere 1 000 deltakere. Erfaringene er gode, og har avdekt potensialet for å fange opp ungdom som faller 

fra andre idretter eller som ikke  tidligere har vært aktive. 

 

Klubb - Klubbutvikling 

Nærmest kjernen i virksomheten, står klubbene og deres drift/tilbud/virksomhet. Klubbutviklings-prosjektet har i 

tingperioden utarbeidet et rammeverk tilpasset NBFs strategiske planer og mål vedtatt i 2012. Rammeverket har 

tatt utgangspunkt i NIFs utviklede og gjennomprøvde klubbutviklingsmodell. Prosjektet har videre utdannet 

klubbveiledere som kan ivareta NBFs klubbutviklingstilbud. Som strategi i perioden er det blitt lagt vekt på 

gjennomføring og videreutvikling av tiltakene Klubbkontakt og Klubbesøk. Tiltakene har i større grad en tidligere 

blitt samordnet på tvers av organisasjonen. Dette har gjort det enklere å treffe med en mer felles og målrettet 

klubbutvikling fra NBF sin side. Det er gjennomført 349 klubbkontakter og 154 klubbesøk i tingperioden. Dette 

har resultert i flere tiltak i utviklingsfeltene aktivitetsutvikling og/eller kompetanseutvikling.  Tiltakene har også 
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resultert i Klubbutviklingsprosesser som startmøte og virksomhetsplanprosesser. Det er kommet positive 

tilbakemeldinger på kontakter, besøk og prosesser som også har gitt bedre samarbeid med og på tvers av 

klubber/idrettslag, kretser/regioner, særforbund.  

 

Trener - Kompetanseutvikling 

NBF har som ambisjon å få flere og bedre trenere, lagledelse og støtteapparat med gode holdninger. Norsk idrett 

har et mål om å skape verdens beste trenere gjennom trenerløypa, som er et felles idrettslig prosjekt på tvers av 

alle medlemsidrettene. Trenerløypa har vært et sentralt og viktig prosjekt for norsk idrett, NBF og 

Utviklingsavdelingen i tingperioden. NBF igangsatte sitt eget trenerløypeprosjekt høsten 2012 tilpasset 

rammeverk for egne idretter. Rammeverket ble ferdigstilt høsten 2013. Forbundets grunnutdanning for Trener 1er 

godkjent av NIF, første pilot på ny trener 1 innebandy ble gjennomført våren 2014. NBF har lagt vekt på de 

grunnleggende kursene innen alle virksomhetsområder.  

I perioden er det blitt gjennomført 166 tiltak mot trenere i lokalmiljøene gjennom utviklings-konsulentene. Det er 

utarbeidet to etterutdanningstilbud på Trener 1 nivå. Alle som tar trenerkurs i den nye trenerløypa får tilbud om et 

treneroppfølgingstiltak. 

I perioden er det gjennomført 21 Velkommen til innebandy kurs med 265 deltakere, 19 Trener 1 kurs i innebandy 

med 232 deltakere, et Trener 2 kurs i innebandy med 16 deltakere, et Velkommen til EL-innebandy med 15 

deltakere, åtte Velkommen til bandy med 388 deltakere og et barne- og ungdomstrenerkurs i bandy med 11 

deltakere.  I tillegg er det gjennomført trenerinstruktørsamling for eksisterende og nye instruktører til 

grunnutdanningen i den nye trenerløypa. 

 

Dommersituasjonen i våre idretter 

Landhockey: 

Det er stadig relativt få dommere i landhockey, men de som dømmer har lang erfaring og tar unna mange kamper 

i løpet av sesongen. Det arrangeres jevnlige dommerkurs, og målet er å få med yngre dommere som kan dømme 

aldersbestemte kamper. Siste sesong ble det arbeidet med veiledning/observasjon av dommere, og dette bidrar til 

å øke nivået på dommerarbeidet. Dommersituasjonen er under kontroll, men det er et stadig behov for påfyll av 

nye dommere for å gjøre miljøet mindre sårbart. Norske dommere i landhockey har i siste periode blitt tatt ut til å 

dømme internasjonalt, der de også har blitt kurset. 

 

Bandy: 
Når det gjelder status på antall dommere, er antallet nye som kommer til, omtrent likt frafallet. 

Vi er nå på et nivå som tilsier at vi må prioritere de klubber som selv har dommere med trioer og 2 dommer. 

Det er en utfordring at klubber, som selv spiller høyt opp i systemet, ikke har dommere i sine rekker. 

Det er nå 28 forbundsdommere, hvor 18 dømmer Eliteserie og nedover, mens 10 dømmer 1. divisjon og lavere 

nivåer. 

Det avholdes dommerkurs på kretsplan og for aspiranter, ikke minst under turneringer som KOSA og turneringen 

på Marienlyst. På dommersiden har 141 ungdommer tatt klubbdommerkurs, 31 personer dommeraspirantkurs og 

16 gått videre på kretsdommerkurs (trinn 3). Dette har resultert i 6 nye forbundsdommere de to siste sesonger, 

men behovet er fortsatt stort. 

Nye dommere følges opp gjennom dommerveiledning av sensorer som dommerkomiteen setter opp. 

Bandy har i tingperioden hatt dommere ute på internasjonale oppdrag, samt IBF-observatører. 

 

Innebandy: 

Det jobbes godt i kretsene med å utdanne og videreutdanne dommere. Et nytt 5-trinns utdanningssystem for 

dommere har bidratt til at utdanningssiden har fått et løft. Det arbeides samtidig mer seriøst med utdanning av 

dommere. Status i de fleste kretser og på forbundsplan, er at det er tilstrekkelig antall dommere til å avvikle 

aktiviteten, men at vi er sårbare, idet mange nyutdannede faller fra, kort tid etter kurs. Dette til tross for at disse 

følges spesielt opp med fadderordninger, veiledning, observasjoner, samlinger og annet. Mange kretser og 

regioner arbeider seriøst og systematisk med dommerutvikling som vil gi uttelling på sikt. Frafallet gjør at 

påfyllet av mer erfarne dommere, høyere opp i systemet, blir mindre enn ønsket. 

Det er siste år utarbeidet et system med dommerkontakter i alle kretser, i tillegg til lokale dommerkomiteer. 

Arbeidet koordineres i noen grad av dommerkomiteen i NBF-I. 

Innebandy har i siste tingperiode hatt internasjonale dommere i verdenstoppen og representant i IFFs 

observatørrekker. 
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Generelt: 

Rekruttering, og ikke minst det å beholde dommere, er en utfordrende øvelse. 

Så også innen alle våre idretter. For å hindre frafallet, øke dommerstandens renommé og begrense uønsket 

opptreden mot dommere på alle nivåer fra trenere, foreldre og spillere, kan en holdningskampanje være løsningen 

 

Ungdomsutvalg 

Det er utarbeidet et mandat for NBFs ungdomsutvalg. Utvalget består av fem medlemmer hvor alle tre idrettene 

er representert. Det tok noe tid å etablere utvalget. Det er avholdt et møte og medlemmene har bli kjente med 

hverandres bakgrunn.  

Medlemmer: 

  Ingrid Gosh Sveiva IBK 

  Anniken Bye Fjellkameratene IL 

  Ikram Rashid Aker Hockey Klubb 

  Anine Ellefsen Høvik IF Bandy 

  André Pedersen Ullern Bandy 

  Einar Røstgård Sekretær 
 

  

Anlegg  
 

Bandy: 

Arbeidet som utføres både i klubbene og i forbundet for å erstatte lokale naturisbaner med kunstisbaner, har gitt 

resultater. Det er nå etablert 19 kunstisflater i landet. Samarbeidet med Skøyteforbundet og Norconsult AS om 

anlegg har i så måte gitt resultater. Nye kunstisanlegget på Bogstad, Voldsløkka i Oslo samt Leangen i 

Trondheim, nærmer seg ferdigstillelse. Det er gode prosesser rundt Nordre Åsen i Oslo, Ørenbanen, Konnerud og 

Solberg i Buskerud. Det er ytterligere planer for nærmere 20 kunstisflater/haller for skøyter/bandy med et par 

gode prosjekter i Vestfold.  

 

Landhockey: 

Utebaner: Etter at det ble bestemt at Jordal avvikles som landhockeybane, har Mortensrud fått nytt kunstdekke og 

er blitt en fin bane. På sikt forventer en at det blir 4-5 nye landhockeybaner i Oslo med Voldsløkka som den 

viktigste. 

Haller: Klemmetsrudhallen er stengt pga. vannskader og dette skaper store utfordringer for innesesongen. Kun 

Ellingsrudshallen er stilt til rådighet, da kun for trening.   
 

Innebandy: 

Det er et godt samarbeid på Norges Basketballforbund (NBBF) og Norges Håndballforbund (NHF). Forbundene 

har utformet gode beskrivelser for planlegging, bygging, drift og vedlikehold, standardhaller, treningshaller og 

eliteseriehaller. Dette er gode «verktøy» for klubbene som vil igangsette anleggsprosesser i «Fra ide til åpning av 

nytt anlegg» . 

Til tross for dette gode samarbeidet er tempoet i bygging av nye fleridrettshaller «labert» og da særlig i de store 

byene Bergen, Trondheim og Oslo. I Oslo er det et underskudd på ca. 100 hallflater hvis mann tar departementets 

«standardtallet» til følge med en hallflate pr 5000 innbyggere.  

Det er nå flere leverandører av standardhaller, beskrevet av NBF, NBBF og NHF. Dette er i ferd med å gi 

konkurranse i markedet, som igjen har ført til reduksjon i prisene på standardhaller.  
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Økonomi 
Tilskudd fra NIF 

Selv om Staten har vedtatt å øke idrettens andel av tilskuddene fra Norsk Tipping (NT) til 64 % (fra 45,5 %), har 

dette i liten grad ført til økning i tilskuddene til særforbundene. Fra 2010 har post 2 (som utgjør grunnlaget for 

tilskuddene til seksjonenes aktiviteter) hatt lav nominell vekst og en reell reduksjon (justert for lønns og 

prisveksten) på 6 %. Denne reduksjonen av realverdien i seksjonstilskuddene har NBF i noen grad kunnet 

kompensere med avsatte midler og finansinntekter. Det er post 4 (toppidrett/Olympiatoppen) som de siste årene 

har fått størst økning med reell vekst på 7,5 %. NBF får ingen tildelinger over post 4, og har derfor ikke fått ta del 

i den økningen. Denne skjevfordelingen er blitt tatt opp av NBF, Golfforbundet og andre i NIFs ledermøter. 

I denne tingperioden er tilskuddene til Norges Idrettsforbunds, NIFs sentralt økte mer enn særforbundenes 

rammetilskudd (post 2). 

NIF har valgt å legge om fordelingskriteriene på post 3 (tilskuddet til aktivitet for barn og ungdom i 

lokalmiljøene). Fram til nå har tilskuddet til aktivitetsutvikling for barn og ungdom (post 3) vært en formålspost 

hvor tilskuddene har vært fordelt med utgangspunkt i hvor gode aktivitetsprosjekter særforbundene har etabler og 

rettet mot formålet. NIF har fra inneværende år valgt å fordele disse midlene som et rammetilskudd hvor det er 

organisasjonsdata (antall medlemmer og lignende parametere) som legges til grunn for fordelingen. Grunnlaget 

for fordelingen av post 3 er nå for det meste det samme som grunnlaget for fordelingen av rammetilskuddet (post 

2). 

NBF har hatt stor fokus på utvikling av prosjekter/aktiviteter rettet mot post 3 formålet. Dette har vært vellykket, 

og lagt grunnlaget både for NBFs sterke vekst, samt høyt tilskudd over post 3. 

Hvis omleggingen videreføres, uten justeringer, vil dette bety en reduksjon i tilskuddet til NBF over post 3 med 

ca. 2 millioner pr. år. 

Det er to grunner til at dette slår spesielt negativt ut for NBF: 

a. NBF har lykkes godt med å innrette utviklingsprosjekter i tråd med formålet med post 3 tildelingen. Dette 

har generert høyt tilskudd til NBF i forhold til forbundets størrelse. Når tilskuddet beregnes i henhold til 

særforbundenes størrelse, faller denne effekten bort. 

b. I den nye ordningen er det ikke (som for post 2) tatt hensyn til fleridrettsforbundene. Ved beregningen av 

post 2 (rammetilskuddet) beregnes tilskuddet for hver enkelt idrett i NBF. Det betyr at for post 2, tildeles 

NBFs idretter tilskudd som om de var selvstendige særforbund. For post 3 blir nå NBF, ved 

tilskuddsberegningen, behandlet som et særforbund. 

Forbundsstyret har arbeidet aktivt med å beskrive den negative virkningen endringen av post 3 ordningen har for 

utviklingen av den samlede idrettsaktiviteten på lokalt nivå. Dette er tatt opp med NIF i flere fora og 

Kulturdepartementet (KUD) er tilskrevet. Dette er også forsøkt kommunisert til Idrettspresidenten, uten at det har 

gitt endring. NBFs ledelse har også samarbeidet aktivt med de andre fleridrettsforbundene med å beskrive for 

Idrettsstyret de negative konsekvensene omleggingen av post 3 vil få for utviklingen av rasjonelle 

administrasjonsordninger for idretten (fleridrettsforbundene). 

I denne forbindelse er det interessant å registrere at Idrettsstyret utrykker enighet med våre argumenter, men har 

til nå, ikke endret grunnlaget for tildelingen. 

Det vil bli en sentral oppgave for det nye forbundsstyret å videreføre arbeidet med å få endret grunnlaget for 

fordelingen av de offentlige tilskuddene til barne- og ungdomsaktiviteten, slik at skadevirkningen av denne 

endringen reduseres mest mulig.  

 

Disposisjoner 

De offentlige tilskuddene for hvert kalenderår overføres fra KUD til Særforbundene (SF) via NIF i februar. Dette 

sammen med at inntekter fra automater/bingo, som delvis har blitt avsatt til sikring av NBFs 

utviklingsvirksomhet, har bidrar til at forbundet besitter relativt stor likviditet. Det er viktig for Forbundsstyret å 

sikre en god avkastning fra disse midlene. Avkastning på bankinnskudd ligger for tiden på et lavt nivå. 

Forbundsstyret har derfor arbeidet aktivt for en bedre plassering/avkastning av disse midlene uten at de utsettes 

for større risiko. Til nå har dette vært vellykket. Avkastningen fra disse plasseringene har bidratt til 

etablering/utvikling av NBFs egenkapital, uten at det i denne forbindelse har vært nødvendig å trekke inn 

inntekter fra seksjonenes aktiviteter (avgifter/lisenser) . Seksjonene har derfor, uavkortet, kunnet benytte tildelte, 

offentlige tilskudd, samt inntektene fra sine organiserte aktiviteter (lisenser og lagavgifter) direkte til sine 

aktiviteter.  
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De direkte inntektene fra disse finansplasseringene har de siste årene vært i størrelsesorden 300 til 500 tusen. Det 

har vært et viktig bidrag for å sikre NBFs drift og egenkapital. 

NBF er en lotteriverdig organisasjon og har hatt noen inntekter fra bingovirksomhet de siste årene. Høsten 2013 

fikk bingoentreprenøren økonomiske utfordringer. For å sikre relativt store fremtidige inntekter, overtok NBF, 

sammen med to andre særforbund, bingoselskapet CB Sinsen AS. NBF har investert 1,3 millioner i selskapets 

drift. I siste regnskapsperiode var NBFs direkte inntekter fra denne virksomheten kr 574 000. NBFs inntekter fra 

denne virksomheten i kommende tingperiode er estimert til minst kr 500.000,-. De tidligere eierne har en 

opsjonsavtale om tilbakekjøp av aksjene i 2015. I tilfelle salg av aksjene vil NBFs andel av salget bli i ca 1,5 

millioner.   

 
SPONSORER 

Forbundet har dessverre ingen hovedsponsor. Alle tre idrettene nyter godt av utstyrssponsorer; bandy med Letha, 

innebandy har Salming. Hockey har dessverre ingen avtale. I samarbeidet med de mindre særforbundene kan 

NBF også ta ut fordelaktige tjenester fra Thon Hotels. Samlet for de siste to årene er verdien av disse avtalene 

beregnet til 1.352.000 kroner.  

Forbundsstyret og administrasjonen har gjennom hele perioden forsøkt å sikre nye samarbeidspartnere. 

Sponsormarkedet er stramt, men håpet er at møysommelig arbeid og god oppfølging skal kunne sikre nye 

kontrakter. Forbundets største og viktigste sponsor - indirekte - et Norsk Tipping. Midler til drift, utvikling og 

anlegg kommer fra Norsk Tippings årlige overskudd.  

 

 

 

Sak 5 Regnskap 

 
Generelt: 

Her presenteres de to årlige regnskapene forbundet er lovpålagt å utarbeide for innrapportering til NIF og 

Brønnøysund med styrets økonomiske beretning, revisors og kontrollkomiteens beretning. 

Norges Bandyforbund er et juridisk subjekt og har et regnskap som omfatter forbundets (her under samtlige 

seksjoners) samlede aktivitet. Den økonomiske statusen pr 30.04.2014 beskriver derfor NBFs samlede 

økonomiske stilling. 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 hver år et arbeidsbudsjett 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. Nærmere informasjon om seksjonenes arbeidsbudsjetter og ressursbruk presenteres i seksjonenes 

årsberetninger. 

 

I henhold til tidligere vedtak  presenteres regnskapene på et høyt aggregeringsnivå 

 

Regnskapene presenteres i henhold til NIFs standard prosjektregnskapsoppstilling. 

Prosjektoppstillingen inndeles i klasser i henhold til idrettens standard prosjektplansoppstilling. 

Budsjett/langtidsbudsjett på side 38 følger den samme oppstillingen og aggregeringsnivå som oppstillingen av 

regnskapsrapportene. 

 

Det gjøres oppmerksom på at inntekter føres som – tall i regnskapene/budsjettene. Et resultat med et – tegn foran 

er et positivt resultat (overskudd). 
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Prosjektklasser: 

 
1. Styrke idrettens rolle i samfunnet 

Under denne klassen føres transaksjoner knyttet organisasjonens utviklingsaktiviteter og annen samfunnskontakt. 

 

2. Idrettslagene aktivitet 

Under denne klassen føres transaksjoner knyttet NBFs organiserte aktivitet. Dette omfatter inntekter og utgifter 

fra organisasjonens obligatoriske aktivitet (serier og cuper). 

 

3. Toppidrett 

Under denne klassen føres transaksjoner knyttet til landslagenes aktiviteter. 

 

4. Kompetanseutvikling 

Under denne klassen føres transaksjoner knyttet til NBFs utdanningsvirksomhet. 

 

5. Tilskudd til og avgifter til andre organisasjonsledd 

Under denne klassen føres transaksjoner knyttet til tilskudd og avgifter NBF yter/betaler til underordnede og 

overordnede organisasjonsledd (for eksempel tilskudd til klubber og avgifter til internasjonale forbund).  

 

6. Styrer og komiteer 

Under denne klassen føres transaksjoner knyttet til NBFs styrer og komiteer, samt internasjonal representasjon. 

 

7. Administrasjon og personal 

Under denne klassen føres transaksjoner knyttet til driften av administrasjonen og NBFs ansatte. 

 

8. Salg 

Under denne klassen føres transaksjoner som er knyttet til NBFs salgsvirksomhet 

 

9. Sponsorer 

Under denne klassen føres transaksjoner knyttet til NBFs sponsoravtaler  

 

10. Andre inntekter 

Under denne klassen føres transaksjoner knyttet til inntekter NBF oppebærer i form av offentlige tilskudd, 

generelle avgifter (for eksempel årsavgift og lisens) samt inntekter fra eksterne aktiviteter (for eksempel bingo). 
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Prosjektregnskap NBF for perioden 1.05.12 - 30.04.13 
 
Prosj Tekst NBF R-12/13 NBF B-12/13 DIFF 12/13 

 

Utvikling /bredde/skoleprosjekter 7 280 883 5 904 800 1 376 083 

 

Informasjon 99 481 78 000  21 481 

1 Styrke idrettens rolle i samfunnet 7 380 364 5 982 800 1 397 564 

     2 Sum idrettslagenes aktivitetstilb. -1 474 299 -1 520 430 46 131 

     

 
Sum landslag bandy 866 309 795 000 71 309 

 
Sum landslag innebandy 1 384 840 1 559 000 -174 160 

 
Sum landslag hockey -15 000 0 -15 000 

 
Sum toppidrett 2 236 149 2 354 000 -117 851 

     4 Sum kompetanseutvikling 599 729 399 329 200 400 

     5 Andre innsatsområder 1 326 406 238 000 1 088 406 

     6 Sum styre og komiteer 400 427 454 520 -54 093 

     7 Sum administrasjon og personale 8 888 769 8 665 172 223 597 

     8 Salg -7 050 -5 000 -2 050 

     9 Sponsorinntekter -104 775 -210 000 105 225 

     

98000  ÅRSAVGIFT -100 500 -100 500 0 

98001 MEDIA-AVGIFT -102 000 -96 000 -6 000 

98010 LISENS -4 436 900 -4 420 000 -16 900 

98020  OVERGANGER -464 752 -429 000 -35 752 

98035 BØTER O.L. -94 050 0 -94 050 

98040 GODKJENNING UTSTYR 0 -5 000 5 000 

98045 BINGO -128 048 0 -128 048 

98055 EL- INNEBANDY -916 503 -700 000 -216 503 

98058 FAM -375 000 0 -375 000 

98060 RAMMETILSKUDD -4 500 000 -4 550 000 50 000 

98070 POST 3 -4 877 000 -4 877 000 0 

98072 UTVIKLING UNGDOM -1 002 000 0 -1 002 000 

98075 KRETSTILSKUDD -820 000 -820 000 0 

98080 TILSKUDD ANLEGG/UTSTYR -1 171 572 0 -1 171 572 

10 Sum Andre inntekter -18 988 326 -15 997 500 -2 990 826 

     

11 Sum finans -521 162 -450 000 -71 162 

     

 

Prosjektresultat -263 767 -89 109 -174 658 
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Styrets økonomiske beretning for regnskapsperioden 01.05.12 til 30.04.13 

 

Norges Bandyforbund skal lede og fremme idrettene bandy, hockey og innebandy i Norge. Forbundet skal 

stimulere til aktivitet på alle nivåer, både lokalt (klubb), regionalt (krets/region) og sentralt (forbund). 

 

Forbundets administrasjon er lokalisert på Ullevaal Stadion i Oslo. Sentralt er det 12 ansatte i hele stillinger i 

tillegg til 1 person i deltidsstilling. 

Forbundet har i perioden hatt ansatte i 6 kretser/regioner. Oslo og Akershus 3 hele stillinger. Østfold 100 % 

stilling, Hordaland 10% stilling, Rogaland 90% stilling, Sør-Trøndelag 100% stilling, Innlandet Bandyregion 

20% stilling og Agderfylkene 40% stilling. 

Det er i perioden ansatt 12 personer i prosjektstillinger. 

Av disse stillingene er 10 hele stillinger og 2 deltidsstillinger (50%).  

Prosjektstillingene er knyttet til NBFs satsning på utviklingsprosjekter, som primært har geografisk spredning og 

aktivitetsmessig vekst for våre idretter som formål. 

 

Sykefraværet har i perioden vært 0,04% . Dette er betydelig økning i forhold til tidligere år. Den vesentligste 

delen av sykefraværer skyldes ulykker ansatte har vært utsatt for utenfor arbeidstiden. Styret har ikke indikasjoner 

på at det økte sykefraværet skyldes arbeidsforholdene i organisasjonen. 

 

Forbundets økonomiske utvikling har i perioden primært vært preget av følgende forhold: 

 

- De offentlige tilskuddene (basert på overskuddet fra Norsk Tipping) har ikke vært i tråd med pris- og 

lønnsutviklingen siden 2009. Med utgangspunkt i et veid gjennomsnitt av den generelle lønnsveksten og 

økningen i kpi, på 3% per år, utgjør dette i perioden fra 2009 en relativ reduksjon i tilskuddene på 12%. 

- Medlemsveksten det siste året har vært positiv og medlemstallet har økt med 1.667 (7,2%) til 25.043. 

Antall klubber har økt med 13 (4%) til 340 klubber. Fortsetter denne positive utviklingen vil det ha 

betydning for aktivitetsutviklingen og tildeling av offentlige midler i årene som kommer. Dette bør, 

sammen med at idretten får økt andel av overskuddet til Norsk Tipping, bidra til at de offentlige 

tilskuddene igjen vil øke mer enn endringen i kpi. 

- Grunnet NBFs vellykkede arbeid med prosjekter relatert til funksjonshemmede, har det vært økning i 

øremerkede tilskudd relatert til disse områdene. Disse tilskuddene er øremerkede og vil derfor ikke kunne 

gå direkte til dekning av NBFs sentrale virksomhet. Styret mener at resultatene knyttet til dette vil være 

av betydning for NBFs fremtidige omdømme og økonomiske grunnlag. NIF har signalisert at ved de 

fremtidige fordelinger av disse midlene vil det bli lagt større vekt på særforbundenes aktivitetsutvikling i 

denne sammenheng. Forbundet har nå 35 medlemsklubber som driver med El-innebandy disse har ca 400 

aktive medlemmer. Administrasjonen har i samarbeid med Special Olympics Norge igangsatt 

utarbeidelse av plan for etablering av innebandyaktivitet for utviklingshemmede. 

- Med henblikk på den positive utviklingen når det gjelder medlemsveksten og økningen i antall klubber, 

bør det også bli økning i antall lisensierte spillere. I inneværende periode har lisensutviklingen vært 

negativ. Det er spesielt bandy som har gått tilbake i antall lisensierte spillere. Det er viktig at denne 

utviklingen følges nøye kommende sesong. Lisensinntektene utgjør en betydelig andel av grunnlag for 

seksjonenes aktivitetsomfang. 

 

Forbundet har samlet et driftsmessig overskudd på kr 263.767,12 

 

Styret har vedtatt følgende disposisjon av det regnskapsmessige overskuddet: 

 

Bandy 

Underskudd: kr 47.122,93 Beløpet henføres statuskonto for bandyseksjonen. 

Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende 

kr 41.356,32. 

Innebandy 

Overskudd: kr 136.032,67 Beløpet henføres innebandyseksjonens statuskonto. 

Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende  

Kr 209.579,72 
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Hockey 

Overskudd: kr 77.178,42 Beløpet henføres hockeyseksjonens statuskonto. 

Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende kr 84.377,91- 

 

Eksklusive seksjonenes resultater er NBFs driftsoverskudd kr 97.678,51. 

NBF har plassert midler i eiendomsfond og obligasjonsfond. Disse plasseringene har hatt verdiøkning i perioden 

og gitt et positivt bidrag til NBFs økonomiske resultat.  

 

Resultatet disponeres som følger: 

Driftsresultatet etter disposisjoner kr 263.767,12 henføres NBFs egenkapital. 

 

Etter disposisjonene er NBFs samlede egenkapital pr 30.04.13 kr 2.783.795,61. 

Dette representerer en samlet økning av NBFs egenkapital i perioden på kr 243.767,12. 

 

Samlet sett har forbundet et godt økonomisk grunnlag. 

Utestående fordringer er i hovedsak knyttet til klubbenes og kretsenes aktivitet og er noe lavere enn i foregående 

periode. 

 

Antall medlemmer pr 31.12.12 var 25.043. 

Dette er en økning på 1.667 (7,2%) medlemskap fra forrige år. 

 

Antall klubber pr 31.12.11 var 340. En økning på 13 (4%) klubber fra forrige sesong. 

  

Styret og andre tillitsvalgte mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Det utbetales reisegodtgjørelse og diett oppad 

begrenset til Statens satser til Styret og tillitsvalgte. 

 

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt i bransjen. 

 

 

Oslo 5. juni 2013 

 

 

Erik Hansen  Jon Erik Eriksen  Tove Johannessen Einar Røstgård 

President  Visepresident   Styremedlem  Styremedlem 

 

 

Marianne Talberg Jaswinder Pal Singh  Stein Pedersen 

Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem 
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Prosjektregnskap NBF for perioden 1.05.13 - 30.04.14 

Prosjekt Tekst NBF R- 13/14 NBF B- 13/14 DIFF 13/14 

 
Utvikling/bredde/skoleprosjekter 7 02 3612 6 404 800 -618 812 

 
Informasjon 53 419 78 000 24 580 

1 Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 7 077 032 6 482 800 -594 232 

     2 Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -1 816 590 -1 758 350 58 240 

     
 

Sum landslag menn bandy 963 095 945 000 -18 095 

 
Sum landslag innebandy 1 725 154 1 619 000 -106 154 

 
Sum landslag hockey -13 474 0 13 474 

3 Sum toppidrett 2 674 775 2 564 000 -110 775 

     4 Sum kompetanseutvikling 440 923 477 800 36 877 

     5 Sum andre innsatsområder 558 837 258 000 -300 837 

     6 Sum styre og komiteer 554 106 600 116 46 010 

     7 Sum administrasjon 9 016 390 9 956 155 939 765 

     8 Sum salg -40 318 -5 000 35 318 

     9 Sum sponsorinntekter -171 792 -250 000 -78 208 

 
     98000 - ÅRSAVGIFT -81 000 -99 500 -18 500 

 
     98001 - NRK-AVGIFT -93 200 -120 000 -26 800 

 
     98002 - ÅRSMØTEAVGIFT -73 000 -100 000 -27 000 

 
     98010 - LISENS -4 666 014 -4 455 000 211 014 

 
     98020 - OVERGANGER -486 427 -415 000 71 427 

 
     98030 - PROTEST/APPELL -7 500 0 7 500 

 
     98035 - BØTER O.L. -70 750 0 70 750 

 
     98040 - GODKJENNING UTSTYR -165 0 165 

 
     98045 - AUTOMATER -573 843 0 573 843 

 
     98055 - EL- INNEBANDY -897 188 -900 000 -2 812 

 
     98058 - FAM -75 000 -225 000 -150 000 

 
     98060 - RAMMETILSKUDD -4 790 000 -4 790 000 0 

 
     98070 - POST 3 -4 877 000 -4 877 000 0 

 
     98072 - UTVIKLING UNGDOM -500 000 -500 000 0 

 
     98075 - KRETSTILSKUDD -820 000 -820 000 0 

 
     98080 - DIV. INNTEKTER -293 706 0 293 706 

10 Sum andre inntekter -18 304 792 -17 301 500 1 003 292 

     

11 Sum finans -451 473 -900 000 -448 527 

 

Prosjektresultat -462 904 124 021 586 925 
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Styrets økonomiske beretning for regnskapsperioden 01.05.13 til 30.04.14 

 

Norges Bandyforbund skal lede og fremme idrettene bandy, hockey og innebandy i Norge. Forbundet skal 

stimulere til aktivitet på alle nivåer, både lokalt (klubb), regionalt (krets/region) og sentralt (forbund). 

Forbundets administrasjon er lokalisert på Ullevaal Stadion i Oslo. Sentralt er det 14 ansatte i hele stillinger i 

tillegg til 1 person i deltidsstilling. 

Forbundet har i perioden hatt ansatte i 6 kretser/regioner. Oslo og Akershus 3 hele stillinger. Østfold 100 % 

stilling, Hordaland 10% stilling, Rogaland 2 stillinger til sammen 180% stillinger, Sør-Trøndelag 100% stilling, 

Innlandet Bandyregion 40% stilling, Agderfylkene 40% stilling og Nord-Norge to stillinger til sammen 60%. 

Det er i perioden ansatt 12 personer i prosjektstillinger. 

Av disse stillingene er 10 hele stillinger og 2 deltidsstillinger (50%).  

Prosjektstillingene er knyttet til NBFs satsning på utviklingsprosjekter, som primært har geografisk spredning og 

aktivitetsmessig vekst for våre idretter som formål. 

 

Sykefraværet har i perioden vært 0,86% .  

 

Forbundets økonomiske utvikling har i perioden primært vært preget av følgende forhold: 

- De offentlige tilskuddene (basert på overskuddet fra Norsk Tipping) har ikke vært i tråd med pris- og 

lønnsutviklingen siden 2009. Med utgangspunkt i et veid gjennomsnitt av den generelle lønnsveksten og 

økningen i kpi, på 3% per år, utgjør dette i perioden fra 2009 en relativ reduksjon i tilskuddene på 14%. 

Denne utviklingen er videreført i 2014 hvor post 2 (rammetilskuddet) kun har økt med 1,2%. 

Rammetilskuddet utgjør en vesentlig andel av seksjonens finansielle grunnlag. Denne utviklingen har 

derfor satt finansieringen av seksjonenes aktivitet under press. Det har derfor vært nødvendig å øke 

avgifter knyttet til seksjonenes obligatoriske aktiviteter. 

- Medlemsveksten det siste året har vært positiv og medlemstallet har økt med 1.398 (5,6%) til 26.435. 

Antall klubber har økt med 3 til 343 klubber. Selv om vekstraten er noe lavere enn de foregående årene 

har NBF fortsatt høy vekst i forhold til idrettsorganisasjonen sett under ett. Det er spesielt positivt at 

NBFs vekst i barnegruppen (6-12) og ungdomsgruppen (13-19) er forholdsmessig høyere enn i idretten 

samlet. Fortsetter denne positive utviklingen vil det ha betydning for aktivitetsutviklingen og tildeling av 

offentlige midler i årene som kommer. Dette bør, sammen med at idretten får økt andel av overskuddet til 

Norsk Tipping, bidra til at de offentlige tilskuddene igjen vil øke mer enn endringen i kpi. 

- Grunnet NBFs vellykkede arbeid med prosjekter relatert til funksjonshemmede, har det vært økning i 

øremerkede tilskudd relatert til disse områdene. Disse tilskuddene er øremerkede og vil derfor ikke kunne 

gå direkte til dekning av NBFs sentrale virksomhet. Styret mener at resultatene knyttet til dette vil være 

av betydning for NBFs fremtidige omdømme og økonomiske grunnlag. NIF har signalisert at ved de 

fremtidige fordelinger av disse midlene vil det bli lagt større vekt på særforbundenes aktivitetsutvikling i 

denne sammenheng. Forbundet har nå 35 medlemsklubber som driver med El-innebandy disse har ca 400 

aktive medlemmer. Administrasjonen har samarbeidet med Special Olympics Norge for å finansiere 

etablering av innebandyaktivitet for utviklingshemmede. Søknader om økonomisk støtte til denne 

igangsettingen har ikke vunnet fram, men vi vil forsøke igjen i kommende periode. 

- Med henblikk på den positive utviklingen når det gjelder medlemsveksten og økningen i antall klubber, 

bør det også bli økning i antall lisensierte spillere. I inneværende periode har økningen i antall betalte 

lisenser været lavere enn forventet. Det er viktig at denne utviklingen følges nøye kommende sesong. 

Lisensinntektene utgjør en betydelig andel av grunnlag for seksjonenes aktivitetsomfang. 

 

Forbundet har samlet et driftsmessig overskudd på kr 462.903,63 

 

Styret har vedtatt følgende disposisjon av det regnskapsmessige overskuddet: 

 

Bandy 

Overskudd: kr 48.307,36 Beløpet henføres statuskonto for bandyseksjonen. 

Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende 

kr 89.663,68. 

Innebandy 

Overskudd: kr 135.797,39 Beløpet henføres innebandyseksjonens statuskonto. 
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Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende  

Kr 345.377,11 

Hockey 

Overskudd: kr 24.743,03 Beløpet henføres hockeyseksjonens statuskonto. 

Etter disposisjonene er seksjonens tilgodehavende kr 109.120,94 

 

Eksklusive seksjonenes resultater er NBFs driftsoverskudd kr 253.755,85. 

NBF har plassert midler i eiendomsfond og obligasjonsfond. Disse plasseringene har hatt verdiøkning i perioden 

og gitt et positivt bidrag til NBFs økonomiske resultat.  

 

Resultatet disponeres som følger: 

Driftsresultatet etter disposisjoner kr 462.903,63 henføres NBFs egenkapital. 

Etter disposisjonene er NBFs samlede egenkapital pr 30.04.14 kr 3.246.699,24. 

Dette representerer en samlet økning av NBFs egenkapital i perioden på kr 462.903,63. 

 

Samlet sett har forbundet et godt økonomisk grunnlag. 

Utestående fordringer er i hovedsak knyttet til klubbenes og kretsenes aktivitet og er på tilsvarende nivå som i den 

foregående perioden. 

 

Antall medlemmer pr 31.12.14 var 26.435. 

Dette er en økning på 1.398 (5,6%) medlemskap fra forrige år. 

Antall klubber pr 31.12.14 var 343. En økning på 3 klubber fra forrige sesong. 

  

Styret og andre tillitsvalgte mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Det utbetales reisegodtgjørelse og diett oppad 

begrenset til Statens satser til Styret og tillitsvalgte. 

 

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt i bransjen. 

 

 

Oslo 4. juni 2014 

 

 

Erik Hansen  Jon Erik Eriksen  Tove Johannessen Einar Røstgård 

President  Visepresident   Styremedlem  Styremedlem 

 

 

Marianne Talberg Jaswinder Pal Singh  Stein Pedersen 

Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem 

 

 
Avsluttende kommentarer til driftsregnskapene: 

For tingperioden sett under ett, har NBF et samlet overskudd på kr 726.670,75,-. I forrige tingperiode hadde 

organisasjonen et underskudd på kr 764.413,43,-. 

At det er innarbeidet respekt for betaling av lisenser og andre avgifter til organisasjonen, har vært av vesentlig 

betydning for den betydelige bedringen i resultatet for inneværende periode i forhold til den forrige. På grunn av 

at rammetilskuddene (post 2) har hatt liten nominell økning siden 2010 (reel reduksjon på 5,7%), har 

forbundsstyret kompensert dette i noen grad med avsatte midler. 

Det er positivt at NBFs inntekter fra bingo og finansielle disposisjoner har økt. For bingo er de samlede 

inntektene i perioden kr 701.891,- og finansielle disposisjoner kr 978.845,-.  

Samlet utgjør dette kr 1.680.736,- i perioden.. 

 

For øvrig kommenteres driftsregnskapene i styrets årlige økonomiske beretning. 

Det er de to siste sesongene benyttet relativt store ressurser til koordinering og strukturering av kretsenes 

virksomhet. 
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Balanseoppstilling for Norges Bandyforbund pr 30.04.2014 og de to foregående årene  
 

   
Balanse  Balanse  Balanse 

   
30.04.2014 30.04.2013 30.04.2012 

Egendeler 
     Lager US 
  

1 165 914,00 1 232 790,00 1 299 666,00 
NBF-tv 

  
12 808,34 25 616,67 

 Varelager 
  

320 918,55 344 383,05 189 252,55 

      Debitorer 
  

862 316,49 822 894,54 863 919,52 
Avsetning for tap på fordr. 

 
-93 000,00 -93 000,00 -93 000,00 

Sum fordringer 
 

769 316,49 729 894,54 770 919,52 

      Aksjer 
  

1 108 800,00 30 000,00 30 000,00 
Kassa/bank 

  
19 254 826,50 19 535 577,25 18 025 522,50 

Sum aksjer og bankinnskudd 20 363 626,50 19 565 577,25 18 055 522,50 

Sum egendeler 
 

22 632 583,88 21 898 261,51 20 315 360,57 

      Egenkapital og gjeld 
    Egenkapital pr 30.04 
 

2 783 795,61 2 540 028,49 2 933 297,16 
Inntektsført EK innebandy 

  
-20 000,00 

 Årsresultat 
  

462 903,63 263 767,12 -393 268,67 

Sum egenkapital 
 

3 246 699,24 2 783 795,61 2 540 028,49 

      Avsetninger 
  

15 240 484,54 15 537 543,60 14 725 945,10 
Div. fond 

  
178 994,98 178 994,98 90 349,11 

Sum forpliktelser 
 

15 419 479,52 15 716 538,58 14 816 294,21 

      Leverandør gjeld 
 

131 105,50 54 949,81 0,00 
Offentlig avgifter, skatter 

 
1 565 311,12 1 547 346,06 1 249 376,02 

Skyldig MVA 
 

22 475,56 19 949,16 17 478,16 
Skyldige feriepenger 

 
2 247 512,94 1 775 682,29 1 692 183,69 

Sum kortsiktig gjeld 
 

3 966 405,12 3 397 927,32 2 959 037,87 
Sum gjeld 

  
19 385 884,64 19 114 465,90 17 775 332,08 

Sum EK og gjeld 
 

22 632 583,88 21 898 261,51 20 315 360,57 
 

 

 

Erik Hansen  Jon Erik Eriksen  Tove Johannessen Einar Røstgård 

President  Visepresident   Styremedlem  Styremedlem 

 

 

Marianne Talberg Jaswinder Pal Singh  Stein Pedersen 

Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem 
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Kommentarer til balansen: 
 

1 Lager US NBF eier et lager (90 m
2
) på Ullevaal Stadion. Dette benyttes primært til oppbevaring av 

landslagenes utstyr og forbundets arkiver. Lageret med utstyr avskrives i henhold til fast 

avskrivningsplan.  

 

2 Varelager:  Består hovedsakelig av litografi, medaljer og sportsgulv. 

   

3 Debitorer: Arbeidet med å inndrive utestående fordringer er arbeidskrevende. Ved at det er innført 

strammere ordninger for betaling av avgifter og lignende, har dette arbeidet blitt effektivisert 

og volumet av utestående fordringer redusert.  

 

4 Avsetninger: Gjelder primært avsetninger knyttet til overføringer fra NIF. NIF overfører tilskudd for 

kalenderåret til NBF i februar. Ved at NBF har avvikende regnskapsår avsettes andeler (2/3) 

av tildelingene slik at tilskuddene inntektsføres i riktig driftsperiode. Avsatte tilskudd fra NIF 

endres i relasjon til endringer i tilskuddene fra NIF. 

 

5 Aksjer Økningen av denne posten er knyttet til at NBF, sammen med to andre særforbund, har 

overtatt entreprenørselskapet CB Sinsen bingo as. De tidligere eierne har opsjon på 

tilbakekjøp av selskapet. I tilfelle de tidligere eierne kjøper selskapet tilbake, vil NBF få 

tilbakebetalt aksjen, i tillegg til en årlig rente på 6%.  

 

6. Egenkapital: NBFs samlede egenkapital var ved regnskapsavslutningen kr 3.246.699,24,-.  
 Egenkapitalen består av NBFs egenkapital kr 2.702.537,51,-,  samt seksjonenes økonomiske 

status vis a vis NBF. Seksjonenes henholdsvise driftsoverskudd eller driftsunderskudd 

henføres seksjonenes statuskonto i NBFs balanse. Seksjonens statuskonto vil til enhver tid vise 

seksjonens tilgodehavende eller gjeld til fellesskapet. 

 Ved regnskapsavslutningen 30.04.14 var seksjonenes økonomiske status vis a vis NBF: 

 Bandy tilgodehavende kr     89.663,68,- 

 Innebandy tilgodehavende kr  345.377,11,- 

 Hockey tilgodehavende kr               109.120,94,-   

  

5. Diverse fond: Gjelder inntekter fra salget av VM i bandy 2003 til Russland (kr 64.654,91,-), samt Jens B. 

Raanaas fondet (kr 65.694,20,-). 
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SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 
 

SAK 6A Lov og reglementssaker (For å bli vedtatt kreves det 2/3 av avgitte stemmer. Kvalifisert flertall) 

Det er ikke mottatt saker til behandling 
 

  

SAK 6B  Andre innkomne forslag: 

SAK 6B.1 Grunnlag for videre utvikling av NBFs kretser/regioner 

 

Hensikten med dette dokumentet er å legge fram for Tinget bakgrunnen, målsetting, vurdering og diskusjon rundt 

arbeidet med utvikling av kretser og regioner, og be Tinget om tilslutning til å fullføre arbeidet. 

 

Norges Bandyforbund, NBF, med sine tre idretter, bandy, innebandy og landhockey, har virksomhet i store deler 

av landet. 

NBF har organisert sin virksomhet med et overordnet organisasjonsledd på forbundsnivå (forbundsstyret), med 

tre underliggende seksjonsstyrer som hver ivaretar sine idretter, på vegne av forbundsstyret. Dette er beskrevet 

nærmere i forbundets vedtatte lover og reglement.  

Videre har NBF organisert sin landsomfattende virksomhet i regionale underliggende organisasjonsledd i henhold 

til NIFs lov (Norges Idrettsforbund).  Disse organisasjonsledd benevnes kretser og regioner, avhengig av om de 

geografisk omfatter et fylke (krets) eller flere fylker (region). 

 

I 2014 omfatter krets- og regionsnivået i NBF følgende 12 geografiske områder: 

Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og 

Fjordane, Innlandet (Hedmark og Oppland), MidtNorge (Møre og Romsdal, og Trøndelagsfylkene), Nord Norge 

(Nordland, Troms og Finnmark). 

 

Det er bare innebandy som har virksomhet i alle 12 områdene, mens bandy og landhockey har virksomhet i noen 

av områdene. Videre er det slik at virksomhetsnivået varierer veldig mellom de 12 områdene, fra meget stor 

virksomhet i alle tre idrettene til meget liten virksomhet kun i en av idrettene. 

 

NBFs ting i september 2012 vedtok forbundets strategiplan 2012-2016. I strategiplanen fremkommer det at NBF 

har som en viktig målsetting å øke antall medlemmer.  

 

Den vedtatte virksomhetsideen er følgende: 

”NBF skal være en organisasjon for flest mulig, lengst mulig – på tvers av ambisjonsnivå og bakgrunn for 

idrettene bandy, innebandy og landhockey.” 

 

NBFs verdier er: ”Samarbeid, engasjement og spilleglede.” 

 

NBFs visjon er: ”Best på samspill.” 

 

Hovedmålet er: ”Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall – og det skal være gøy.” 

 

For å kunne nå dette er det viktig med et godt samspill på alle nivåer i organisasjonen, forbundsstyret med 

seksjonsstyrer, kretser/ regioner og klubber, og som alltid er det medlemmet i sine klubber som står i sentrum og 

som utgjør selve aktiviteten. 

 

I denne saken drøftes prinsipper for den geografiske inndelingen i kretser og regioner. Hensikten med kretser og 

regioner er å ha et lokalt organisasjonsledd som kan bistå i utviklingen av våre idretter. Det er derfor viktig å ha 

en mest mulig hensiktsmessig geografisk inndeling ut fra de til enhver tid eksisterende rammebetingelser. 

 

Særforbund tildeles offentlig tilskudd via NIF, dels på såkalt post 2 (tilskudd til særforbund) og dels på post 3 

(tilskudd til barn og unge). Post 2 er grunnfinansieringen av særforbund.  I de senere år, og antagelig også i årene 

fremover, har det beløp som skal fordeles hatt en lavere økning enn lønns- og prisveksten. Det innebærer i 

realiteten at tilskuddet har de siste år hatt en årlig reduksjon. Fra 2009 er den reelle reduksjonen av beløpet som er 
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til fordeling over post 2 ca 12%. Videre diskuteres det i NIF en ny fordelingsmodell for post 3, der forbundenes 

størrelse skal legges til grunn. Til nå har post 3 vært søknadsbasert, og NBF har vært toneangivende på dette 

området. En fordeling basert på størrelse forbundene i mellom vil bety at tildelingen til NBF blir noe redusert. 

Dette innebærer at NBF bør utvikle sin organisasjon for å møte denne utviklingen.  

 

En vesentlig parameter i den økonomiske tildelingen er antall medlemmer i forbundet. De ulike aldersgrupper 

vektlegges imidlertid ulikt, der særlig ungdomsgruppen men også barnegruppen har en stor vekt. For NBF vil 

derfor økt antall medlemmer, og da særlig for barn og unge, ha en stor positiv økonomisk effekt.  

I tillegg vil en slik medlemsvekst medføre at det også i de klubber der medlemsveksten foregår vil bli en 

betydelig positiv økonomisk effekt, da det er klubbene som mottar LAM-midler, hodestøtte etc. 

Med en økt aktivitet i klubbene vil også kretser og regioner får en positiv økonomisk effekt, da det er kretser og 

regioner som organiserer seriespill etc.  

 

I tillegg til en positiv økonomisk effekt vil økt medlemsvekst føre til at flere driver med sunn idrettsaktivitet, som 

i seg er positivt for folkehelsen generelt, og dermed egentlig for idrettens grunn-ide. Dette vil også bidra til å øke 

NBFs politiske og idrettspolitiske innflytelse/posisjon på alle nivåer. 

 

Særlig i de områdene av landet der aktiviteten nå ikke er så stor innenfor NBFs idretter vil krets og regionsnivået 

spille en stor rolle i arbeidet med økt medlemsvekst. Det er derfor viktig at krets og regionsnivået i NBF er 

tilstrekkelig robust og profesjonell til å møte denne utfordringen. Det er viktig med en god planlegging både på 

kort og lang sikt, politisk engasjement, god økonomistyring og et godt samarbeid innad i egen organisasjon om 

felles målsettinger, samt målrettet arbeid for å oppnå de mål en har satt seg. 

 

For å kunne være godt rustet til å møte disse utfordringene vil det være nødvendig på noe sikt å øke de 

menneskelige ressursene i organisasjonen, særlig i de områder det i dag er få slike ressurser.  En mulighet for å få 

til dette er å slå sammen enkelte kretser og regioner til noe større enheter, for på den måten å samle ressursene.  

Med dagens kommunikasjonsmuligheter vil det være langt enklere å administrere større enheter enn for bare noen 

år siden. 

 

I dag er det slik at enkelte kretser og regioner er så vidt store at det er ansatt daglig leder og aktivitetskonsulenter 

samt at det via Utviklingsavdelingen i NBF er stasjonert lokale utviklingskonsulenter. Dette er alle personer som 

jobber med utvikling av aktivitet i kretsen/regionen. I tillegg til et aktivt krets/regionstyre er det viktig at en 

krets/region kan disponere ansatte for å få til en positiv utvikling over tid. 

 

NBF ønsker en utvikling der alle kretser og regioner på noe sikt kan få slike rammebetingelser slik at 

medlemsveksten blir betydelig. Et virkemiddel i denne sammenheng er derfor sammensetningen av kretser og 

regioner. 

I forhold til NIFs lov er det forbundsstyret som har mandat til å opprette og nedlegge kretser og regioner. 

Imidlertid vil det være klokt at de prinsipper forbundsstyret i denne sammenheng skal arbeide etter blir behandlet 

på forbundstinget. 

 

Det er en utfordring at de tre idrettene i NBF er så vidt ulike i både organisering og geografisk omfang. En 

inndeling i kretser og regioner må derfor ta hensyn til dette. 

I prinsippet er det slik at et krets/ regionstyre har ansvaret for alle de tre idrettene i NBF i sin krets/ region. 

 

Den geografiske inndelingen med de 6 fylkene rundt Oslofjorden er utfordrende. (Østfold, Oslo, Akershus, 

Buskerud, Vestfold og Telemark) 

Innebandy har sin største aktivitet i Østfold, Oslo og Akershus, mens bandy har sin største aktivitet i Buskerud, 

Oslo og Akershus. For Vestfold og Telemark er det lav aktivitet.  Det er diskutert om disse fylkene kan danne 2 

regioner, men det er ikke avklart endelig hvordan en slik inndeling bør være. Et argument har vært at områder 

med stor aktivitet kan bistå områder med lav aktivitet dersom de slås sammen til en region. 

 

Agderfylkene, Rogaland og Hordaland har vært vurdert som en mulig region. Imidlertid vurderes den lokalt som 

mulig for stor geografisk. 
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Innlandet, Nord-Norge og Midt-Norge er i dag 3 regioner. Innplasseringen av Sogn og Fjordane er imidlertid 

uavklart. Dersom det ikke er aktuelt at Hordaland slås sammen med Rogaland og Agderfylkene kan en løsning 

være at Hordaland og enten hele eller deler (syd for Sognefjorden) av Sogn og Fjordane blir en region. 

NBFs virksomhet i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal er p.t. ikke særlig stor. En utvikling av disse 

områdene vil på sikt kunne medføre behov for en annen regions sammensetning enn det som her er nevnt.  

 

Dannelsen av mulige større regioner bør ha tilslutning både fra de 3 idrettene i NBF og fra de aktuelle lokale 

kretser og regioner. For å oppnå ønsket effekt er det viktig med en slik positiv tilslutning. 

 

Det som er viktig å være klar over er at et lokalt seriesystem ikke nødvendigvis må følge de vedtatte 

regionsgrenser. Allerede i dag er det serier på tvers av kretser og regioner, og lokalt løses dette rent praktisk på en 

god måte. Ulike aldersgrupper kan organisere seriespill lokalt med ulike kretser og regioner. Det som er viktig er 

at det tas hensyn til lokale forhold og utviklingen av den enkelte idrett i de enkelte aldersgrupper og kjønn. 

Dette moment må tillegges betydelig vekt da alternativet vil medføre redusert aktivitet, som er det motsatte av 

hovedmålsettingen om økt aktivitet. 

 

Allerede i dag er det enkelte store regioner, særlig Nord-Norge, som uansett løsning i utstrekning blir den største. 

Men også andre regioner kan bli geografisk store. 

For likevel å kunne opprettholde et lokalt engasjement er det en mulighet for et regionstyre å dele inn regionen i 

soner. Regionstyret kan da opprette sonekomiteer som får i oppgave å ivareta den idrettslige utviklingen lokalt. 

Det vil i så fall være viktig med en god kommunikasjon mellom sonekomiteene i en region og regionstyret. Dette 

kan eksempelvis løses ved at sonekomiteene i en region ledes av hvert sitt styremedlem i regionstyret.  

 

 

FORSLAG: 

NBFs Ting gir sin tilslutning til disse prinsipper og ber om at Forbundsstyret på denne bakgrunn jobber videre 

med utviklingen av regioner i kommende tingperiode, med sikte på å få færre regioner med den hensikt å kunne 

utnytte ressursbruken bedre. 
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SAK 7 FORSLAG TIL AVGIFTER 2015-2016 og 2016-2017 
 

Forslag til lisenssatser for sesongene 2015/2016 og 2016/2017. 

Som beskrevet foran er det  

De foreslåtte lisenssatsene er lagt til grunn for kommende periodes budsjetter. Forbundsstyret foreslår at 

lisensene økes med inntil 5% pr år i kommende tingperiode. Forbundsstyret anser denne økningen å 

være tilstrekkelig for å sikre gjennomføring av organisasjonens aktiviteter og videre utvikling. 

 

 

      Sesongen 2015/2016    Sesongen 2016/2017 

Spillerlisens – Bandy  Gr.lisens  Utv. Lisens  Gr.lisens  Utv. lisens 

 

Høyeste nasjonale serie   1300 1600    1370 1680 

Øvrige seniorser. (f. i 1997 eller tidl.)   660   970  (f. 98 el tidl.)   690 1015  

Aldersbestemte klasser 

Født i 1998, 1999, 2000, 2001, 2002    420   680  (f. 99 -03)   440      720 

Født i 2003       160   315  (f. 2004)   170   330 

 

Spillerlisens - Innebandy 

Høyeste nasjonale serie    1300 1600    1370 1680 

Høyeste krets/regionale serie     1080 1290    1130 1355 

Øvrige seniorser. (f. i 1997 eller tidl.)    660   970  (f. 98 el. tidl.)   695  1020   

Aldersbestemt klasser 

Født i 1998, 1999, 2000,2001,2002     420   685  (f. 99 -03)  440   720 

Født i 2003        160   315  (f. 2004)    170   330        

 

Turneringslisens       275      300 

 

Spillerlisens - Hockey 

Senior (f 1997 eller tidligere)   660   970  (f. 98 el tidl)    690 1015 

Junior       210   420     220   440  

Lisens for støtteapparat samtlige idr.  270      270 

Lisens for dommere samtlige idr.   500      500  

 

Årsavgift 

Årsavgiften som betales av alle klubber som har med lag i organisert (obligatorisk) aktivitet har vært 

uendret i siden 2004. Forbundsstyret foreslår at denne avgiften økes til kr 750,-. 
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SAK 8 BEHANDLE LANGTIDSPL./STRATEGIPL.OG BUDSJETT/LANGTIDSBUDSJ. 
 

Sak 8A Budsjett for regnskapsårene 2014 – 2015 og langtidsbudsjetter for perioden til 2015 – 2017  

 

I henhold til tidligere vedtak presenteres NBFs overordnede budsjetter i henhold til NIFs standard prosjektplan og 

på et høyt aggregerings nivå. 

 
Konto Kontonavn NBF B-14/15 NBF B-15/16 NBF B-16/17  

     

 
SUM UTVIKLING/BREDDE/SKOLEPROSJ. 6 635 800 6 885 000 7 155 000 

 
SUM INFORMASJON 60 000 70 000 80 000 

1 SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMF NBF 6 695 800 6 955 000 7 235 000 

     2 SUM IDRETTSLAGENES AKTIVIT. I NBF -1 769 350 -2 000 000 -2 250 000 

     
 

SUM LANDSLAG BANDY 865 000 965 000 1 240 000 

 
SUM LANDSLAG INNEBANDY 1 665 000 1 750 000 1 950 000 

3 SUM TOPPIDRETT NBF 2 530 000 2 715 000 3 190 000 

     4 SUM KOMPETANSEUTVIKLING NBF 409 300 450 000 550 000 

     5 SUM TILSK./AVG. ANDRE ORG.LEDD  265 000 280 000 305 000 

     6 SUM STYRE OG KOMITEER NBF 539 460 630 000 660 000 

     7 SUM ADM. OG PERSONAL NBF 10 623 892 11 058 150 11 500 316 

     8 SUM SALG NBF -5 000 -5 000 -5 000 

     9 SUM SPONSOR NBF -250 000 -360 000 -450 000 

     98 000 ÅRSAVGIFT -89 500 -100 500 -110 000 

98 005 MEDIA-AVGIFT -105 000 -110 000 -115 000 

98 008 Årsmøteavgift -78 000 -80 000 -85 000 

98 010 LISENS -4 758 000 -4 995 900 -5 284 695 
98 020 OVERGANGER -470 000 -490 000 -520 000 

98 045 Bingo -450 000 -500 000 -550 000 

98 055 El-innebandy -900 000 -950 000 -1 000 000 

98 058 FAM -225 000 
  98 060 RAMMETILSKUDD -5 120 000 -5 550 000 -5 750 000 

98 070 Post 3 -4 877 000 -4 877 000 -4 850 000 

98 072 UTVIKLING BARN OG UNGDOM -600 000 -650 000 -730 000 

98 075 REGIONTILSKUDD FRA NIF -820 000 -900 000 -950 000 

10 SUM ANDRE INNTEKTER -18 492 500 -19 203 400 -19 944 695 

     
 

FINANS -550 000 -600 000 -800 000 

     11 PROSJEKTRESULTAT -3 398 -80 250 -9 379 
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Kommentarer til budsjettene: 

 
Prosjekt kl 1. 

Med utgangspunkt i vedtatte strategiplaner forventer Forbundsstyret at organisasjonen vil prioritere videre 

utvikling/styrking av NBFs utviklingsaktivitet. I tilfelle omleggingen av post 3 ordningen, som vil medføre 

redusert tilskudd over denne posten, forutsetter Forbundsstyret at dette kompenseres med andre inntekter. 

 

Prosjekt kl 2 

Gjelder lagavgifter og lignende knyttet til seriespillet. 

Budsjettet er i tråd med vedtak fattet av årsmøtene. 

 

Prosjekt kl 3 

Gjelder kostnader knyttet til landslagsaktiviteten, og er i tråd med seksjonenes budsjetter. 

 

Prosjekt kl 4 

Gjelder kostnader knyttet til utdanning, og er i henhold til seksjonenes budsjetter. 

 

Prosjekt kl 5 

Gjelder direkte støtte til kretsene, samt kontingenter til internasjonale forbund. 

 

Prosjekt kl 6 

Gjelder kostnader knyttet til NBFs styrer og komiteer, samt internasjonal representasjon. 

 

Prosjekt kl 7 

Gjelder kostnader til lønn og administrasjon. 

Lønnstilskudd til de kretsansatte henføres denne klassen. 

 

Prosjekt kl 10 

Det forutsettes at Regjeringen holder sine lovnader og fullfører prosessen med endringen av tippenøkkelen til 

64% til idretten, samt at NIF/KUD øker tilskuddsandelen til post 2 (rammetilskuddet til særforbundene). 

Forutsatt at resultatet for Norsk Tipping blir som planlagt, er grunn til å forvente økning i rammetilskuddene. 

Omleggingen av post 3 tilskuddet vil sannsynlig føre til redusert tilskudd på denne posten til NBF. Det er derfor 

sannsynlig at noe av dette må kompenseres fra andre inntektskilder.  Organisasjonens drift forutsetter derfor 

økning i avgifter. Lisensinntektene vil derfor utgjøre stadig større del av organisasjonens (spesielt seksjonenes og 

utviklingsvirksomhetens) driftsgrunnlag. Det er derfor av vesentlig betydning å sikre at de som deltar i NBFs 

organiserte aktivitet, betaler lisensen. Grunnet manglende finansiell støtte fra NIF, ser det ut til at NBF ikke kan 

videreføre de svært vellykkede prosjektene knyttet til folkehelse. Det er derfor ikke budsjettert med inntekter i 

denne sammenheng.    
 

 
Finansinntektene forutsetter at NBFs likviditet blir på dagens nivå.  

 

 
Budsjett for 15/16 og 16/17 

Budsjettet bygger på samme vurderinger som for 14/15-budsjettet. 
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SAK 9 ENGASJERE REVISOR OG TILDELE PROKURA 

 
SAK 9A Utnevne revisor: 

Økonomikonsult Revisjon AS, Lillestrøm velges som NBFs revisor for kommende tingperiode. 

 
SAK 9B SIGNATUR OG PROKURA: 

Norges Bandyforbund tegnes (signaturrett) av minst to personer. President, visepresident og generalsekretæren 

kan i hvilken som helst kombinasjon tegne forbundet. Dette gjelder for saker som anses å forplikte NBF i større 

omfang. 

Generalsekretæren og presidenten har prokura hver for seg. 

Det er tegnet underslagsforsikring på kr 1.000.000,-.  

 

 

Valgkomiteens innstilling for perioden 2014/2016: 

 
Valgkomiteens innstilling legges ut på nettsidene straks denne foreligger. 


