
Generelt om basis-lovnormen: 
 
Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, 
jfr. NIFs lov § 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret etter 
innstilling fra lovutvalget, jfr. NIFs lov § 2-15. Godkjenningen er begrenset til de 
bestemmelser som NIFs lov omfatter. 
 
NIFs lov og basis-lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i særforbund. 
I tilfelle særforbund har lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil særforbundets 
lov være tilsvarende ugyldig. 
 
”Fleridrettsforbund” benytter også basis-lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov § 
6-4 krever. 
 
Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle særforbund må 
ha i sin lov. Ut over dette kan særforbundene legge til det de ønsker og som anses nødvendig 
for særforbundet, så lenge tilleggene ikke strider mot NIFs lov eller bestemmelser, eller mot 
denne lovnorm. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organisering av særforbundet, 
for eksempel hvordan styret skal sammensettes. 
 
Regioner brukes som navn på sammenslåtte særkretser og særkretser som dekker et 
geografisk område som er vesentlig større enn ett fylke. I denne lovnormen omfatter begrepet 
særkrets også regioner. 
 
 

Lov for Norges Bandyforbund 
 

(Vedtatt av Forbundstinget 11.09.2010) 
 

 
Lov for Norges Bandyforbund, stiftet 17. oktober 1920 
 
Vedtatt den 11. september 2010 
 
Godkjent av Idrettsstyret den………………..1
 
 
§ 1 Formål 
Norges Bandyforbunds formål er å fremme idrettene bandy, (land)hockey og innebandy som 
NBF har myndighet for i Norge, og representere idrettene internasjonalt. 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
 
 
 

                                                 
1 Jf. NIFs §§ 2-2, 2-15 og 6-5. 



§2 Organisasjon og styrende organer 
§ 2.1 Organisasjon 
Norges Bandyforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer NBFs idretter 
og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. 
Idrettslagene kan organiseres i særkretser eller regioner. 
 
Norges Bandyforbund er medlem av NIF, The International Bandyfederation (opptak: 12. 
februar 1955), The International Hockey Federation (opptak: 9. mai 1991) og International 
Floorball Federation (opptak: 16. mai 1992), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover 
og bestemmelser for disse. 
Opptak av nye idrettsgrener i særforbundet må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. 
Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs 
definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet fremme forslag om opptak av den nye 
idrettsgrenen på det første ordinære Idrettsting. 
 
§ 2.2 Styrende organer 
Norges Bandyforbund er et fleridrettsforbund og en juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd 
tilsluttet NIF  
 
NBF styres av: 
Forbundsstinget 
Forbundsstyret  
 
Forbundstinget er NBFs høyeste myndighet: NBF ledes og forpliktes av forbundsstyret som er 
forbundets høyeste myndighet mellom forbundsstingene. 
Det kan opprettes styrende organer for NBFs særidretter (seksjoner). Med 
særidretter/seksjoner menes idretter som er tilknyttet et eget internasjonalt særforbund. Antall 
seksjoner skal ikke overstige antall internasjonale forbund NBF er medlem av. 
Seksjonene er underlagt forbundstingets og forbundsstyrets instruksjonsmyndighet. 
 
For den faglige og idrettspolitiske styringen av særidrettene kan det opprettes seksjoner. 
Seksjonene styres av: 
Seksjonsårsmøtene  
Seksjonsstyrene. 
 
 
§ 3 Oppgaver og kompetanse 
Norges Bandyforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det 
imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal 
idrett stiller.  
 
Norges Bandyforbund er den høyeste faglige myndighet for idrettene bandy, innebandy og 
hockey i Norge2. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter 
vedkommende særidrett med følgende unntak:  

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. 

                                                 
2 Jf. NIFs lov § 6-2, som skisserer hva som menes med faglig myndighet, og med opplisting av hva som ikke 
kommer inn under myndighetsområdet. 



c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder 
for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner. 

d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 
 
Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt 
kontroll av særforbundet.  
 
§ 4 Medlemskap 
Alle idrettslag som organiserer idrettene bandy, innebandy og hockey og er medlem av NIF 
har rett til å bli medlemmer i forbundet. 
Søknad om medlemskap sendes Norges Bandyforbund forbund via idrettskretsen. Utmelding 
skjer på samme måte.  
Alle idrettslag som er tilsluttet særforbundet plikter å overholde NIFs og særforbundets lover, 
sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 
 
§ 5 Kontingent/avgifter 
Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 
Seksjonene/seksjonsårsmøtene er delegert myndighet til å fastsette avgifter knyttet til sin 
aktivitet med unntak av spillerlisens. 
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget 
og seksjonenes årsmøter. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn 
ett år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas 
medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 
 
Ingen er spilleberettiget i obligatoriske kamper administrert av Norges Bandyforbund eller 
forbundets kretser uten å ha løst forbundets spillerlisens for den angjeldende periode og nivå. 
Alle kamper som inngår i serie eller cup, og som administreres av Norges Bandyforbund eller 
forbundets kretser/regioner, er obligatoriske kamper. 
 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse  
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en 
rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter 
forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap. 
 
§ 7 Kjønnsfordeling 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og 
utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra 
begge kjønn. 
 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med 
mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal 
begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 
 
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 
 
 



 
§ 8 Inhabilitet 
For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7. 
 
§ 9 Straffesaker 
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 
 
 
§ 10 Høyeste myndighet 
§ 10.1 Særforbundstinget 
Norges Bandyforbundss øverste organ er særforbundstinget som holdes hvert annet år (like 
år)3 på det sted som forbundsstyret fastsetter og senest innen utgangen av september måned. 
 
Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel4, til de organisasjonsledd som har 
representasjonsrett5.Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i 
henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret 
senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag 
må være sendt ut senest 2 uker før tinget. 
 
Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jf. NIFs 
lov § 2-5. 
 
På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte 
saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av 
saklisten6. 

 
§ 10.2 Seksjonsårsmøter 
Seksjonene tjener som styrende organ for særidrettene innen Norges Bandyforbund 
Seksjonenes årsmøter avholdes hvert år på det sted som seksjonsstyret fastsetter og senest 
innen utgangen av juni måned. 
Seksjonene har faglig, idrettspolitisk og økonomisk (innenfor tildelte rammer) ansvar for sin 
særidrett herunder aktivitetsplaner (serieoppsett) og idrettsspesifikke reglementer (kamp- og 
konkurransereglement) og er delegert ansvar for å ilegge sanksjoner knyttet til disse. 
Sanksjoner ilegges på grunnlag av NBFs sanksjons- og protestreglement. 
 
NBF kan i h.h.t. NIFs lov § 11-1 ha egne kamp- og konkurransebestemmelser som gir 
hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. 
Forbundsstyret delegerer hjemmelen til å ilegge sanksjoner ved overtredelse av særidrettenes 
kamp- eller konkurransereglementer til seksjonsstyrene. 
Seksjonsstyrene skal utarbeide retningslinjer for ileggelse av sanksjoner for sin særidrett. 
Representanter til særidrettenes internasjonale kongresser/ting utnevnes av særidrettens 
seksjonsstyre og godkjennes av forbundsstyret. 
 
 

                                                 
3 Det enkelte særforbund avgjør med tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde 
4 Jf. NIFs lov § 2-8. 
5 Jf. § 11 i denne lov. 
6 Jf. NIFs lov § 2-9. 



 
 
 
 
§ 11 Representasjon 
§ 11.1 Representasjon på særforbundstinget 
På særforbundstinget møter med stemmerett: 
a) Forbundsstyrets medlemmer (7 representanter). 
b) Lederne i de enkelte bandykretser/bandyregioner eller varamedlemmer for disse (en 

representant pr. krets/region). 
c) Representanter for seksjonene, inntil 50 stemmeberettigede som fordeles slik: 

Samtlige seksjoner skal tildeles 5 mandater/representanter. De resterende 35 
seksjonsmandatene fordeles i henhold til seksjonenes medlemsantall pr 31.12 året forut for 
forbundstinget (NIFs tall). Ingen seksjon kan tildeles mer enn 49 % av det samlede 
mandatantallet.  

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært seksjonsårsmøte med dette 
valg på kunngjort saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. 
For å ha representasjonsrett må representantens klubb ha vært medlem av NBF i minst 6 
måneder og oppfylt pålagte forpliktelser. Representantene må være medlemmer av klubber 
tilknyttet seksjonen de representerer. 
 
Styret fastsetter reisefordeling til forbundstinget (billigste reisemåte, ikke diett). Fordelingen 
skal foretas seksjonsvis. Det foretas en egen reisefordeling for kretsrepresentantene. 
Seksjonsårsmøtene vedtar den tekniske gjennomføringen av reisefordelingen for (sine) 
representanter. 
 
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom 
leder er forhindret fra å møte 

b) Kontrollkomiteens medlemmer 
c) Valgkomiteens medlemmer 
d) Revisor 
e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og 

forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på 
særforbundstinget. 

 
 

§ 11.2 Representasjon på seksjonsårsmøte 
På seksjonsårsmøte møter med stemmerett: 
A. Seksjonsstyrets medlemmer. 
B. En representant for hver krets som har administrativt ansvar for den respektive idrett. 
C. Representanter for klubbene. 
Klubbene kan sende representanter til årsmøtet således: 
Klubber med inntil 50 medl.  1 representant 
Klubber med fra 51 til 100 medl. 2 representant 
Klubber med 101 medl. eller flere 3 representant 
Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer. 
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte 
med dette valg på kunngjort liste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. For å ha 



representasjonsrett må representantens klubb ha vært medlem av NBF i minst 6 måneder og 
oppfylt pålagte forpliktelser. 
Før en representant fra en klubb eller en krets tar plass på seksjonsårsmøtet, skal han/hun ha 
lagt fram fullmakt underskrevet av klubbens eller kretsens formann. 
Fullmaktene leses opp før årsmøtet tar til. 
Reiseutgifter (billigste reisemåte, ikke diett) til og fra årsmøtet blir fordelt på alle klubber og 
kretser som er representert.  

 
§ 12 Ledelse av tinget og årsmøtene 
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) 
representant(er). 
 
§ 13 Tingets og årsmøtets oppgaver   
§ 13.1 Særforbundstingets oppgaver 
Særforbundsstinget skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), sekretær(er)7 samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen. 
4. Behandle beretning for særforbundet. 
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle innkomne forslag og saker. 
7. Fastsette kontingent og avgifter. 
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap. 
10. Foreta følgende valg8: 

a) President og visepresident9 
b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer10 
c) 3 Seksjonskandidater som er innstilt av årsmøtet velges formelt av 

Forbundstinget. Ved forfall har seksjonsrepresentant i styret anledning til å 
utnevne stedfortreder blant seksjonsstyremedlemmene. 
Det kan kun velges en kandidat fra hver av NBFs særidretter (seksjoner). 

d) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
g) Anketuvalg med leder, 3-5 medlemmer og 1-3 varamedlemmer 
h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 

I internasjonale sammenhenger benevnes NBFs president President of 
Norwegian Bandy Federation. NBFs vise president benytter tilsvarende tittel i 
internasjonale sammenhenger.  

i) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til 
stemmetall. 

                                                 
7 Sekretær(ene) behøver ikke å være valgt(e) representanter(er). 
8 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på tinget. Det er ikke noe i veien for at tinget i tillegg 
kan velge andre tillitspersoner som det er behov for 
9 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes 
10 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien for at 
styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 



Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 
 
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede 
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av 
allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme 
allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre 
tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i 
ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som 
organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. 
Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt 
som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter 
å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
  
§ 13.2 Seksjonsårsmøtets oppgaver 
Seksjonsårsmøtet skal utføre følgende: 
1. Godkjenne fullmakter og at årsmøtet er lovlig innkalt. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge sekretærer. 
4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll. 
5. Godkjenne den oppsatte saksliste. 
6. Behandle seksjonsstyrets beretning for den forløpte sesong. 
7. Behandle regnskapene, som oversendes forbundstinget/forbundsstyret til godkjenning. 
8. Behandle innkomne forslag. 
9. Foreta følgende valg: 
A: Leder. 
B: Nestleder. 
C: 1., 2. og 3. styremedlem. Hvis særskilte forhold tilsier det, kan antall styremedlemmer i 

en seksjon økes med inntil to representanter (totalt 7 medlemmer og tre varamedlemmer). 
D: 1., 2. og 3. varamedlem. 

Styremedlemmer med varamedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at leder, 2. og 3. 
styremedlem velges i like år, mens nestleder og 1. styremedlem velges i ulike år. 

 Et av styrets medlemmer skal ha kretsene som sitt arbeidsområde. 
E: Foreslå representant til forbundsstyret. Denne velges formelt på Forbundstinget. 
F: Leder til valgkomiteen. 
G: 3-4 medlemmer til valgkomiteen. 
H: Representanter til forbundstinget. 
I: (Kun bandyseksjonens årsmøte) 2 medlemmer til Ballfondet. 
10. Foreslå avgifter til sesongen. (Avgiftene fastsettes av forbundstinget/forbundsstyret) 
11. Behandle arbeidsplan for kommende periode. 
12. Foreslå budsjett for kommende sesong. (Forbundstinget/forbundsstyret vedtar budsjetter 

for kommende periode) 
I internasjonale sammenhenger benevnes seksjonslederne for NBFs særidretter: 
President of  Norwegian (særidrett) Association. (F.eks. President of Norwegian Bandy 
Association) Seksjonenes nestleder får tilsvarende tittel. Nasjonalt benevnes seksjonsleder: 
Leder for særidrettsnavn (for eksempel bandy) i Norge. 

 
 



 
§ 14 Stemmegivning på særforbundstinget og årsmøtene 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene. 
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5. 
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, 
og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
§ 15 Ekstraordinært ting/årsmøte  
§ 15.1 Ekstraordinært særforbundsting 
Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av Idrettsstyret11. 
b) Vedtak av særforbundstinget. 
c) Vedtak av særforbundsstyret. 
d) Krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte minst ¼ 

av de stemmeberettigede representanter. 
e) Vedtak i to av seksjonsstyrene, etter seksjonsårsmøtevedtak stiller skriftlig krav 

om dette 
Ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 
innkallingen. 
 
§15.2 Ekstraordinært seksjonsårsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når forbundsstyret, seksjonsstyret, 1/3 av særidrettens klubber 
eller ½ av de kretser som administrerer seksjonens idrett, sender inn skriftlig krav om dette. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 2 ukers varsel. Årsmøtet kan bare behandle de 
saker som kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallelsen. 
 
 
 
                                                 
11 Jf. NIFs lov § 2-12. 



§ 16 Styrene 
§ 16.1 Særforbundets styre 
Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom 
tingene.  
 
Styret skal12: 

1. Iverksette særforbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 
bestemmelser. 

2. Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens 
faglige myndighet. 

3. Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 
med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. 
Styret skal videre på se at særforbundet har en tilfredsstillende organisering av 
regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring13. 

4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner 

påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
6. Føre kontroll med seksjonenes og kretsenes/regionenes økonomi. Seksjonenes 

regnskap, som er en del av forbundets regnskap, og kretsenes/regionenes regnskap 
skal være revidert av revisor i henhold til idrettens lovverk. Forbundet skal kunne 
be om regnskap, protokoller og annet til gjennomgåelse når det anses som 
nødvendig. 

7. Inngå alle avtaler om overføringer i radio, fjernsyn m.v., i samarbeid med 
seksjonsstyrene. 

 
Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når 
internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale 
særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 
Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle 
kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer. 
 
I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre diskutere særforbundets standpunkt i 
internasjonale idrettspolitiske saker. 
 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 
§ 16.2 Økonomi 
Forbundsstyret har ansvaret for viderefordeling av offentlige tilskudd til særidrettene. 
Forbundsstyret kan avsette andel av slike tilskudd for å sikre NBFs drift eller egenkapital. 
Forbundsstyret kan til enhver tid fatte nødvendige vedtak for å sikre NBFs økonomi og drift. 
 

                                                 
12 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan 
bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg 
13 Se NIFs lov § 2-17. 



Det opprettes en egen konto i NBFs balanseregnskap for hver seksjon. 
Seksjonenes driftsoverskudd/underskudd henføres den respektive balansekonto. Seksjonenes 
tilgodehavende på kontoen disponeres av seksjonsstyret. 
En seksjon som på grunn av underskudd opparbeider negativ saldo på sin balansekonto skal 
bringe denne i balanse. I tilfelle underbalansen utgjør mer enn 5% av seksjonens omsetning 
ved siste avgitte regnskap kan forbundsstyret sette seksjonen under administrasjon. 
Seksjonene kan ikke uten Forbundsstyrets samtykke disponere midler fra tildelt økonomisk 
ramme (ref. § 10.2) til andre formål enn egen drift.  
 
§16.3 President og visepresident 
President og visepresident møter med tale- og forslagsrett i alle møter innkalt av seksjonene 
og i alle NBFs komiteer og utvalg. 

 
§16.4 Generalsekretæren 
Generalsekretæren er leder for NBFs sekretariat. Generalsekretæren er ansvarlig for alle 
administrative funksjoner innen NBF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er 
truffet av forbundsstyret. Forøvrig arbeider generalsekretæren etter retningslinjer utarbeidet 
av forbundsstyret. 
Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget, forbundsstyret og 
arbeidsutvalg, seksjoner, og alle NBFs komiteer og utvalg.  
 
§16.5 Seksjonsstyret 
Seksjonsstyret leder seksjonens virksomhet og skal herunder: 
1. Iverksette seksjonsårsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
2. Utarbeide beretning og legge fram regnskap samt tilrettelegge alle saker for 

seksjonsårsmøtet. 
3. Utarbeide spilleplan for samtlige divisjoner og sende disse til kretser og klubber minst 8 

uker før seriestart, og andre meldinger vedrørende spillesesongen skal sendes minst 2 uker 
før seriestart. 

4. Hvis seksjonsstyret senere ser seg nødt til å endre kampprogrammet, må kretser og klubber 
vike. I slike tilfeller skal styret godtgjøre de utgifter som krets eller klubb har hatt med sitt 
arrangement, hvis man ikke finner en annen ordning.  

6. Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag fra årsmøtet eller som styret 
finner påkrevet, samt utarbeide retningslinjer for disse. 
Seksjonsmøter holdes når lederen eller 3 av styrets medlemmer krever det. 
Seksjonsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide 
retningslinjer for dette. 

 
§ 17 Rettigheter til idrettsarrangement 
For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder NIFs lov § 14-1. 
 
§ 18 Mediarettigheter 
For bestemmelser om mediarettigheter gjelder NIFs lov § 14-2.  
 
§ 19 Bestemmelser om konkurranseforbud 
Idrettsstyret og styret i særforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet 
gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever 
saklig grunn. 



 
Særforbundet fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse, jfr. NIFs § 14-3. 
 
§ 20 Komiteer og utvalg 
Særforbundet skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-18. Kontrollkomiteens plikter 
er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 

2. Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, 
og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som 
skal velges på tinget. 

3. Ankeutvalg skal behandle anker på sanksjoner i lagt av Forbundsstyret eller 
seksjonsstyrene i henhold til NBFs Sanksjons- og protestreglement (tilknyttet 
idrettenes kamp og konkurransereglementer). 

 
Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 16 pkt. 5. 
 
Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. 
De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 

 
§ 21 Lovendring14

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha vært 
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 
 
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, 
redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 
 
Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for særforbundet, trer i kraft 
umiddelbart. 
 
§ 22 Oppløsning15

Forslag om oppløsning av Norges Bandyforbund forbund må først behandles på ordinært 
særforbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært 
særforbundsting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 
2/3 flertall. 
 
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Norges Bandyforbund, tilfaller eiendeler NIF eller 
formål godkjent av Idrettsstyret. 
 
Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. 
 

                                                 
14 Jf. NIFs lov § 2-15. 
15 Jf. NIFs lov § 2-16. 



Gammel lov kapitlene 9 og 10 
 
 

KAPITTEL 9 
Klubbmedlemmer. Spillere 

 
§ 9 - 1 (Medlemsskap, tillitsverv og representasjonsrett) 

Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme 
idrett. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. 
En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys, old-girls eller andre lag 
såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme idrett. 

§ 9 - 2(Spilleberettigelse) 
 

§ 9 - 2.1(Definisjoner. Spillerregister) 
a) Lisensspiller: Spiller som har løst lisens og som ikke har skriftlig avtale med klubben 

som omfatter økonomisk godtgjørelse utover dekning av reise-, diett og 
oppholdsutgifter. 

b) Kontraktspiller: Spiller som har inngått skriftlig kontrakt med en klubb om økonomisk 
godtgjørelse i forbindelse med kamp, trening eller andre engasjementer.  

c) Profesjonell spiller:  Kontraktspiller som har sin hovedinntekt som utøver av en idrett innen 
NBF. 

     Som profesjonell i Norge regnes også enhver som er registrert som 
profesjonell i et annet forbund tilsluttet IBF, IFF eller FIH. 

NBF fører registre over lisensspillere, kontraktspillere og profesjonelle spillere. 
 

§ 9 - 2.2(Lisensspiller) 
En klubb har adgang til å inngå skriftlig avtale med en eller flere lisensspillere for inntil 2 år. For slike 
avtaler gjelder også bestemmelsene i § 9 - 2.3, første ledd 
Lisens må løses fra det år spilleren fyller 13 år. 
 

§ 9 - 2.3(Kontraktspiller) 
Kontrakt kan bare inngås med spiller som har fylt 16 år. For spillere under 18 år kreves foresattes 
skriftlige samtykke. Kontrakt kan bare inngås med spillere som er medlem av klubben og med en 
varighet av inntil 3 år. Det er ikke adgang til å avtale begrensninger av overgangssum ved fremtidig  
overgang til ny klubb. 
Kontrakten mellom klubb og spiller må opprettes skriftlig. Andre kontrakter enn NBFs 
standardkontrakt krever forbundsstyrets godkjennelse. Inngåtte kontrakter skal meddeles NBF. 
Kontraktspiller må løse lisens. 

§ 9 - 2.4(Profesjonelle spillere) 
Bestemmelsene i § 9 - 2.3 for kontraktspillere gjelder også profesjonelle spillere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 - 2.5 (Generelle bestemmelser om spilleberettigelse) 
a) Det kreves 10 dagers medlemsskap i klubben. Spillere under 15 år ved kalenderårets begynnelse, 

og som ikke tidligere har vært medlem av klubb innen NBF, er spilleberettiget fra den dag 
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medlemsskapet er etablert. Gjelder hvis ikke annet er bestemt i særidrettenes/seksjonenes kamp- 
og/eller konkurransebestemmelser. 

b) Det må være tegnet forsikring gjennom NBFs kollektive lags-eller lisensforsikring. 
Lisensbeløpet fastsettes av forbundsstyret under forutsetning av at en eventuell økning holdes 
innenfor den årlige endring i konsumprisindeksen. I motsatt fall må forbundstinget fastsette 
lisensbeløpet. 
Lisens gjelder for en sesong og inntil 1. obligatoriske kamp neste sesong. 
Forbundsstyret kan disponere lisensregistret til bruk for næringsliv og organisasjoner, men den 
enkelte spiller har reservasjonsrett mot bruk av sitt navn. 
For spillere under 13 år ved kalenderårets begynnelse, skal klubben ved påmelding av lag betale 
premien for den kollektive ulykkesforsikringen til forbundet. 
Premien fastsettes av Forbundsstyret. 

c) Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye 
klubb når generelle betingelser under bokstavene a og b er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb 
må være i orden. Lisens må være betalt. 

 
§ 9 - 3 (Overgang fra en annen klubb) 

 
 § 9 - 3.1 (Søknad om medlemsskap for søker fra annen klubb) 

Ved enhver overgang fra en klubb til en annen, skal forbundets overgangsskjema nyttes. Ved overgang 
for spiller over 17 år ved kalenderårets begynnelse betaler den nye klubb til NBF et gebyr på kr. 600,- 
pr. overgang. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse kan gis. For spillere under 17 år betales 
ikke overgangsgebyr. 
Det vises til kampreglementene (kalenderne) når det gjelder spesielle overgangsbestemmelser for de 
respektive idretter. 

§ 9 - 3.2 (Kontakt med spillere fra andre klubber) 
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubbe, skal klubben meddele moderklubben 
dette i rekommandert brev før samtaler innledes med spiller(e).  

 
§ 9 - 3.3 (Forespørsel fra den nye klubben til den gamle) 

Hvis en som søker medlemsskap, er eller tidligere har vært medlem av annen klubb innen NBF, skal 
den nye klubb i rekommandert brev spørre den andre eller tidligere klubb om søkeren har gjort opp 
sine forpliktelser (Betalt kontingent og eventuelle mulkter, samt levert utstyr m. m. - ref. kontrakt 
klubb/spiller). Rekommandert brev må være sent moderklubben før samtaler i noen form innledes med 
spilleren. Forbundets overgangsskjema skal benyttes. 
 

§ 9 - 3.4 (Svar på forespørsel fra den gamle klubben.) 
Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert og innen 14 dager. Hvis 
svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakingskravene å være i 
orden. 
Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å 
tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. 
Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. 
Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede 
personer i den gamle klubben og den nye klubben.  
 

§ 9 - 3.5 (Medlem som har ordnet sine forpliktelser) 
Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle 
klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, ( kfr. punkt 3 ovenfor), regnes opptakingskravene å være 
i orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen. 
 

§ 9 - 3.6 (Medlem som ikke har ordnet sine forpliktelser) 
Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret 
først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen 
den gamle klubben får oppgjør. 
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§ 9 - 3.7 (Overgang til utenlandsk klubb.) 

Overgang av spiller til utenlandsk klubb skal godkjennes av NBF og spillerens moderklubb. Ved 
forhandlinger mellom de involverte parter, NBF og de to klubber, skal overgangsbetingelsene, 
deriblant de økonomiske, klargjøres i hvert enkelt tilfelle. Ref. NBF-godkjente kontrakter. Ved 
overgang til utenlandsk klubb skal spiller i friperioden for overgang regnes som medlem av den klubb 
han spilte siste obligatoriske kamp for. Ved tvister er NBF høyeste myndighet. NBFs 
overgangsskjema skal benyttes. 
 

§ 9 - 3.8 (Karantene og Dispensasjon) 
Når det gjelder karantene og dispensasjon vises det til de respektive idretters bestemmelser  
(kampreglementene). 

§ 9 - 3.9 (Utlån av spillere) 
Når det gjelder bestemmelser om utlån av spillere vises det til de respektive idretters bestemmelser 
(kampreglementene). 

§ 9 - 3.10 (Deltakelse i privat kamp for annen klubb) 
En spiller kan med skriftlig tillatelse fra egen klubb delta i privatkamp for annen klubb.  
Gjelder det kamper for utenlandske klubber, må det også foreligge tillatelse fra forbundsstyret. 
 
 
 
 
 

KAPITTEL 10 
Dommere 

 
§ 10 - 1 (Dommere autoriseres som kretsdommere eller forbundsdommere) 

Alle dommere må være medlem av klubb tilsluttet NBF. 
 

§ 10 - 2 (Kretsdommere. Autorisasjon) 
Kretsdommere autoriseres av kretsstyrene etter en teoretisk og en eller flere praktiske prøver. 
Kretsdommere må ha fylt 16 år. Kretsdommere kan fratas sin autorisasjon av kretsstyret. 
 

§ 10 - 3 (Kretsdommeres adgang til kamper og godtgjørelse) 
Kretsens lover skal inneholde bestemmelser om at kretsdommere har fri adgang til de kamper som 
arrangeres innen kretsen. Kretsens lover skal likeledes ha bestemmelse om dommernes reise- og 
diettgodtgjørelse. Disse kan ikke være høyere enn for forbundsdommere. 
 

§ 10 - 4 (Forbundsdommere. Autorisasjon) 
Forbundsdommere autoriseres av seksjonsstyrene etter innstilling av dommerkomiteen i den 
respektive idrett. Forbundsdommere må ha fylt 17 år. Forbundsdommere kan fratas sin autorisasjon av 
seksjonsstyret etter innstilling fra dommerkomiteen i den respektive idrett. 
 

§ 10 - 5 (Plikter og rettigheter) 
Alle autoriserte dommere plikter - om de blir oppnevnt - å fungere som dommer og observatør i inntil 
det antall kamper som er bestemt i de respektive idretters kampreglement, med mindre det foreligger 
gyldig grunn for forfall. 
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§ 10 - 6 (Passive dommere) 
 En dommer som ikke har dømt i et tidsrom av to år, blir ført opp som passiv etter innstilling fra 
forbundets eller kretsens dommerkomite. Passive dommere må avlegge ny prøve før de kan dømme 
obligatoriske kamper. 

 
§ 10 - 7 (Utgiftsdekning) 

Seksjonsstyrene fastsetter reiseregulativ for dommere samt et beløp utlignet pr. kamp til dekning av 
andre utgifter forbundet med å være dommer. 
Seksjonene kan ha supplerende (idrettsspesifikke) bestemmelser ang. dommere utover det som 
framgår av loven. Slike bestemmelser skal framgå av de respektive idretters kampreglement. 
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UTMERKELSER. 
 

 
Æresmedlemskap  

Æresmedlemskap er forbundets høyeste utmerkelse. Dette blir tildelt personer som har gjort seg særlig 
fortjent til det etter flere års innsats etter tidligere tildelt Gullmerke. Vedtak om å tildele må bli gjort på 
ordinært forbundsting med 4/5 stemmeflertall etter innstilling fra forbundsstyret. Merket for 
Æresmedlemskap er forbundets logo i gull med gullkrans og deles ut sammen med NBF´s store 
diplom.  

Gullmerket  
Dette blir tildelt personer som har gjort seg særlig fortjent til det etter flere års innsats på forbundsnivå 
etter tidligere tildelt Hederstegn. Vedtak om å tildele må bli gjort på ordinært forbundsting med 3/4 
stemmeflertall etter innstilling fra forbundsstyret. Gullmerket er forbundets logo i gull og deles ut 
sammen med NBF´s store diplom. Personer som har oppnådd Gullmerket gis livsvarig adgangskort for 
to personer til alle kamper i NBF-regi. 
 
Gullmerket kan i ekstraordinære tilfeller etter enstemmig beslutning av forbundsstyret tildeles 
utenlandske personer. 
  

Hederstegn  
Dette merket tildeles personer som har gjort seg fortjent til det for sin innsats gjennom flere år for 
idretter innenfor vårt forbund. Hederstegnet innstilles av seksjonsstyret til forbundsstyret. Beslutning 
om å utdele denne utmerkelsen må fattes av forbundsstyret og være enstemmig. Hederstegnet deles ut 
på seksjonenes årsmøte. Merket er forbundets logo på blå bunn med gullkrans og deles ut sammen 
med NBF´s store diplom.  
 
      Forslagsrett 
Forslag til utmerkelser i NBF kan fremmes av styret i klubb, styret i krets/region, seksjonsstyret og 
forbundsstyret. Forslag til utmerkelser ut over eget forbund fremmes av forbundsstyret.  
 
       Spillere 
Forbundets felles utmerkelser for landslagsdeltakelse som spiller (samme idrett). 
1. 75 seniorlandskamper tildeles gullklokke. 
2. 100 seniorlandskamper tildeles statuett. 
 
Øvrige utmerkelser foretas på seksjonsnivå.  
 
 
 
 
 
Disse vedtektene kan kun endres på forbundstinget med kvalifisert flertall 
 



Ny Lisensmodell sesongen 2011/2012 og 2012/13 

 

Bakgrunn 

NBFs lisensordningen for sesongen 2010/2011, skiller mellom fire lisenstyper: grunnlisens 
junior, utvidet lisens junior, grunnlisens senior og utvidet lisens senior. Differansen mellom 
en førstegangs lisensbetaler på 13 år, og en senior spiller eller en elitespiller er ved dagens 
ordning på kun henholdsvis 150 og 400 kroner. Sett ut i fra NBFs ulike aktivitetsgrupper er 
dagens ordning lite differensiert, hvor ordningen ikke har en naturlig stigning i samsvar med 
økt alder og aktivitet. Lisensen bør derfor differensieres i større grad enn den gjør i dag. 

Bandyforbundets lisensordning er et av de viktigste kriteriene for forbundets og kretsenes 
aktivitetstilbud. For å delta i aktiviteter (serie- og cupkamper) er det en forutsetning at 
lisenspliktige spillere løser lisens. En spiller vil ikke være berettiget til å spille dersom 
vedkommende ikke har løst lisens. Et lag som benytter en spiller som ikke er spilleberettiget, 
vil miste poeng. Alle spillere og dommere som deltar i konkurranseaktivitet i regi av 
NBF/Bandykrets/region skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  

Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier 
og øvrig aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer. Klubbene er selv ansvarlig for å påse at 
samtlige spillere som deltar i obligatoriske kamper (serie- og cupkamper) har løst lisens.  

Endringen til ny lisensmodell vil gjennomføres over to år, hvor forslaget innehar en gradvis 
økning av lisenskostnadene fra sesongen 2010/2011 til 2011/2012, og en ny økning fra 
sesongen 2011/2012 til 2012/2013. 



Ny Lisens modell 2011 (Gjeldende for sesongen 2011/2012) 

Spillerlisens - Bandy 

       Grunn lisens  Utvidet lisens 
Høyeste nasjonale serie  
Damer       800   1050 
Menn       800   1050 
 
Øvrige senior serier  
Født i 1993 eller tidligere:     595   850 
 
Aldersbestemte klasser 
Født i 1994, 1995, 1996, 1997:   450   650 
Født i 1998:      295   495 
 

Spillerlisens - Innebandy 

       Grunn lisens  Utvidet lisens 
Høyeste nasjonale serie  
Kvinner      800   1050 
Menn       800   1050 
 
Høyeste krets/regionale serie  
Kvinner      725   900 
Menn       725   900 
 
Øvrige senior serier 
Født i 1993 eller tidligere:     595   850 
 
Aldersbestemt klasser 
Født i 1994, 1995, 1996,1997:   450   650 
Født i 1998:      295   495 
 
Turneringslisens     250   
 
 
Spillerlisens - Landhockey 

       Grunn lisens  Utvidet lisens 
Senior       595   850 
Junior       195   395 
 
 
 
 
 
 
 



Dommerlisens     
       Grunn lisens  Utvidet lisens 
Høyeste nasjonale serie     595 
(Bandy og Innebandy)   
Høyeste krets/regionale serie    595 
(Bandy og Innebandy) 
 
Øvrige serier      300 
(Bandy, Innebandy og Hockey) 
 
 
Lisens for støtteapparat 
       Grunnlisens 
Lisens for støtteapparat    250 
 
 



Ny Lisens modell 2012 (Gjeldende for sesongen 2012/2013) 

Spillerlisens - Bandy 

       Grunn lisens  Utvidet lisens 
Høyeste nasjonale serie  
Damer       995   1250 
Menn       995   1250 
 
Øvrige senior serier  
Født i 1994 eller tidligere:     595   850 
 
Aldersbestemte klasser 
Født i 1995, 1996, 1997, 1998:   400   600 
Født i 1999:      195   395 
 

Spillerlisens - Innebandy 

       Grunn lisens  Utvidet lisens 
Høyeste nasjonale serie  
Kvinner      995   1250 
Menn       995   1250 
 
Høyeste krets/regionale serie  
Kvinner      850   995 
Menn       850   995 
 
Øvrige senior serier 
Født i 1994 eller tidligere:     595   850 
 
Aldersbestemt klasser 
Født i 1995, 1996, 1997,1998:   400   600 
Født i 1999:      195   395 
 
Turneringslisens     250   
 
 
Spillerlisens - Landhockey 

       Grunn lisens  Utvidet lisens 
Senior       595   850 
Junior       195   395 
 
 
 
 
 
 
 



Dommerlisens     
       Grunn lisens  Utvidet lisens 
Høyeste nasjonale serie     595 
(Bandy og Innebandy)   
Høyeste krets/regionale serie    595 
(Bandy og Innebandy) 
 
Øvrige serier      300 
(Bandy, Innebandy og Hockey) 
 
 
Lisens for støtteapparat 
       Grunnlisens 
Lisens for støtteapparat    250 
 
 

Endringer fra tidligere modell til ny modell 

Av hovedendringer i den nye modellen er reduksjonene av spillerlisenskostnader for de 
aldersbestemte klassene i bandy, innebandy og hockey, og en økning i spillerlisenskostnadene 
for spillere på nasjonalt og høyeste krets/regionsnivå i bandy og innebandy. I oversikten under 
ser du hvilke endringer som er gjort i den nye modellen kontra den tidligere gjeldende 
modellen for sesongen 2010/2011. Aktivitetene som er berørt av endringene er satt i parentes 
bak punktet. Du vil finne en mer detaljert forklaring til hver endring lenger ned i dokumentet. 

I den nye modellen er det gjort følgende endringer fra tidligere gjeldende modell for sesongen 
2010/2011:  

1. Redusert grunnlisens for årskullene 1998 (2011/2012) og 1999 (2012/2013) (Bandy og 
Innebandy) 

1.1. Redusert utvidet lisens for årskullene 1998 (2011/2012) og 1999 (2012/2013) (Bandy 
og Innebandy) 

2. Redusert grunnlisens for årskullene 1999 (2012/2013) 1998, 1997, 1996, 1995 og 1994 
(2011/2012) (Hockey) 

2.1. Redusert utvidet lisens for årskullene 1999 (2012/2013) 1998, 1997, 1996, 1995 og 
1994 (2011/2012) (Hockey) 

3. Økt grunnlisens senior spillere i høyeste krets/regionsserie (Innebandy) 

3.1. Økt utvidet lisens senior spillere i høyeste krets/regionsserie (Innebandy) 

4. Økt grunnlisens senior spillere i høyeste nasjonale serier (Bandy og Innebandy) 

4.1. Økt utvidet lisens senior spillere i høyeste nasjonale serie (Bandy og Innebandy) 

 



1. Redusert grunnlisens for årskullene 1998 og 1999 (Bandy og Innebandy) 

Eksempel sesong 2011/2012: Spillere født i 1998, er lisenspliktige fra og med 1.1.2012 til og 
med 31.8.2012. Dette utgjør kun to tredjedeler av en hel sesong, hvor spilleren er 
lisenspliktig. Grunnet en kortere lisenspliktig periode som førstegangsbetaler, er 
lisenskostnaden for denne aldersgruppen lavere enn ved dagens lisensmodell. I den nye 
lisensmodellen skal spiller som er født i 1998, løse lisens for sesongen spilleren er førstegangs 
lisenspliktig. Det vil si at spillere født i 1998 skal løse førstegangslisens på kroner 195 innen 
1.9.2011. 

Den nye modellen har en redusert lisenskostnad for spillere som fyller 13 og 14 år i 2012 og 
2013. I motsetning til nåværende lisensmodell reduserer den nye modellen kostnaden fra en 
årlig sum for førstelisenspliktige alder 13 år fra 900 kroner de første 18 månedene til 645 
kroner de første 18 månedene som lisenspliktig spiller. På denne måten blir overgangen fra 
barneidretten, til lisenspliktig spiller mindre kostnadsmessig enn ved dagens lisensmodell, 
samtidig som dette gjør modellen mer rettferdig. Den nye modellen er også mer tilpasset 
andre idretters lisensstiger, hvor verken bandy eller innebandy vil skille seg ut som de gjør i 
dag, knyttet til første lisenspliktige alderstrinn og kostnadene som ligger her i dag. 
Eksempelvis har håndball 188 kroner for førstegangs lisenspliktige spillere.(Vedlegg 1) 

Spillere som er født i 1994, 1995, 1996 og 1997 vil i 2011/2012 betale lik lisenskostnad som 
ved lisensmodellen sesongen 2010/2011. 

Spillere som er født i 1995, 1996, 1997 og 1998 vil i 2012/2013  betale lik lisenskostnad som 
ved lisensmodellen sesongen 2010/2011. 

 

1.1 Redusert utvidet lisens for årskullene 1998 og 1999 (Bandy og Innebandy) 

Utvidet lisens for spillere født i 1998 og 1999 er redusert etter samme fordelingsnøkkel som 
forrige punkt. Differansen mellom grunnlisens og utvidet lisens er på kroner 200 for 
årskullene 1998 og 1999. Dette er samme differanse som mellom grunnlisens og utvidet lisens 
i den tidligere modellen. 

Spillere født i 1994, 1995, 1996 som løser utvidet lisens i 2012 og 2013, vil betale lik 
lisenskostnad som ved lisensmodellen sesongen 2010/2011. 

 

2. Redusert grunnlisens for årskullene 1998, 1997, 1996, 1995 og 1994 (Hockey) 

Hockey spillere født i 1998, 1997, 1996, 1995 og 1994 vil i 2012 og 2013 betale en redusert 
lisenskostnad på kroner 195. Det ble i sesongen 2009/2010 løst 4 lisenser av typen 
grunnlisens junior. På bakgrunn av lav aktivitet, fraværende konkurransetilbud og ingen 
representasjonslag reduseres lisenskostnaden for nevnte aldersbestemte klasser i hockey. 

 



2.1 Redusert utvidet lisens for årskullene 1998, 1997, 1996, 1995 og 1994 (Hockey) 

Utvidet lisens for spillere født i 1998, 1997, 1996, 1995 og 1994 er redusert etter sammen 
fordelingsnøkkel som punkt 1.1 

 

3. Økt grunnlisens senior spillere i høyeste krets/regionsserie (Innebandy) 

Høyeste krets/regionsserie gjelder kretser/regioner med 1. divisjon. 2. divisjon og lavere 
betegnes som øvrige senior serier. Spillere som deltar i høyeste krets/regionsserie skal for 
sesongen 2011/2012 løse grunnlisens på kroner 725, og 2012/2013 løse grunnlisens på kroner 
850. Økningen i denne gruppen skyldes større aktivitet knyttet til både trenings- og 
konkurransetid, hvor gruppen ut ifra den nye modellen skal betale en høyere lisenskostnad, da 
lisenskostnaden øker parallelt med økt aktivitetsnivå og alder. Ser en til andre lagidretters 
lisensstiger, har bandy og innebandy, en lavere lisenskostnad både ved tidligere modell og ved 
det nye lisensforslaget (Vedlegg 2). 

 

3.1 Økt utvidet lisens senior spillere i høyeste krets/regionsserie (Innebandy) 

Høyeste krets/regionsserie gjelder kretser/regioner med 1. divisjon. 2. divisjon og lavere 
betegnes som øvrige senior serier. Utvidet lisens senior spillere i høyeste krets/regionsserie er 
økt til kroner 900 i sesongen 2011/2012 og kroner 995 i sesongen 2012/2013. Utvidet lisens 
er økt på bakgrunn av økningen i punkt 4. 

 

4. Økt grunnlisens senior spillere i høyeste nasjonale serier (Bandy og Innebandy) 

Spillere som deltar i høyeste nasjonale serie skal for sesongen 2011/2012 løse grunnlisens på 
kroner 800 og sesongen 2012/2013 løse grunnlisens på kroner 995. Økningen i denne gruppen 
skyldes større aktivitet knyttet til både trenings- og konkurransetid, hvor gruppen ut ifra den 
nye modellen skal betale en høyere lisenskostnad, da lisenskostnaden øker parallelt med økt 
aktivitetsnivå og alder. Ser en til andre lagidretters lisensstiger, har bandy og innebandy, en 
lavere lisenskostnad både ved tidligere modell og ved det nye lisensforslaget (Vedlegg 2). 

 

 

4.1 Økt utvidet lisens senior spillere i høyeste nasjonale serie (Bandy og Innebandy) 

Utvidet lisens senior spillere i høyeste nasjonale serie er økt til kroner 1050 for sesongen 
2011/2012 og kroner 1250 for sesongen 2012/2013. Utvidet lisens er økt på bakgrunn av 
økningen i punkt 5. 

 



Dommerlisens, turneringslisens, støtteapparatlisens 

 

Dommerlisens 

Dommer skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Er dommeren både spiller 
og dommer, skal kun spillerlisens løses. Dommere som ikke spiller aktivt, skal løse lisens ut i 
fra nivået han/hun dømmer kamper på.  

 

Turneringslisens 

Alle spillere som deltar i konkurranseaktivitet i regi av NBF/Bandykrets/region skal løse 
lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Turneringslisensen er for spillere på lag som 
er medlemmer i NBF og som ikke deltar i ordinært seriespill. Turneringslisensen er en 
ulykkesforsikring som gjelder for turneringsspill i regi av NBF/Bandykrets/region, samt 
trening hele sesongen. Turneringslisensen er personlig og skal løses av hver enkelt spiller. 
Kostnaden for en turneringslisens er kroner 250 per spiller. 

Lag som ikke deltar i ordinært seriespill vil si lag som spiller turneringshelger, hvor det stilles 
følgende krav: 

- Laget må melde seg på til hver turneringshelg 

- Laget har ikke mulighet for opprykk eller nedrykk til divisjonsspill 

- Laget kan ikke delta i NM sluttspill 

Dersom seriespill organiseres som turneringshelger med mulighet for opprykk eller nedrykk, 
skal det løses grunnlisens eller utvidet lisens. 

Spillere som ikke deltar i ordinært seriespill, men som skal representere sin krets på kretslag, 
må løse respektiv grunnlisens eller utvidet lisens ut i fra aldersnivå i modellen. Har en spiller 
løst turneringslisens, men skal delta i ordinært seriespill, må spilleren løse grunnlisens eller 
utvidet lisens. 

Spillere som har løst individuell lisens eller utvidet lisens trenger ikke å løse turneringslisens 
for å delta på en eller flere turneringshelger. 

Turneringene må avsluttes etter hver helg, hvor det ikke kåres en krets/regions vinner for hver 
turnering. 

 

Lisens for støtteapparat 

Denne lisensen er frivillig. Lisensen dekker lagledere og tillitsvalgte som befinner seg på 
benken under trening og kamper.  



 

 

Økonomi 

Den nye modellen skaper ingen nevneverdig økning eller reduksjon i lisensinntekter for NBF.  

 

Forsikring 

Alle som løser lisens (grunnlisens eller utvidet) er forsikret gjennom AIG Europe (Vedlegg 3) 



 
Strategisk plan 2010 – 2014 

 

NORGES BANDYFORBUND 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRUNNLAG FOR PRIORITERINGER 
 
Status: 
Norges Bandyforbund har i dag: 
 
21.938  medlemmer (31.12.09) 
1.076  lag  seriespill 2009/10; (Innebandy: 812, bandy 250, hockey 14)  
328   klubber (31.12.09) 
8.451  lisensierte utøvere (30.04.10) 
34  ansatte sentralt og regionalt (årsverk per 30.04.10) 
 
Overordnet mål: 
Norges Bandyforbund skal ha organisert aktivitet i hele Norge. 
 
Målsetningen er at NBF i 2014 skal ha: 
 
27.000  medlemmer 
1.300  lag 
370   klubber 
10.000  lisensierte (organiserte konkurranseutøvere fylt 13 år og eldre) 
 



NBF må utnytte sine ressurser optimalt i forhold til idrettenes ”markedspotensiale”. 
 

• Vekstpotensiale: I dette perspektivet har innebandyen utvist størst potensiale. 
Organisasjonen må derfor satse tilgjengelige midler for etablering av 
innebandyklubber i hele Norge.  
Bandyen har også et vekstpotensiale, og bør sette inn utviklingsressurser i eksisterende 
miljøer, og der hvor det etableres kunstfrosne skøytebaner. 
Hockey har muligheter til å skape aktivitet på kunstgressbaner som er bygd i Norge. 
El-innebandy gir de med store tilretteleggingsbehov et unikt tilbud som ikke tidligere 
har eksistert.  
 

• Anlegg: For innebandy er anleggssituasjonen kritisk. De undersøkelser som er foretatt 
i samarbeid med håndballforbundet tyder på at idrettshallene er den 
idrettsanleggskategoriene med størst underdekning i forhold til behovet. Det er av 
avgjørende betydning for innebandyidrettens videre vekst at det settes fokus på 
byggingen av idrettshaller. Underdekningen er størst i de store byene. 
Etableringen av AS Idrettshaller i Oslo kan være en modell for andre storbyer i 
arbeidet med bygging av nye idrettshaller. 
 

• For bandy er etablering av kunstfrosne skøyteanlegg en avgjørende forutsetning. 
Samarbeide med andre relevante organisasjoner er viktig i kunstisarbeidet. 
Hockey trenger flere kunstgressbaner som tilfredsstiller idrettens krav.  
NBF har ansatt en person på anleggsutvikling. 
 

• Barn og ungdom: De senere årene har vist at både innebandy og bandy er godt egnet 
til å etablere aktivitet i barne- og ungdomsgrupper. En forutsetning er ansatte/ 
personalressurser tett på lokalmiljøene. Klubb- og aktivitetsutvikling lokalt bør derfor 
være NBFs primære strategiske virkemiddel. Utdannings-/kompetanseutvikling bør 
være en integrert del.  

• Forbundet vil ha fokus på at ovenstående områder og virkemidler harmonerer med 
dagens politiske og idrettspolitiske prioriteringer, herunder endringer både i idretten 
og den offentlige forvaltningsstruktur.  
Forbundet har således satt prioritet på arbeidet med barn og ungdom, men skal også 
ivareta toppidretten på egne premisser.  

 
Anlegg anses å være den viktigste forutsetningene for våre idrettes videre vekst. 
I denne forbindelse er økning av antall lokale aktivitetsflater avgjørende. 
Foruten fornuftig dimensjonert arrangementsanlegg i Oslo for innendørsidrettene og 
eventuell utbygging av isanlegget på Valle Hovind i Oslo.  

 
 

 



     NORGES BANDYFORBUND 
     Strategiplan for perioden 2010 - 2014 
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Verdi 
Aktivitet 
Glede 
Konkurranse 
Fair play 
Åpent, inkluderende, 
skapende og trygt 
fellesskap 
Likebehandling 
uansett etnisk 
opprinnelse, tro, kjønn 
og legning                       
Miljøbevissthet 
Dopingfritt 
 

 
NBF skal ha organisert aktivite

 

Innebandy 
  
  Rinkbandy 
t i hele Norge 



 Aktivitets- 
utvikling og 
rekruttering 

Anlegg Økonomi  Utdanning Organisasjon  Sportslig Markedsføring  Administrasjon 
Fo
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s  
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: 

 

Sørge for overordnede 
strategiske avklaringer. 
Foreta nyansettelse i 
samarbeid med 
administrasjonen 
Ta stilling til fordeling 
av tilgjengelige 
ressurser. 
Legge planer for 
satsingsområder 
sammen med 
seksjonene. 

Opprette en 
kompetansebank. 
Utøve idrettspolitisk 
engasjement. 
Etablere kontakt med 
overordnede politiske 
og idrettspolitiske ledd, 
herunder Kulturdep. 
Samarbeide med andre 
særidretter. 
Stille kyndig personell 
til rådighet, herunder 
ansatte. 
Profilere miljøgevinst 
Prioritet på 
aktivitetsflater 
En mesterskapsarena 
for våre idretter i Oslo-
området 

Arbeide for å øke 
forbundets andel av de 
offentlige tilskudd. 
God økonomistyring. 
Jobbe med 
samarbeidspartnere. 
Egenkapitalen skal 
opprettholdes og 
relateres til forbundets 
økonomiske omsetning. 
Investere i fast 
eiendom, fonds. 
Sikre økonomisk 
handlekraft i forbundet 
og seksjonene. 
 

Utvikle strategi for 
heving av intern 
kompetanse. 
Styrke og kvalitetssikre 
kompetanseutviklingen 
i de underordnede 
ledd.  
Arrangere årlige 
fagseminar internt. 
Sørge  for tekniske og 
økonom- iske 
rammebetingelser. 
Nyttegjøre felles 
idrettsfaglige ressurser. 
Ta stilling til idrettens 
strategi i forhold til 
overordnede 
idrettspolitiske 
føringer.  

Organisasjonsutvikling 
Sikre forbundets 
demokratiske 
rettigheter i NIF-
systemet 
Evaluere og eventuelt 
restrukturere - krets- 
og regionsystemet 
relatert til NIF-linjen 
og særforbundslinjen  
Nasjonal og 
internasjonal 
posisjonering. 
Overordnet strategi iht 
NIF/NOK og andre 
samarbeidspartnere. 
Opprette  
strategiutvalg 
Rekruttere og utvikle 
tillitsvalgte med 
særdeles fokus på 
kvinner og yngre ledere 
 

Foreta overordnede 
politiske avklaringer 
knyttet til sportslig 
satsing, herunder å ta 
stilling til ansvaret for 
store nasjonale og 
internasjonale 
arrangement og 
deltakelse på disse. 
Bidra i den 
internasjonale 
prosessen for olympisk 
deltakelse. 
Arbeide for tildeling av 
Kongepokal i flest 
mulig av våre idretter. 

Utvikle strategi 
for informasjon og 
markedsføring av 
organisasjonen internt 
og eksternt. 
Bevisstgjøre regioner/ 
kretser om 
organisasjonens 
verdier. 
Utvikle medie- 
kompetanse. 
Disponere 
hensiktsmessig teknisk 
verktøy, herunder 
iverksette bruk av 
verktøyet tilpasset våre 
behov. 
 

Sørge for at forbundet 
har en hensiktsmessig 
administrasjon i 
forhold til 
organisasjonens 
oppgaver. 
Sørge for en god 
personalpolitikk, 
herunder å skape en 
inspirerende og trygg 
arbeidsplass.  
Tilføre nødvendig 
kunnskap om 
overordnede 
beslutninger. 
Tilføre nødvendig 
kompetanse. 
Sørge for 
hensiktsmessige 
lokaliteter og at 
arbeidsplassen er 
tidsmessig utstyrt i 
forhold til de 
arbeidsoppgaver som 
skal utføres. Det skal 
være tilgjengelige 
midler for 
arbeidsmiljøtiltak. 

   
 
     



 
 

 Aktivitets- 
utvikling og 
rekruttering 

Anlegg Økonomi  Utdanning Organisasjon  Sportslig Markedsføring  Administrasjon 
Se

ks
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s 
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: 

 

Utvikle strategier og 
planer for 
satsingsområder som 
legges til grunn for 
forbundsstyrets 
strategiske avklaringer 
og fordelinger. 
Foreta idrettspolitiske 
prioriteringer innen 
sine aktivitetsområder. 
Legge planer for 
satsingsområder 
sammen med 
forbundsstyre. 

Opprette 
hensiktsmessige 
anleggskomiteer. 
Idrettspolitisk 
engasjement. 
Faglig samarbeid med 
kompetente rådgivere. 
Ta i bruk eksisterende 
anlegg. Bidra til lokalt 
engasjement for 
bygging,  drift  og 
opprustning av anlegg. 
Profilere miljøgevinst 
Prioritet på 
aktivitetsflater 

Øke verdien og 
omfanget av egen 
aktivitet, samt å bidra 
til en styrking av 
forbundets verdi. 
Forvalte seksjonens 
budsjett i henhold til 
overordnede føringer 
og strategiske mål. 
God økonomistyring. 
Jobbe med 
samarbeidspartnere i 
samarbeid med 
forbundsstyret. 
Sørge for tilstrekkelige 
fondsavsetninger for å 
imøtekomme årlige 
svingninger i 
aktivitetskostnader. 

Sørge for at det 
foreligger 
hensiktsmessig verktøy 
for optimal 
kompetanseutvikling 
for særidretten. 
Erverve kyndig 
fagpersonell 
Faglig samarbeid 
seksjonene imellom. 
Styre og kvalitetssikre 
ressursbruken iht. 
utdanningsbehov. 

Bygge opp kompetanse 
til klubbene. 
Bygge videre på lokale 
eksisterende miljøer og 
etablere nye. 
Sette strategiske mål. 
Rekruttere og utvikle 
tillitsvalgte med 
særdeles fokus på 
kvinner og yngre 
ledere.  
Ivareta ungdommens 
interesser. 
Innstille til nasjonal og 
internasjonal 
posisjonering.  
 

Foreta en strategisk 
vurdering av den 
sportslige aktiviteten 
for sin idrett.  
Ivareta og gjennomføre 
aktiviteter og 
arrangementer.  
Sikre at det kan 
etableres et 
tilstrekkelig 
ressursgrunnlag for 
gjennomføring av 
planlagte 
arrangementer og 
sportslige aktiviteter.  
Sikre grunnlaget for 
Kongepokal 

Informere om, og 
markedsføre 
seksjonens idrett på 
nasjonalt og 
internasjonalt nivå. 
Bevisstgjøre klubbene 
om organisasjonens 
verdier. 
Styre og kvalitetssikre 
ressursbruken i forhold 
til informasjonsbehov 
og marked, ved bruk 
av intern og ekstern 
ekspertise. 
Vurdere behovet for 
TV-sendinger og 
samarbeidet med NRK 
 

Videreutvikle et godt 
samarbeid og en god 
arbeidsfordeling med 
de ansatte. 
Etablere et godt og 
tillitsfullt 
samarbeidsklima. 
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