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DAGSORDEN 
Det 25. ordinære årsmøte for Bandyseksjonen i Norges Bandyforbund. 
Ullevaal Stadion, torsdag 9. juni 2016 kl. 18.00. 
 
Årsmøtets åpning 
          
1. Godkjenning av fullmakter og representanter og at årsmøtet er lovlig innkalt. 
 
2.  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
 
3.  Valg av dirigent. 
 
4. Valg av sekretærer. 
 
5. Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll (desisorer). 
 
6. Behandle seksjonsstyrets beretning for den forløpte sesong. 
 
7. Behandle regnskapene, som oversendes forbundstinget/forbundsstyret til godkjenning. 
 
8. Behandle forslag og saker. 
 
9. Foreslå avgifter til sesongen. 
 
10. Behandle arbeidsplan for kommende periode. 
 
11. Foreslå budsjett for kommende sesong. 
 
12. Valg. 
 Seksjonsstyret 
 Innstilling på seksjonens representant til forbundsstyret 
 Leder og medlemmer i valgkomiteen 
 Medlemmer til Ballfondet 
 
 
 
Årsmøtet avsluttes. 
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STATUS OG FREMTIDSUTSIKTER 
NM-finalene på Frogner Stadion i Oslo ble igjen en suksess. Flotte forhold og god stemning med igjen 
over 1100 mennesker på tribunene. Takk til både kommunen og Frigg for godt samarbeid og 
gjennomføring av disse NM-dagene. 
 
For bandysportens fremtid var kanskje kampen på Gjøvik mellom Norge og Sverige U17 gutter under 

Ungdoms-OL i februar det viktigste som skjedde i årets sesong. Det var fantastiske forhold med skyfri 

himmel og blank is. Arrangementet ble besøkt av godt over 300 tilskuere. Tilstede var også viktige 

pådrivere for vår idrett fra både FIB, NIF, NBF og lokale krefter. I tillegg fikk vi besøk fra IOC-

representanter i forkant av selve kampen. Dette har vært et over 4-årig prosjekt for å kunne bli en 

del av ungdoms-OL under kulturprogrammet. Norge har her gitt et vesentlig bidrag for internasjonal 

bandy i forhold til prosessen med å forsøke å få vår fantastiske idrett til å bli en del av OL-familien. 

FIB har som overordnet mål å komme med under Ungdoms-OL i Lausanne i 2020, som «additional» 

sport i OL i Beijing i 2022 og fullverdig sport i OL i 2026. 

Vi gratulerer våre damer med en flott bronsemedalje under VM i USA i februar. Vi takker spillere og 
støtteapparat for en flott prestasjon. 
 
Herrelandslaget forsvarte sin 5. plass i A-VM i Uljanovsk i Russland og viste til tider svært gode 
prestasjoner. Videre avansement er ikke utenfor rekkevidde om det satses fremover. 
 
Det er også gledelig at våre øvrige landslag viser sportslig fremgang.  
 
Det jobbes godt på mange hold i forhold til å få til flere nye kunstisbaner. 24. oktober 2015 åpnet en 
ny, flott og etterlengtet bane på Solberg og neste sesong åpner en ny kunstisbane på Konnerud i 
Drammen. Vi er helt sikre på at dette på sikt vil øke interessen for bandy i dette området.  
 
Det er gledelig å se at svært mange isflater kryr av mennesker i helgene. Det finnes her et stort 
potensiale for nye medlemmer til våre klubber om det gjøres enn jobb for å få disse med som aktive i 
den lokale klubben.  
NBF har fremdeles begrensede midler og ressurser, og flere medlemmer genererer større inntekter 
både i klubbkassen og forbundskassen. 
 
På dommersiden er det også i år gjennomført mange kurs. Vi ser også at det «spretter» frem nye 
unge dommere som får gode tilbakemeldinger. Det er svært viktig at klubbene støtter opp om disse 
og tilrettelegger for at de skal bli godt ivaretatt. Det er også viktig at vi slipper disse til og lar de få 
prøve seg i kamper på høyere nivå.  
 
Vi har her også en jobb å gjøre i forhold til gjøre dommergjerningen attraktiv for våre jenter og 
damer. 
 
Lykke til med kommende sesong! 
 
Stein Pedersen 
Leder Bandyseksjonen 
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BANDYSEKSJONEN 2015/16 
På årsmøte i Bandyseksjonen torsdag 11. juni 2015 ble følgende styre og komiteer valgt: 
 
Bandyseksjonen 
Leder   Stein Pedersen  Ullern      
Nestleder  Julie Nålby  Drammen Bandy    
1. styremedlem  Øistein Rune Eriksen Torp    
2. styremedlem  Hanne Werner  Røa    
3. styremedlem  Geir Andersen  Høvik       
1. varamedlem  Ravi Sunder  Drammen Bandy   
2. varamedlem  Siri Thoresen Heed Ullern  
3. varamedlem  Kjell Arne Hermansen Konnerud   
 
 
    
 

OPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 
 
Årsmøtevalgte 
 
Minnefondet 
(*egne statutter) 

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

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

Valgkomiteen Jan Rockstad, leder 
Vakant (kvinne), medlem 
Tor Sagafoss, medlem 
Bent Gommerud, varamedlem 
 
 

 
Oppnevnt av Bandyseksjonen 
 
Forbundsstyret Stein Pedersen Jente- og 

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

BS´arbeidsutv. (AU) Stein Pedersen, leder 
Julie Nålby, nestleder 
Tor Audun Sørensen, adm. 
 

Sponsorutvalg Geir Andersen, leder 
Tomas Jonsson, 
adm.   
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
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Seriekomite Ravi Sunder, leder 
Olav Hamran, medlem 
Halvor Hanneborg, adm. 
 
    

NM - komiteen Julie Nålby, leder 
Siri Thoresen Heed, 
medlem 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
+ teknisk 
arrangørklubb 
 
 

Dommerkomite Øistein Rune Eriksen, 
leder/forfallssekretær  
Rune H. Jahnsen, 
medlem/FIB/RRC 
Carl Jansson, Intl. dommeruttak 
Lars Stian Nygaard, medlem/KI 
Finn Rune Karlsen, kursleder 
Halvor Hanneborg, adm. 
konsulent 
    
Korps: 
Egil Larsen, KI-korps 
Finn Johansen, KI-korps 
Lars Lindgren, instruktør 
 
 
 

Rekr.-og 
utviklingskomite 

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

Landslagskomite 
 
 
Hovedmaterial- 
forvalter  
 

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

Utdanningskomite Ravi Sunder, leder 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
André Hagen, adm. 
 

Besetning Landslag 
 
A herrer 

 
 
Igor Prakht, forbundskaptein A 
herrer 
Knut Audun Sørensen, 
lagleder/mgr. A herrer 
Gjermund Strømnes, 
materialforvalter A herrer 
Atle Braaten, hovedmatr. 

 
 
U17 gutter 

 
 
Bent Gommerud, 
forbundskaptein 
Trond A. Sørensen, 
lagleder 
Helge R. Lundvold, 
materialforvalter 
Ole-Jonny Vigdal, sliper  

 
U19 gutter 

 
Thore H. Steinrem, 
forbundskaptein 
Sigurd Klippenberg, lagleder 
Jan Henning Askheim, 
materialforvalter 

 
A damer 

 
Arild Aamodt, 
forbundskaptein 
Erik Langmo, lagleder 
Tine Bjonge, 
hovedleder 
Atle Braaten, 
materialforvalter 
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Utd.korps Bent Gommerud, 
trenerutdanning 
Lars Stian Nygaard, 
dommerutdanning 
Finn Rune Karlsen, 
dommerutdanning 
Svein Erik Hammerstad, skader 
Atle Braaten, sliping 
 

Rinkkomité Øistein Rune Eriksen, 
leder 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 

Anleggskomite Geir Andersen, leder 
Tomas Jonsson, Gen.sek/adm. 
Espen Johansen, Oslo & 
Akershus 
Tor Audun Sørensen, 
Utv.sjef/adm. 
Kjell Nilsen, kons. 
Kontaktpersoner: 
Sigrid Lise Nonås, Bergen 
Kjell N. Nilsen, Buskerud 
Tor Mattsson, Hedmark 
Sven-Kåre Sunde, Oppland 
Jørgen Olsvoll, Telemark 
Roald Nyborg, Trondheim 
Odd H. Arntzen, Oslo & Akershus 
Jon Erik Eriksen, Østfold 
 
 

Årsberetning 
2015/16 

Tor Audun Sørensen 
Stian Lillevåje 
 

Utvalg Ungdoms-OL Tor Audun Sørensen, leder 
Halvor Hanneborg, adm. 
 
 

Utvalg regelverk/ 
seriemodeller 
 

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

Utvalg lisenskrav 
 
 

Stein Pedersen, leder 
Ravi Sunder, medlem 
 
 
 

Lisensutvalg Stein Pedersen, leder 
Julie Nålby, nestleder 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
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ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2015 – 2016  
SPORTSLIG 
1.  Arrangere seriene, og NM-sluttspillet herrer og damer. 
2. Arrangere seriene og NM aldersbestemte klasser. Finaler/bronsekamper settes ut på 

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

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

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

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

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

samarbeidsutvalg, anleggsutvalg som er av betydning for å få etablert flere kunstisbaner. 
12.  Videreutvikle seriemodellene. 
 
ØKONOMI 
1.  Arbeide for å styrke seksjonens økonomi, herunder god økonomistyring. 
2.  Legge økonomisk til rette for både topp og bredde. 
 
 ORGANISASJON 
1.  Videreutvikle kommunikasjonen i alle ledd. 
2.  Bidra i FIB-systemet, herunder arbeide for bandy som fremtidig olympisk idrett. 
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ORGANISASJONEN 
MEDLEMSTALL NIF  
*Grunnet omlegging av idrettsregistreringen er ikke tallene for 2015 (per 31.12) klare.  
 
2014     332 klubber / 21209 menn / 6246 kvinner / 27455 medlemskap. Bandy: 4965 medlemsk.  
2013     336 klubber / 20459 menn / 5971 kvinner / 26430 medlemskap. Bandy: 5607 medlemsk.  
2012     339 klubber / 19431 menn / 5601 kvinner / 25032 medlemskap. Bandy: 5117 medlemsk. 
2011     327 klubber / 18311 menn / 5030 kvinner / 23341 medlemskap. Bandy: 5079 medlemsk. 
2010     323 klubber / 17559 menn / 4560 kvinner / 22119 medlemskap. Bandy: 5147 medlemsk. 
2009     331 klubber / 17541 menn / 4377 kvinner / 21918 medlemskap. Bandy: 5067 medlemsk. 
2008     319 klubber / 16643 menn / 4333 kvinner / 20976 medlemskap. Bandy: 5017 medlemsk. 
2007     311 klubber / 16414 menn / 4365 kvinner / 20779 medlemskap. Bandy: 5329 medlemsk 
2006     330 klubber / 17204 menn / 4261 kvinner / 21465 medlemskap. Bandy: 4953 medlemsk. 
2005     303 klubber / 16986 menn / 4199 kvinner / 21185 medlemskap. Bandy: 5489 medlemsk. 
2004     268 klubber / 16828 menn / 3571 kvinner / 20399 medlemskap. Bandy: 5636 medlemsk. 
2003     219 klubber / 13832 menn / 2992 kvinner / 16824 medlemskap 
2002     NBF sine tall 13346 menn / 2778 kvinner / 16124 medlemskap 
2002     Nytt oppsett fra NIF. NBF sine tall: 13346 menn, 2778 kvinner, totalt 16124 medlemskap 
2001     NIF offentligjorde ikke tallene. Egen reg. Kun bandy/Rink: 5481 fordelt på 34 klubber. 
 
IDRETTSREGISTRERINGEN BANDY 2014 
4965 medlemmer og 34 klubber. 
 
IR 2014 Bandy       
 0-5 6-12  13-19 20-25 26- sum 
Kvinner Medlemmer 25 357 113 34 118 647 
Menn Medlemmer 57 2052 882 343 984 4318 
Sum Medlemmer 82 2409 995 377 1102 4965 
 
IR 2014 Bandy 
 kvinner menn total 
 sum sum sum 
Oslo og Akershus (14) 352 2721 3073 
Buskerud (10) 209 1209 1418 
Hordaland (1) 23 52 75 
Midt Norge (2) 2 38 40 
Nord-Norge (2) 12 5 17 
Innlandet (2) 3 126 129 
Telemark (2) 0 23 23 
Østfold (1) 46 144 190 
Resultat (34 Klubber) 647 4318 4965 
  



10 
 

ANTALL LAG DELTATT I OBLIGATORISKE SERIER 2015 – 2016 (2014 – 2015) 
 

Type lag Akershus Buskerud Hedmark Oslo Østfold Bergen/ Totalt 

Trondheim 

15/
16 

14/
15 

15/
16 

14/
15 

15/
16 

14/
15 

15/
16 

14/
15 

15/
16 

14/
15 

15/
16 

14/
15 

15/
16 

14/
15 

Sen. A-
Herrer 

6 6 6 6 1 1 6 6 1 1 2 2 22 22 

Sen. 2. 
lag-Herrer 

2 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 8 8 

Veteran 3 3 1 2 0 0 4 4 0 0 0 0 8 9 

Old Boys 2 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 8 9 

Junior 3 4 4 4 0 0 4 2 0 0 0 0 11 10 

Gutt 5 5 4 3 1 1 3 5 1 0 0 0 14 14 

Smågutt 7 9 6 6 1 0 8 6 0 1 0 0 22 22 

Lillegutt 19 17 12 10 1 0 14 14 1 1 0 0 47 42 

Knøtt 21 21 26 25 0 0 27 31 0 0 0 0 74 77 

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

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

Lillejenter 3 2 3 3 0 0 4 2 0 0 0 0 10 7 

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

 

LISENS 
Alle spillere født i 2003 og tidligere skal ha løst lisens for sesongen 2015/16. Dommere skal ha løst 
lisens. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. 
 
Som følge av ordningen, med online-registrering, skal klubbene selv sørge for at samtlige spillere er 
lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon av lisensblanketter - resultert i 
utstedelse av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt spillers identitet - som er gyldig. 
 
Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes så tidlig som mulig – da unngår 
man å glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart. 
 
 

Gren Over 17 år Under 17 år Totalt antall 
 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 
Bandy/Rink 798 847 755 766 1553 1673 
Innebandy 4991 4812 2912 2817 7903 7642 
Hockey 99 145 68 62 167 214 
NBF totalt 5888 5804 3735 3645 9623 9529 
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INFORMASJON 
Det arbeides med å få de nye hjemmesidene til Norges Bandyforbund klare til sesongen 2016/2017. 
Her vil det bli et helt nytt utseende og en mer brukervennlig løsning.  
 
NAIS er nå erstattet av TurneringsAdmin (TA). Til tross for at TA ble forsinket, og utsatte utsending av 
serieoppsettene, synes det som dette er en klar forbedring. Systemet er fremdeles under utvikling og 
vi tror dette kan bli et viktig og godt verktøy i årene som kommer. 
 
I sesongen legges informasjon på forbundets hjemmesider. I tillegg sendes viktig informasjon som e-
post til klubbene, media og andre relevante instanser.  

 
INTERNASJONAL REPRESENTASJON 
Det Internasjonale Bandyforbundet (FIB) 2015/16 
 
Styremedlem Executive Commitee (EC): Stein Pedersen, Ullern.  
Medlem Regel- og Dommerkomite (RRC): Rune Harald Jahnsen, Skiold.  
Medlem Teknisk Komite (TC): Tor Audun Sørensen, Ullevål.  
Medlem Tvistenemda (Arbitration): Stein Pedersen, Ullern.  
Medlem revisor: Per Gunnar Løken, Røa. 
 
På FIB/EC-møte i Budva i Montenegro 16.-20. juli representerte Stein Pedersen.  
På FIB-møter i Sandviken 10. oktober representerte Knut A. Sørensen og Stein Pedersen.  
På FIB-Kongressen i Uljanovsk 5. februar representerte Stein Pedersen og Knut A. Sørensen. 
På FIB/TC-møte i Sandviken 10. oktober representerte Tor Audun Sørensen.  
På FIB/TC-møte i Stockholm 20. mai representerte Tor Audun Sørensen.  
FIB/RRC-ansvarlig under World Cup Sandviken 8.-11. oktober var Rune Harald Jahnsen.  
FIB/RRC-ansvarlig under VM herrer i Uljanovsk 31. januar til 7. februar var Rune Harald Jahnsen. 
FIB/RRC-ansvarlig under VM damer i Minneapolis 18.-21. februar var Rune Harald Jahnsen. 
FIB/RRC-supervisior under VM-U19 gutter i Trollhättan 5.-7. februar var Carl Jansson.  
FIB/Technical Director under VM-U17 gutter i Arkangelsk 28.-31. januar var Tor Audun Sørensen. 
Hovedleder for A-landslaget til VM i Uljanovsk 31. januar til 7. februar var Knut A. Sørensen og 
Gjermund Strømnes. 
FIB/OL-oppdrag under Ungdoms-OL på Gjøvik uke 6/7: Knut A. Sørensen, Stein Pedersen og Tor 
Audun Sørensen. 
FIB/OL-oppdrag IOC Lausanne 1. februar: Knut A. Sørensen og Tor Audun Sørensen. 
  
Øvrig representasjon 
Årsmøte Buskerud Bandykrets 17. mars: Erik Hansen. 
Årsmøte Oslo og Akershus Bandyregion, bandyavdeling 24. mai: Tor Audun Sørensen. 
Årsmøte Oslo og Akershus Bandyregion, 30. mai: Erik Hansen. 
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SERIEKOMITEEN 
Seriekomiteen 2015/16 har bestått av Ravi Sunder (leder), Olav Hamran og Halvor Hanneborg 
(sekretær). 
 
Det er gledelig med ytterligere tilvekst av ny kunstisbane, noe som har gjort det enklere å få avviklet 
seriespillet på alle nivåer i Buskerud. Vi vil benytte anledningen til å gratulere SSK med ny 
kunstisbane. Det er gledelig med Hamars gjensyn i eliteserien og spill i Vikingskipet. Antall lag og 
spillere er stabilt. 
 
Vi vil igjen oppfordre klubbene, i kommende sesong, til så tidlig som mulig å melde inn deltakelse for 
de respektive lag – dette vil lette oppsettet. 
 
Klubbene oppfordres også i år til, i god tid før seriestart, å sende inn eventuelle søknader om 
dispensasjoner. Vi vil gjøre klubbene oppmerksom på at det skal være tungtveiende grunner til å 
omberamme og at dette KUN kan skje i samråd med seriesekretæren. Eventuell utsettelse eller 
avlysning av en kamp er det KUN dommeren som har myndighet til (unntaksvis baneeier). 
 
Seriekomiteen vil igjen trekke frem dommernes betydning for gjennomføringsevnen i seriesystemet, 
og at alle er sitt ansvar bevisst og legger forholdene til rette for rekruttering av dommere. Dette for å 
ta godt vare på de dommerne vi har, samt oppmuntre dem til videre innsats ved å erkjenne deres 
jobb for sporten. Uten dommere stopper bandysporten! 
 
Vi vil rette takk til Halvor Hanneborg og Kjell Nilsen som har delt på jobben som seriesekretær.  
 
Ravi Sunder, leder Seriekomiteen 

 

 
NM-finale Herrer Frogner Stadion lørdag 12. mars 2016, Stabæk-Solberg 8-4. Tilskuere 1140.  
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ANTALL LAG OG KAMPER 
 

Type serie Antall lag 
15/16 

Antall lag 
14/15 

Antall  
Kamper 
15/16 

Antall  
Kamper 
14/15 

Kval. Elite 2 0 2 0 

Kval. 1.divisjon - 2 - 3 

Kval. 2.divisjon - 2 - 2 

Eliteserie grunnspill 10 8 90 84 

Sluttspill senior 8 8 19 16 

1.divisjon 8 8 56 56 

2.divisjon 12 8 66 56 

3.divisjon - 6 - 45 

NM junior 11 10 58 56 

NM gutt 14 14 51 63 

NM smågutt 22 22 74 60 

Old Boys 8 9 28 38 

Veteran 8 9 27 37 

Damer 5 5 20 20 

Damer sluttspill 4 3 5 4 

Jenter 0 0 0 0 

Lillejenter 10 7 39 21 

Landskamper, bandy 
offisielle + OL-kamp 

4 5 25 17 

Barneskolefinaler 6 - 6 - 

Sum NBFs regi 132 126 566 578 

     

Kretslag 9 9 12 10 

Kretsene 151 126 424 467 

Skolelag 30 - 57 - 

Sum 322 261 1059 1055 

 
*Private kamper og turneringer i regi av klubb/region, som utgjør et betydelig kampantall, er ikke 
med i tabellen. I tillegg ikke tatt inn treningskamper for landslagene/kretslagene. 

 
 
SLUTTABELLER BANDYSESONGEN 2015/16 
 

 Eliteserien            

1 Stabæk 18  16 2 0  144 - 40  104  34 

2 Solberg 18  10 4 4  109 - 65  44  24 

3 Mjøndalen 18  11 0 7  82 - 96  -14  22 

4 Drammen 18  10 2 6  79 - 72  7  22 

5 Ready 18  8 4 6  74 - 59  15  20 

6 Ullern 18  9 1 8  79 - 59  20  19 

7 Høvik 18  6 4 8  65 - 95  -30  16 

8 Sarpsborg 18  5 1 12  76 - 113  -37  11 

9 Ullevål 18  4 3 11  65 - 75  -10  11 

10 Hamar 18  0 1 17  47 - 146  -99  1 
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 1. divisjon            

1 Øvrevoll Hosle 14  11 1 2  76 - 45  31  23 

2 Ready 2 14  8 1 5  76 - 52  24  17 

3 Konnerud 14  7 2 5  90 - 66  24  16 

4 Stabæk 2 14  7 1 6  71 - 69  2  15 

5 Skeid 14  6 1 7  69 - 65  4  13 

6 Snarøya 14  5 2 7  75 - 87  -12  12 

7 Drammen 2 14  5 2 7  59 - 92  -33  12 

8 Solberg 2 14  2 0 12  70 - 110  -40  4 

             

 2. divisjon            

1 Ullevål 2 11  9 0 2  72 - 36  36  18 

2 Ullern 2 11  8 1 2  80 - 37  43  17 

3 Strømsgodset 11  8 1 2  52 - 39  13  17 

4 Bergen 11  6 2 3  92 - 64  28  14 

5 Røa 11  6 2 3  50 - 43  7  14 

6 Nordre Sande/Mjøndalen2 11  5 1 5  47 - 48  -1  11 

7 Frigg 11  4 2 5  41 - 45  -4  10 

8 Ready 3 11  3 2 6  39 - 55  -16  8 

9 Snarøya 2 11  3 2 6  45 - 56  -11  8 

10 Haslum 11  3 0 8  39 - 60  -21  6 

11 NTNUI 11  3 0 8  62 - 88  -26  6 

12 Hauger 11  1 1 9  38 - 86  -48  3 

             

 Damer            

1 Stabæk 8  8 0 0  94 - 10  84  16 

2 Høvik 8  5 0 3  69 - 38  31  10 

3 Bergen 8  4 0 4  45 - 51  -6  8 

4 Ready/Ullevål 8  3 0 5  36 - 51  -15  6 

5 Solberg 8  0 0 8  6 - 100  -94  0 

             

 Junior NM Elite            

1 Stabæk 10  8 1 1  54 - 25  29  17 

2 Ullevål 1 10  7 2 1  44 - 27  17  16 

3 Ready1 10  5 1 4  39 - 27  12  11 

4 Drammen 10  3 1 6  46 - 58  -12  7 

5 Ullevål 2 10  3 0 7  36 - 61  -25  6 

6 Snarøya/Høvik 10  1 1 8  40 - 61  -21  3 

             

 Junior NM Kval.            

1 Mjøndalen 8  6 1 1  48 - 30  18  13 

2 Konnerud 8  5 0 3  65 - 34  31  10 

3 Haslum 8  4 0 4  30 - 27  3  8 

4 Solberg 8  4 0 4  38 - 36  2  8 

5 Ready 2 8  0 1 7  17 - 71  -54  1 
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 Gutt NM Elite            

1 Ullevål 7  7 0 0  61 - 16  45  14 

2 Mjøndalen/Nordre Sande 7  6 0 1  45 - 17  28  12 

3 Stabæk 7  4 1 2  39 - 23  16  9 

4 Ready 7  4 1 2  27 - 29  -2  9 

5 Solberg 7  3 0 4  19 - 23  -4  6 

6 Ullern 7  1 1 5  14 - 33  -19  3 

7 Øvrevoll Hosle 7  0 2 5  16 - 41  -25  2 

8 Snarøya 1 7  0 1 6  20 - 59  -39  1 

             

 Gutt NM Kval.            

1 Drammen 5  4 0 1  41 - 9  32  8 

2 Konnerud 5  4 0 1  41 - 17  24  8 

3 Hamar 5  2 1 2  16 - 28  -12  5 

4 Snarøya 2 5  2 1 2  13 - 29  -16  5 

5 Høvik 5  1 0 4  17 - 28  -11  2 

6 Sarpsborg 5  1 0 4  20 - 37  -17  2 

             

 Smågutt NM Seedet            

1 Drammen 1 8  8 0 0  63 - 10  53  16 

2 Stabæk 1 8  7 0 1  66 - 11  55  14 

3 Ready 1 8  6 0 2  33 - 34  -1  12 

4 Høvik 1 8  5 0 3  36 - 25  11  10 

5 Ullern 8  4 0 4  23 - 38  -15  8 

6 Solberg 8  1 2 5  17 - 27  -10  4 

7 Ullevål 8  2 0 6  14 - 41  -27  4 

8 Øvrevoll Hosle 8  1 1 6  23 - 53  -30  3 

9 Mjøndalen/Nordre Sande 8  0 1 7  10 - 46  -36  1 

             

 Smågutt NM Useedet A            

1 Konnerud 6  6 0 0  46 - 11  35  12 

2 Stabæk 3 6  4 1 1  41 - 23  18  9 

3 Hauger/Haslum 6  4 1 1  28 - 11  17  9 

4 Solberg 6  2 0 4  16 - 20  -4  4 

5 Frigg 5  1 0 4  8 - 21  -13  2 

6 Skeid 5  1 0 4  7 - 39  -32  2 

7 Ullevål 2 6  1 0 5  19 - 40  -21  2 

             

 Smågutt NM Useedet B            

1 Drammen 2 4  4 0 0  20 - 7  13  8 

2 Ready 2 4  2 1 1  12 - 5  7  5 

3 Stabæk 2 4  2 0 2  17 - 12  5  4 

4 Hamar 4  1 1 2  15 - 15  0  3 

5 Ullevål 0  0 0 0  0 - 0  0  0 

6 Høvik 2 4  0 0 4  6 - 31  -25  0 
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 Old Boys            

1 Mjøndalen 7  7 0 0  55 - 22  33  14 

2 Ready 7  6 0 1  43 - 17  26  12 

3 Konnerud 7  4 1 2  34 - 28  6  9 

4 Solberg 7  3 0 4  23 - 26  -3  6 

5 Snarøya 7  3 0 4  28 - 26  2  6 

6 Ullevål 7  2 1 4  27 - 28  -1  5 

7 Høvik 7  1 0 6  16 - 51  -35  2 

8 Skeid 7  0 2 5  13 - 41  -28  2 

             

 Veteran Interkrets            

1 Stabæk 7  7 0 0  97 - 46  51  14 

2 Ullevål 7  5 0 2  84 - 52  32  10 

3 Skeid 7  5 0 2  80 - 58  22  10 

4 Mjøndalen 6  3 0 3  72 - 56  16  6 

5 Røa 7  3 0 4  57 - 85  -28  6 

6 Haslum 7  2 0 5  51 - 79  -28  4 

7 Ready 7  2 0 5  64 - 58  6  4 

8 Høvik 6  0 0 6  34 - 105  -71  0 

 

* Bergen Damer har spilt alle hjemmekamper i serien på rink. Bergen og NTNUI (2. divisjon Herrer) 

har spilt de fleste av hjemmekampene sine på rink i Bergen og Trondheim. 

 

 
Norges- og seriemester Damer 2015/2016 ble Stabæk. 
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NM-SLUTTSPILL BANDYSESONGEN 2015/16 
 

Sluttspill Herrer Elite 

Kvartfinaler 

Drammen – Ullern     2-3, 4-5, 4-8 

Stabæk – Høvik     10-1, 6-3, 13-2  

Solberg – Sarpsborg    7-2, 3-4, 8-0, 5-2 

Mjøndalen – Ready     4-1, 1-5, 3-6, 1-6 

 

Semifinaler 

Stabæk – Ullern     5-3, 3-0 

Solberg – Ready     6-3, 4-3 

 

Finale 

Stabæk – Solberg    8-4   

 

 

Kvalifisering Elite/1. divisjon 
Hamar – Konnerud     9-4, 7-5 

 

 

Sluttspill Damer 

Semifinaler 

Stabæk – Ready/Ullevål    10-2, 8-1 

Høvik – Solberg     11-1, 17-1 

Finale 

Høvik – Stabæk     3-11 

 

Sluttspill Junior 

Kvartfinaler 

Ready 1 – Konnerud     4-3 

Stabæk – Mjøndalen    7-4 

Drammen – Snarøya/Høvik   13-4 

Ullevål jr 2 – Ullevål jr 1    1-8 

Semifinaler 

Ullevål jr 1 – Ready 1    2-1 

Stabæk – Drammen    7-5 

Bronsefinale 

Drammen – Ready 1    1-10 

Finale 

Ullevål jr 1 – Stabæk    7-1 
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Sluttspill Gutt 

Kvartfinaler 

Ullevål Gutt – Drammen   10-1 

Solberg – Ready    4-5 

Ullern – Mjøndalen/Nordre Sande  3-6 

Stabæk – Øvrevoll Hosle   8-2 

Semifinaler 

Mjøndalen/Nordre Sande – Stabæk   7-4 

Ready – Ullevål Gutt    4-9 

Bronsefinale 

Ready – Stabæk     2-5 

Finale 

Mjøndalen/Nordre Sande – Ullevål Gutt 5-4 

 

 

Sluttspill Smågutt 

Kvartfinaler 

Drammen 1 – Drammen 2   8-0 

Konnerud – Ready 1    4-2 

Stabæk 1 – Solberg    11-0 

Ullern – Høvik 1    3-4 

Semifinaler 

Drammen 1 – Stabæk 1    4-3 

Høvik 1 – Konnerud    3-6 

Bronsefinale  

Stabæk 1 – Høvik 1     19-0 

Finale 

Drammen 1 – Konnerud   7-0 

 

 

Sluttspill Old Boys (uoffisielt NM) 

Semifinaler  

Ready – Konnerud    3-4 

Mjøndalen – Solberg    5-2 

Finale (Uoff NM) 

Mjøndalen – Konnerud    1-7  

 

 

Sluttspill Veteran (Interkrets) 

Veteran Finale 

Ullevål - Stabæk     6-15 
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Norges- og Eliteseriemester Senior Menn 

STABÆK 

Aleksander Nygaard, Lars Edvartsen, Simen Holmen-Jensen, Sverre Brecheisen, Petter Løyning, 

Fredrik Randsborg, Axel Øverby, Nikolai Rustad Jensen, Christian Randsborg, Jan Olav Løyning, 

Marius Krogsveen, Magnus Høgevold, Sindre Beckmann, Mikkel Killi Andersen, Anders Christensen, 

Fridtjof Schmidt, Knut Holmen-Jensen, Eirik Halvorsen, Markus Kildahl, Fabian Vatsgar. 

Mester 1.divisjon Menn  

ØVREVOLL HOSLE 

Simen Clausen, Eivind Raaen Thorne, Petter Brinchmann, James William Coward, Peter R. Groth, 

Johan Tryving, Morten Namork, Jonas Hvitmyhr, Fabian Jacobsen, Johan Akselsen, Johan Opsahl 

Grimsen, Mikkel Kayser Jacobsen, Henrik Melcher, Jonathan Saraby, Magnus Halseth, Martin 

Johannesen, Henrik Vangdal, Christoffer Seljeseth, Sofus Hanset, Lars Egil Kvitli, Daniel Tesli.               

Mester 2.divisjon Menn 

ULLEVÅL 2  

Aleksander Hedenstad, Aleksander Smerkerud, Bjørn Fredriksen, Bjørn Christian Riborg, Brage 

Stranden Lae, Christian Eidem, Einar Andreassen, Endre Roald Rynning, Erlend Nitteberg, Hans 

Wilhelm Grieg Teisner, Harald Gundersen, Henrik Thorud Jacobsen, Johan Hansen, Johan Lae, Jørgen 

Aasen Gulliksen, Kim Aleksander Andresen, Kristian Magnus Gundersen, Ola Thorud Jacobsen, Peik 

Gaare, Petter Sundby Indrevoll. 

Norgesmester Junior 

ULLEVÅL 1  

Johan Hofgaard Moe, Laurits Audun Sørensen, Jonathan Søberg Wiede, Ludvig Lyche, Brage Stranden 

Lae, Jesper Sagen, Martin Killingmo, Ola Tenge, Lasse Killingmo, Lasse Torkildsen, Bendik 

Nordbrenden, Bendik Gjerustad Mjaaland, Didrik Christensen Skarpnes, Emil Ågren, Oddvar Aune 

Ueland, Per Mehol Stenersen, Petter Sundby Indrevoll, Pontus Sandberg. 

Eliteseriemester Junior  

STABÆK 

Sverre Rynning-Tønnesen, Axel Øverby, Markus Kildahl, Snorre A. Svartdal Berge, Fridtjof Schmidt, 

Simen Lycke Kjøllmoen, Peder Amundsen, Alexander Lund Garmann, Stian Ytterstad Sannerud, Oscar 

Bache Semb, Øystein Øverlie Bakka, Jan Diderik Bråten, Ragnar Nersten, Even Lübeck, Anders 

Angelill, Herman Solaas, Herman Ringdal, Nicolai Brummenæs. 

Norgesmester Gutt 

MJØNDALEN/NORDRE SANDE 

William Falch Nordskag, Robin Birkeland, Martin Draugsvoll, Marcus Faye, Marius Gevelt, Joachim 

Grønvold, Jørgen Midje, Stefan Mar Oddgeirsson, Tim Riseng, Adrian Faye, Ola Vigdal, Steffen Sørum, 

Kristian Kjernaas Juvet, Kristian Andersen, Mads Hansen, Sondre Andreassen. 

Eliteseriemester Gutt 

ULLEVÅL 

Håkon Løwig Jarlsby, Håvard Nordbrenden, Isak Sagedal Aalholm, Jesper Bergersen, Simen Schau, 

Ulrik Larsen, Erik Audun Sørensen, Anders Hareide, Ola Røed, Fredrik Bakken, Aksel Vold, Theo 

Houck, Timian Strømdahl Fossli, Petter Sundby Indrevoll, Anders Audun Sørensen, Tobias Gjerustad 

Mjaaland.  
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Norgesmester Smågutt  

DRAMMEN 1 

Gustav Slotsvig, Christian Engedal, Ulrik M. Grini, Lars Oskar Bøhn, Alv Sandaroe, Aslak Vannebo, 

Mathias Farnes, Mikkel Eek Skrede, Nicolai Alexander Evensen, Sander Raunholm Bretvik, Elliot 

Fallingen, Jens Normann Eidsten, Markus Hovde, Trym Amundsen, Kasper Ruud, Marcus Sindre 

Palmberg, Stefan Bolstad Myklebust, Benjamin Budak, Marius Mørch Andersen. 

Norges- og seriemester Damer 

STABÆK 

Grete Helen Andersen, Beate Bjølgerud Nygaard, Christine Røde Brenne, Ebba Nordahl, Linn Therese 

Jovik, Hedda Bærøe, Maria G. Skavhaug, Martine Døhlen Holm, Siri Anne Stette, Vibeke Tonning, 

Lene Skrettingland, Tommeline Bjerkely-Fields. 

Uoffisiell Norgesmester Old Boys 

KONNERUD 

Ole Blom, Øystein Thorkildsen, Rune Stærkeby, Espen Formo, Pål Jokstad, Stian Paulsen, Espen 

Tafjord, Alf Runar Frydenlund, Steffen Sandli, Svend Røine, Øivind Bergstrand, Jan Rune Idal, Fredrik 

Smedaas Johnson, Reiulf Johansen, Roy Johansen, Anders Olsen, Marius Berntzen, Kristian Thorrud, 

Frode Lund Nilsen, Ronny Eriksen, Stian Rånes, Peter Moberg. 

Interkretsmester Veteran 

STABÆK 

Christian Haagensen, Jan Petter Johansen, Jørn Høiback, Lars Hjorth, Lars Lefdal, Pål Østensen, Roy 

Fenstad, Steinar Thomassen, Svein Haagensen, Thomas Arnesen, Truls Foss, William Fremstad. 

 

 
Norges- og Eliteseriemester Senior Menn 2015/2016 ble Stabæk. 
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ÅRETS SPILLER 
 
Årets spiller 2015/16 Herrer (kåres av eliteklubbene): 

Nikolai Rustad Jensen, Stabæk IF 

Årets spiller 2015/16 Damer (kåres av dameklubbene): 

Martine Døhlen Holm, Stabæk IF 

Følgende spillere ble nominert fra eliteklubbene 2015/16:  

Nikolai Rustad Jensen, Stabæk, Petter Moen, Solberg, Felix Ljungberg, Ready, Christian L. Waaler, 

Ready, Fredrik Randsborg, Stabæk, Magnus Høgevold, Stabæk, Christoffer Silius, Ready, Didrik Land, 

Drammen, Thomas Moen, Solberg, Sondre B. Kristoffersen, Solberg, Eirik Bø Johnsen, Solberg, Oliver 

Hereta, Drammen, Richard Fritjofsson, Ullern, Marius Austad, Solberg.  

Følgende spillere ble nominert fra dameklubbene 2015/16: 

Ingebjørg Kvaal Knudsen, Høvik, Julie Storvik, Høvik, Sandra Follesø, Høvik, Lene Skrettingland, 

Stabæk, Martine Døhlen Holm, Stabæk, Karen Solem Knutsen, Solberg, Marie Bolme, Ready og  

Camilla Rokke, Ready. 

 
TOPPSCORER HERRER 2015/16  
 
50 mål   Nikolai R. Jensen Stabæk                       
29 mål   Daniel Skrettingland Ullevål                  
25 mål   Sondre B. Kristoffersen Solberg   
25 mål   Even Thiseth  Drammen 
22 mål   Alexander Serov Høvik 
20 mål   Gustav Andersson Ready 
17 mål   Simon Stavis  Solberg 
17 mål   Fredrik Randsborg Stabæk 
17 mål   Jonathan Josefsson Drammen 
16 mål    Jimmy Strömback Høvik 
16 mål      Mikael Bood  Ready                                  
16 mål      Henrik W. Brune Ullern                           
16 mål      Christer Lystad  Sarpsborg                       
16 mål      Max Pherson  Sarpsborg          

 
FAIR PLAY ELITE 2015/16 
 
1. Stabæk 245 min 

2. Drammen 290 min 

3. Solberg 320 min 

4. Ullevål 455 min 

5. Sarpsborg 480 min 

    Mjøndalen 480 min 

7. Høvik 485 min 

    Hamar 485 min 

9. Ullern 500 min 

10. Ready 505 min 
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ANLEGGSKOMITEEN 
Leder Geir Andersen, konsulent/adm. Espen Johansen, generalsekretær/adm. Tomas Jonsson,           
utviklingssjef/adm. Tor Audun Sørensen, konsulent Kjell N. Nilsen.         
     
Økte statlige spillemidler – anbefaling om særtilskudd til skøyte-/bandybaner. 
Det jobbes kontinuerlig med økt grunnfinansiering til anlegg gjennom tildeling av ordinære- som 
ekstraordinære spillemidler fra Kulturdepartementet (KUD). NIF er en viktig samarbeidspartner her. 
Satsen for ordinære spillemidler til kunstisflater bandy er nå 8 MNOK. Kombinerte kunstis bandy-
/hurtigløpsflater (400m) 12 MNOK. I perioden 2008 til 2015 har ekstraordinære spillemidler gitt en 
uttelling på 36 MNOK fordelt på åtte kunstisanlegg til bruk for bandy, hvorav 28 MNOK er bevilget og 
8 MNOK gitt som tilsagn til følgende anlegg:  
2008-Kristiansund 5 MNOK, 2009-Ullern 5 MNOK, 2010-Jevnaker 5 MNOK, 2011-Leangen-Trondheim 

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

Tønsberg 4 MNOK (tilsagn). Totalt 36 MNOK. 

 
Samarbeidet med Skøyteforbundet og Norconsult AS. 
Bandyforbundet har sett det som strategisk viktig å stå sammen med Skøyteforbundet (NSF) i 
anleggsarbeidet. Dette med Norconsult AS som faglig rådgiver.  
 

Eksisterende 21 kunstisanlegg for bandy (byggeår i parentes): 

Valle Hovin Oslo (1967), Sarpsborg (1986-rehab. 2015), Skien (1987), Hauger i Bærum (1988), 

Vassenga Mjøndalen (1990), NIH Oslo (1992), Vikingskipet (1992), Risenga Asker (2000), Marienlyst 

Drammen (2001), Stabekk (2002), Arendal (2004), Gressbanen Oslo (2004), Høvik (2007), Snarøya 

(2008), Kristiansund (2008), Bergbanen Oslo (2009), Frogner stadion Oslo (2010), Ullern (2011). 

Jevnaker (2013), Bogstad Oslo (2014-drift fra 2015), Solberg 2015. 

 
Eksisterende 8 naturisbaner for bandy 2015/16: 

Børstad på Hamar (ny), Gjøvik Stadion (rehabilitert), Konnerudbanen (gml.) og Ørenbanen i 

Drammen, Klevjerhagen i Sande. Frem 31-, Haslum- og Hoslebanen i Bærum. 

 

Gjøvik Stadion (naturisanlegg): Nytt lysanlegg (min. 500 lux), nye bandymål, nye bandyvant, 

oppussede garderober, samt utvidelse av skøyte- og bandybanen stod ferdig til ungdoms-OL 2016. 

Total kostnad ca. 2.7 MNOK. Kunstisprosess igangsatt sammen med lokale krefter. 

 

Hoslebanen i Bærum 

Øvrevoll Hosle Bandy har i sesongen 2015/2016 jobbet en intern kamp i klubben for å sikre 

fremtidige isforhold. Saken endte med flere oppslag i lokalavisen og ekstraordinært årsmøte med 

over 200 deltakere. Beslutningen ble at grusbanen ikke skal gjøres om til ren kunstgressbane. Dette 

for å sikre best mulig naturisforhold. Øvrevoll Hosle IL har startet arbeidet med å utrede muligheten 

for kunstisbane på Hoslebanen med toppdekke kunstgress for fotball om sommeren. 

KOMMENDE KUNSTISANLEGG:  

Konnerud: Her bygges ny beliggende kunstisbane (interkom. anlegg Drammen- Sande) med 

toppdekke kunstgress (åpnet i april d.å.), hvorav kunstisbanen er planlagt åpnet okt./nov. 2016. 

 

Trondheim (Leangen) 

Legging av dekke på indre bane skal utføres sommeren 2016 og totalprosjektet beregnet ferdig 

oktober 2016. Planlagt kunstisåpning bandybanen primo desember 2016. 
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Solberg kunstisbane(r). 

Kunstisbanen bandy ble åpnet med lørdag 24.10.2015 og har fungert tilfredsstillende denne 

sesongen. Klubben prosjekterer nå en utendørs 7-er kunstisbane i fase 2. Planlagt oppstart bygging 

våren 2017. 

 

Voldsløkka, Oslo 

Operativ utfører Kultur- og idrettsbygg (KID) påregner byggestart oktober 2016 med ferdigstilling 

primo juni 2017. Selve kunstisbanen skal være klar okt./nov. 2017.  

 

Valle Hovin (ishall), Oslo 

Åpning av skøyte- og bandyhallen var opprinnelig planlagt av kommunen til oktober 2018. Det 
forventes midler først på 2017-budsjettet og ferdigstilling 2019 synes nå mer realistisk. 
 
Lystlunden, Horten 
Arealdisponeringsplan har tidligere innpasset bandy- og skøytebanen. Tilsagn om ekstraordinære 
spillemidler i str.orden 4 MNOK er gitt. Det går i retning av en kombibane 285m for hurtigløp/bandy 
m/kunstgress. Saken flere ganger utsatt, men skal etter planen avgjøres i kommunestyret i juni 2016.  
 
Ørenbanen, Drammen 
Bystyret bevilget i desember 2014 netto 16 MNOK til prosjektet fordelt på 2016 og 2017-budsjettet. 
Kunstis-/kunstgressanlegget på 100m x 60m spilleflate er beregnet oppstart bygging i løpet av 2017. 
 
Tønsberg, «Maier Stadion» 
Kommunen har avsatt 16.5 MNOK til oppgradering og for å sikre drift av dagens bane. Tilsagn om 
ekstraord. spillemidler 4 MNOK fra dep., samt tilskudd fra Vestfold fylkeskommune 5 MNOK tyder på 
at hel isflate også for bandy kan bygges i nær fremtid. Tønsberg Turn har stiftet bandygruppe. 
 

Nordre Åsen (Skeid), Oslo 

Det har i flere år vært arbeidet for 333m hurtigløps-/bandybane med toppdekke kunstgress. Oslo 

Idrettskrets har utvist forståelse for behovet i et lokalmiljø som vokser betydelig. Lokalpolitisk støtte.  

 

Gressbanen Oslo (bandy- og skøytebane nr. 2) 

Oslo kommune har bevilget 10 MNOK til kunstgress på grusbanen. Det arbeides for å få lagt ned 

fryserør i dekket samtidig. Dette for i en senere fase oppkobling mot eksisterende kjøleanlegg. 

  

Planer og ønsker om kunstis: 

Bergen (Slåtthaugen), Kjølnes i Porsgrunn (bandy/kunstgress), Nedre Romerike (400m skøyte- og 

bandyhall), Knarvik ved Bergen (333m skøyter/bandy), Åsane ved Bergen (bandy/kunstgress), 

Harstad (400m skøyter/bandy/kunstgress), Fredrikstad (400m bandy/skøyter/kunstgress), Eidsvoll, 

Bækkelaget, Tjølling, Gol, Røyken (7-er). 

 
Sluttord: 
Dagens milde vinterklima tilsier at alle naturisbaner i «bandy-Norge» på sikt må erstattes med 
kunstis, noe som også ligger i forbundets strategiplan. For å nå dette målet er det av stor betydning 
at idrettsledere med sine «røtter» fra bandymiljøet, tar verv i idrettsråd, idrettskretser, i 
kommunestyrer m.m, for så å sette fokus på anleggsutviklingen i vår idrett. 
 
 
Tor Audun Sørensen      Geir Andersen 
Utviklingssjef       Leder anleggskomiteen 
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DOMMERKOMITEEN (RDK) 
 
Dommerkomiteen har denne sesongen bestått av Øistein Rune Eriksen (leder), Carl A Jansson, Finn 
Rune Karlsen, Egil Larsen, Espen Andersen og Lars Nygaard. 
 
Sesongen startet med samling av samtlige NBF-, Krets- og Aspiranterdommere under 
eliteturneringen som gikk i Vikingskipet på Hamar 23.-25. oktober. Der gikk vi i gjennom sesongens 
nyheter, direktiver og regler. Det var et meget godt oppmøte. 
 
Det ble som alltid en kabal å sette opp dommeroppsettet, men vi ba alle dommere med smarttelefon 
om å laste ned en App som gjorde at de fikk sine kamper «rett i lomma»! Dette gikk som smurt, men 
det var noen få tilfeller av kamper som ikke hadde blitt registrert på Appen. 
Appen ble veldig godt mottatt av alle dommere. 
 
De av våre dommere som deltok under World Cup og andre internasjonale oppdrag fikk beskjed om å 
endre løpsmønster på banen. De siste sesongene har vi sett en økende tendens til kollisjoner mellom 
dommere og spillere. Dette i takt med at idretten har blitt raskere, mange spiller med gitter eller 
annen beskyttelse foran ansiktet som kanskje begrenser sikten! I år har vi hatt mange påkjørsler, en 
resulterte i at dommeren måtte gå av banen og ble holdt under oppsikt hele den påfølgende natten. 
Utover det så har det ikke vært alvorlige hendelser annet en ømme romper, albuer og knær. 
 
Norge har også i år sendt FIB-dommere og FIB-supervisiors til internasjonale oppdrag. 
 
WC SANDVIKEN, 8.-11. oktober 2015 
Pontus Petersson (Ready) og Even Braaten. (Frigg) 
FIB-supervisor: Rune H. Jahnsen 
 
VM HERRER ULJANOVSK, 1.-7. februar 2016  
Jørn Ivar Pettersen (Solberg SK) og Christian Førde (Haslum) 
FIB-supervisor: Rune H Jahnsen 
 
VM U19 GUTTER TROLLHÂTTAN, 5.-7. februar 2016 
Håkon Toverud Andersen (Stabæk IF) 
FIB-supervisor: Carl Anders Jansson 
 
VM DAMER MINNEAPOLIS, 18.-21. februar 2016 
Mats Eriksson (Mjøndalen IF) og Even Braaten (Frigg) 
FIB-supervisor: Rune H. Jahnsen 
 
OL-BANDY GJØVIK, 13. februar 2016 
Håkon Toverud Andersen (Stabæk IF), Sander Raggan (Stabæk) og Joakim Grothaug (Solberg). 
FIB-supervisor: Carl A. Jansson. 
 
I år har det vært kampinspektør (KI) på så å si samtlige eliteseriekamper. Ledet av Egil Larsen har KI-
korpset fulgt våre menn i striper med argusøyne, slik at RDK kunne premiere dommerne på slutten 
av sesongen. 
 
Oppsettet av NM-finalene aldersbestemt ble i år satt opp av Espen Andersen i samarbeid med RDK. 
Da vi i år har hatt rekordmange unge dommere som har fått prøve seg i de øverste seriene, lå det et 
godt grunnlag for oppsettene i aldersbestemt NM. I år har noen NM-finaler blitt dømt av unge 
dommere, sammen med erfarende dommere enten på isen eller som KI. 
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RDK tok ut følgende dommere til NM-finalene senior: 
 
NM-FINALE DAMER, HØVIK IF – STABÆK IF, Frogner Stadion 2016 
Lasse Andre Holm, HD., (Sarpsborg), Magnus Uttisrud (Haslum) og Asbjørn R. Verlo (Snarøya) 
KI: Fredrik Bjørseth 
 
NM-FINALE HERRER, STABÆK IF – SOLBERG SK, Frogner Stadion 2016. 
Pontus Petersson, HD., (Ready), Christian Førde (Haslum), Mats Eriksson (Mjøndalen) og Lasse A. 
Holm, 4. dommer, (Sarpsborg) 
KI: Egil Larsen 
 
Mange av dommerkomiteenes medlemmer har vært ute i klubbene og holdt kurs denne sesongen. 
Klubbdommerkurs, Aspirantdommerkurs, Kretsdommerkurs og Elitedommerkurs er noen av kursene 
RDK har stått for i år. 
 
Til slutt vil vi takke klubbene for at de har begynt å ta tak i dommerutfordringene vi har. Det starter å 
gro i klubbene nå. 

 
 

 
Ungdoms-OL på Gjøvik - Show-game mellom Norge og Sverige (3-8).  

Hoveddommer Håkon Toverud Andersen, Sander Raggan og Joakim Grothaug. 
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REKRUTTERINGS- OG UTVIKLINGSKOMITEEN 
 
Rekrutterings- og utviklingskomitéen har i sesongen 2015/16 bestått av: Hanne P. Werner (leder), 
Halvor Hanneborg (adm.) og André Hagen (adm.) 
 
Det er i perioden jobbet for og bidratt med tiltak rettet mot skole, klubb og kompetanseheving. 
Ullern bandy gjennomførte Sommerbandyskolen i uke 32 med hjelp fra NBF med instruktør en dag. 
Ca 90 elever fra Skøyen deltok på skøytedag på Frogner Stadion torsdag 17. desember. Instruktører 
for dagen var Andreas Hildremyr, Simen Skaugen, Josefin Lian og André Hagen. 
 
Ca 50 barn deltok på skøytedag på Risenga torsdag 26. november som et ledd i rekrutteringen til 
Asker Skiklubb sin bandyskole. Instruktører var Simen Skaugen, Andreas Hildremyr og André Hagen.  
 
Utviklingskonsulentene arrangerte skoleturneringer i bandy for Osloskolene, Akershusskolene og 
landsfinalene på Frogner Stadion. 
 
Utviklingskonsulentene har gjennom vinteren bidratt i Røa Bandy sitt nybegynnerkurs 1. – 7. trinn på 
BVP, som er et «etter skoletid»-tilbud.  
Det er gjennomført kurs i skøyteteknikk på Frogner Stadion 26. november for Frigg med ca. 25 
deltakere og i Bærum Ishall 20. september for Hauger Bandy med ca. 80 deltakere. Instruktør André 
Hagen. 
 
Det er gjennomført kurs i barmarkstrening for Ullern Bandy 21. april på Ullernbanen. Instruktør 
André Hagen. 
  
I løpet av sesongen er det gjennomført Velkommen til bandy kurs i Ready, ØHIL og Hauger Bandy. 
Totalt 45 deltakere. Instruktører har vært André Hagen og Jon Ljungberg. 
  
Mandag 15. februar ble det arrangert bandyskole 1.-4. klassetrinn. 
480 ivrige barn, fulgt av 30 lærere fra fem Gjøvik-skoler; Fredheim, Kopperud, Snertingdal, Gjøvik og 
Vindingstad, spilte bandy og hadde skøytelek på isparketten på nyrenoverte Gjøvik Stadion. Dette 
under ledelse av guttelandslaget, fem Høvikjenter og to drevne bandyskoleinstruktører fra 
Ullevål/Frigg. Blankpolert is, blå himmel og sol, vindstille og 5 kalde grader,- rett og slett innertier! 
  
Onsdag 17. februar ble det arrangert skoleturnering 5.-7. klassetrinn. 
24 lag fra fem Gjøvik-skoler var påmeldt. Vindingstad, Biristrand, Fredheim, Kopperud og Gjøvik. 
 
Utviklingskonsulent Magnus Skulstad har bidratt på bandyskolen til Gjøvik/Lyn 3 ganger. Ca. 30 
deltakere har vært i aksjon pr. gang. 
 
Vi er alle samarbeidspartnere når det gjelder økt rekruttering. Vi har mye å lære av hverandre rundt 
tiltak som bandyskole, jentebandydag og andre attraktive tilbud for å få flere til å prøve 
bandyidretten. Vi er alle tjent med at enda flere barn og unge begynner å spille bandy. Målet er å øke 
antall medlemmer i årene fremover, gjennom gode rekrutteringstiltak lokalt i klubbene. NBF har 
fokus på dette videre og jobber sammen med lokale klubber for å styrke rekrutteringen til 
bandyidretten.  
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JENTE- OG DAMEKOMITEEN 

 

Jente- og damekomiteen har i sesongen 2015/16 bestått av: Hanne P. Werner (leder), Erik Langmo og 

André Hagen. 

Jentebandykomiteens mandat er å øke rekrutteringen til jentebandyen samtidig som vi vil beholde 

de eksisterende. 

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

konkurransetilbudet med alternative spillformer i samarbeid med klubbene.  

Komiteen arrangerte rinkbandyturnering i Jar Isforum fredag 23. og lørdag 24. oktober. Påmelding til 

turneringen var gratis. Mange lag og klubber deltok på arrangementet, og tilbakemeldingene var 

positive. Med dette mener Jente- og damekomiteen at spillformer med færre spillere på banen vil 

være med å styrke muligheten for å generere flere lag til serie og turneringsspill og senke terskelen 

for klubbene til å stille rene klubblag. Vi tror slike arrangementer er positive tiltak for 

jentebandymiljøet. 

Det planlegges tilsvarende turnering også neste sesong. Vi ønsker å utvide arrangementet til to 

helger. 

Videre ønsker vi å tilby tiltak for å øke rekrutteringen sammen med bandyskoler. Jentecuper er et 

positivt tiltak fra klubbene og en styrking av konkurranseaktiviteten til jentebandyen. 

Før neste sesong vil vi gjøre et nytt forsøk på å samle klubbene til en klubbkveld. Sammen med 

klubbene vil vi ta opp spørsmål, utfordringer og tiltak rundt jente- og damesatsningen i klubbene. 

Vårt ønske er å få på plass en damekontakt og en jentekontakt i hver klubb.  

Hanne P. Werner, Leder Jente- og damekomiteen 

 

 
Høvikjentene (fra venstre) Christine Bustgaard, Ellen Arnesen, Anette Lund og Sara Hansen  

var instruktører under Ungdoms-OL på Gjøvik.  
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UTDANNINGSKOMITEEN 
Utdanningskomiteen har i år vært ledet av styremedlem Ravi Sunder. Utviklingssjef Tor Audun 
Sørensen har hatt et administrativt og faglig ansvar. Finn Rune Karlsen har hatt ansvaret for 
dommerutdanningen sammen med Lars S. Nygaard og Carl A. Jansson, alle forbundsdommere og 
medlem i dommerkomiteen. Leder av dommer-komiteen, Øistein Rune Eriksen har fulgt opp 
mentorvirksomheten ovenfor yngre dommere.  Utviklingskonsulent Andre Hagen har vært en sentral 
person i det operative utviklings- og utdanningsarbeidet ute i klubbene i Buskerud, Oslo og Akershus 
(se egen rapport Rekrutterings- og utviklingskomiteen). Tor Audun Sørensen og Halvor Hanneborg 
har jobbet med utviklingstiltak i Oppland og Telemark. Totalt har det vært 1384 deltakere på kurs og 
instruksjon ute i klubbene sesongen 2015/16 mot 819 deltakere forrige sesong. 
 
Kurs og instruksjon 2015/16 (pr 30.4.16) 

1 Klubbesøk: 3 deltakere 
3 Klubb instruksjon: 95 deltakere 
4 Internt trenerkurs klubb: 65 deltakere 
3 Skole-instruksjon: 957 deltakere (barn)  
2 Dommeraspirantkurs: 22 deltakere 
1 Kretsdommerkurs: 5 deltakere 
6 Kretsdommergradsprøver: 6 deltakere 
1 Fagseminar forbundsdommere: 21 deltakere (Hamar 23.-25.10.2015) 
2 Gradsprøver til forbundsdommer: 2 deltakere 
7 Klubbdommerkurs: 103 deltakere 
2 Power-skating-lagstrening-kurs: 105 deltakere 
TOTALT: 1384 deltakere 
 

Dommeraspirantkurs (trinn 2) 
Lørdag den 7.november ble det gjennomført dommeraspirantkurs (trinn 2) på Stabekkbanen.  
Det deltok 15 gutter på kurset som ble holdt av forbundsdommerne Finn-Rune Karlsen og Lars S. 
Nygaard. 
Mandag 28.desember ble det gjennomført dommeraspirantkurs (trinn 2) i Drammen ifm. rom-Juls 
cupen. Det deltok 7 personer på kurset som ble ledet av forbundsdommer Finn-Rune Karlsen og Lars 
S. Nygaard.  
 
Kretsdommerkurs (trinn 2) 
Kretsdommerkurs (trinn 3) ble arrangert på Hauger/Bærum Idrettspark lørdag 9.januar 2016. Dette 
ifm. kretslagsturneringen for første års guttespillere (f. 2000), hvor de fem kursdeltakerne dømte alle 
tre kampene. 
Nye kretsdommere 
I løpet av sesongen har det blitt autorisert seks nye kretsdommer (trinn 3): 
Magnus Uttisrud, Haslum, Asbjørn Ringnes Verlo, Snarøya, André Grøn Knudsen, Stabæk, Fredrik 
Toverud Andersen, Stabæk, Sebastian S. Tunold, Stabæk og Jørgen Svenni, Stabæk. 
 
Nye forbundsdommere 
Det har blitt autorisert to nye forbundsdommere (trinn 5): 
Heming Hveding Langmo, Stabæk og Joakim Grothaug, Solberg. 
 
Klubbdommerkurs (trinn 1) 
Det er gjennomført syv klubbdommerkurs med til sammen 103 deltakere i klubbene Ready, Høvik, 
Hosle, Stabæk, Ullevål, Konnerud og Mjøndalen. 
Kursledere har vært følgende forbundsdommer: Finn-Rune Karlsen (1), Anders Stensrud (1), Lars S. 
Nygaard (4) og Lars Lindgren (1). 
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Svenske bandygymnas 
Jesper Tho (Hauger), Herman Moshuus (Hauger), Charlotte Selbekk (Haslum/Høvik) avslutter 3.klasse 
i Vänersborg. Jonas Røine (Konnerud) avslutter 3.klasse i Edsbyn. 
Sondre Høydahl (Ullevål) avslutter 2.klasse i Vänersborg. 
Jørgen Røine (Konnerud) avslutter 2.klasse i Edsbyn. 
Ole Stordahl (Røa), Kristian Maryashine (Røa), Felix Callander (Røa) og Tor Erling Tveter (Mjøndalen) 
avslutter 2.klasse i Sandviken. 
Fabian Elias Stigar (Ullern) og Georg Ziegler Helle (Ullern) avslutter 1. klasse i Vänersborg. 
Fredrik Woll Andersen (Konnerud) og Thomas Stærkeby (Konnerud) avslutter 1. klasse i Edsbyn. 
Jesper Gadderud (Ullevål) og Thomas Pettersen (Mjøndalen) avslutter 1. klasse i Nässjö. 
 
Siden den første eleven i skoleåret 85/86 (Ola Sitje Fjeldstad, Ullern), har 66 gutter og 3 jenter vært 
elever ved svenske bandygymnas, hvorav 25 i Sandviken. 
 
Norske idrettsgymnas med bandy 
Drammen vgs. har siden 2006 hatt tilbud om bandylinje. I år har det studert 8 (10) elever fordelt på 
tre klassetrinn, hvorav 0 (2) jenter. Tre elever i 1.klasse, to elever i 2.klasse og 3 elever i 3.klasse. 
 

 
Kretsdommerkurs (trinn 3) ble arrangert på Hauger/Bærum Idrettspark lørdag 9.januar 2016. 
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A-LANDSLAGET 
Forbundskaptein: Igor Prakht  
Lagleder/mgr: Knut Audun Sørensen  
Materiell: Atle Braaten og Gjermund Strømnes   
 
Rapport A VM Herrer 2016 i Uljanovsk, Russland 
Sportslig 
Konklusjon: Norge tok 5. plass, men klev i fra øvrige i A2 gruppen. Senterhalfen Petter Renstrøm 

Moen (SSK, 39 A) ble hedret med plass i ”Dream Team” av sportsjournalistene.  Russland ble 

verdensmestere. Finland tok sølv. De fire nasjonene med gjennomgående profesjonelle utøvere på 

laget tok igjen de fire første plassene.  

 

All Star/Dream Team under A VM Herrer 2016 i Uljanovsk. Petter Renstrøm Moen nr. 4 fra venstre. 

Norge 

Norge rystet Kazakhstan i kvartfinalens første omgang og øvrige resultater peker på at Norge klev i 

fra øvrige i A2 gruppen. Laget gikk riktignok på ett tap mer enn i tidligere VM pga. tap i 

åpningskampen mot Hviterussland. Norge slo imidlertid Hviterussland klart 8-3 om 5. plassen. Norge 

er best i gruppen bestående av ikke-profesjonelle utøvere. 

Forbundskaptein Igor Prakht lykkes med dreining mot mer fysikk og offensiv bandy. 

Landslagsspillerne er dyktige bandyutøvere teknisk. Med enda sterkere fysikk, bedre rollefordeling, 

taktikk og defensiv struktur kan Norge ta ytterligere kliv. Norge reduserte antall innslupne mål med 

11 fra VM 2015. Norge slipper imidlertid inn hele 9 cornere. 

Utdrag lagstatistikk (VM 2015 i parentes) 

Snittalder: 27 år (25 i 2015) (RU: 31, SWE: 32, KAZ: 32, FIN 29, BEL: 34, LAT: 27, US: 29) 

Debutanter: 1 (7 i 2015) 

Antall som passerte 25 A landslagskamper: 3 
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Antall som passerte 50 A landslagskamper: 0 

Yngste spiller tropp: 19 år, f 96 (18 år i 2015, f 96) 

Eldste spiller tropp: 34 år, f 81) (33 år i 2015, f 81) 

Snitt A landslagskamper i tropp før VM: 23 (16 i 2015) 

A landslagskamper før VM: >25; A kamper < 50: 3 i 2015 (5 i 2014) 

A landslagskamper før VM: >50: 3 i 2016 (1 i 2015) 

Utdrag kampstatistikk 

Norge vant 3 (4) av 5 kamper, 3 (4) av 5 første omganger og 3 (3) av 5 andre omganger.  

Norge scoret totalt 41 mål (44) Det gir i snitt 8 (9) mål per kamp med standardavvik på +/- 5 mål (4). 

Spillemål: 29 (34), straffemål: 3 (3), cornermål: 7 (5), frislagsmål: 1 (1), selvmål motstander: 1 (0) (EBJ 

får Credit i margen) 

Laget slapp inn 23 mål (34) som gir i snitt 5 (7) mål per kamp med standardavvik på +/-4 (3) mål).  

Spillemål: 11 (26), straffemål: 3 (3), cornermål: 9 (5), frislagsmål: 0 (0).  

Forsvaret ledet av Petter Moen gjorde et sterkt VM ved færre antall innslupne spillemål, noe som 

førte til Petters uttak til det honorære verdenslaget. I alt 10 av 15 utespillere scoret mål. Nikolai 

Rustad Jensen scoret 9 mål, noe som ga ham delt femte plass på scoringslisten. Nikolai Rustad Jensen 

sto for flest poeng med 9 mål og 4 assisterende pasninger fulgt av Christian L Waaler og Magnus 

Høgevold begge med 3 mål og 6 assist.  

Laget pådro seg 160 utvisningsminutter og 1 rødt kort (180 minutter VM 2015). 

Gruppespill 

Norge var sportslig overlegne mot USA og Latvia med seiere på hhv. 7-0 og 18-2.  

Norge tapte innledningskampen og kom derfor for første gang på 2. plass i puljespill. Laget fikk ikke 

istid dagen før match og bar preg av reise i motsetning til Hviterussland som hadde ligget i Uljanovsk 

før VM. Hviterusslands nyrekrutterte spiller fra vertsbyen Uljanovsk Andrey Kabanov scoret hele 4 

mål.  Norge pådro seg hele 60 minutter utvisningsminutter og 3 baklengs cornermål i en krevende 

kamp.  

Kvartfinale  

Bakteppe: Pga. 2. plass i puljen ga dette Norge muligheten til å møte Kazakhstan som tok 3. plass i sin 

pulje.  

Norge rystet Kazakhstan i første omgang med stillingen 3-2. Kazakhstan er i andre omgang effektive 

på faste situasjoner noe som gir 6 cornermål og 2 straffemål. Bilde av corner mur og rus avslører 

store hull som tidligere år. I spillemål tapte Norge bare 3-1.  

Konklusjon kvartfinale 

Kazakhstan ble for første gang rystet av Norge. Første omgang var den beste prestasjon fra Norge på 

lang tid. Beholder og utvikler Norge stammen i laget kan Norge sikte høyere i fremtidige VM. 

Defensive cornere er en svakhet som burde kunne rettes på.  

 

Plasseringsspill: Som forventet. Norge tok 5. plass. 
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VM-ARRANGEMENTET 

Uljanovsk organisering av VM 

Svært vellykket VM med 18 nasjoner. Kina deltok for første gang. Uljanovsk kan være stolte av VM 

2016 og takkebrev fra laget er sendt guvernør og organisasjonskomite.  

Det kan nevnes at kulturprogrammet hadde hele 60 aktiviteter inkludert filmfestival og spektakulær 

åpningsseremoni og avslutningsseremoni.  

VM skulle følges av Discovery Networks Eurosport og Kanal 5, men pga. streik ikke sendt. Finske 

nasjonale kringkaster YLE og den russiske MATCH sendte fra VM.  

Det ble solgt 52 022 billetter i A VM, hvorav 3771 i norske kamper og 21 866 i B VM i sum 73 888. 

Ytterst få vinterolympiske idretter makter slik oppslutning i sine VM. Sammenlikner man antall 

publikummere i de to siste bandy-VM med solgte billetter i de vinterolympiske leker i Torino og 

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

plass.  

VM bar preg av et engasjert og vennlig publikum, god innendørs stadion i Volga Sports Arena og 

tradisjonell stor stadion i Trud. Det var god informasjon, gode strømme- og TV-bilder og god dekning 

fra russisk media med akkrediterte journalister noe som er på linje med 6 -7 av de 15 vinterolympiske 

idrettene i Torino og Vancouver.  

Hotellet lå 15 minutter med buss til Volga Sport Arena samt 5 minutters gange fra Trud stadion. Buss 

og politieskorte var alltid punktlige. Bra hotell med god betjening og service. Fleksible måltid iht. 

kampprogram.  

Dyktig frivillige i Igor Lukin, Aleksej Shelepov, Irina Tishkova og Tatjana Zobkova. God service fra 

sekretariatet ved stadion.  

Vår organisering før VM 

Vi gjennomførte 3 samlinger før VM. Det sportslige nivået kan heves med ytterligere 2-3 

treningskamper på høyt nivå.  

De aller fleste klarer nå visumprosessen. Støtteapparatet samarbeidet godt under VM i fravær av 

Knut som fikk andre oppgaver rett før avreise, men sluttet seg til troppen senere. Alle hjalp 

hverandre på tvers av ansvarsoppgavene. Troppen er innstilt på problemer ved reise i Russland, og 

noterte seg at det gled lettere enn normalt i årets VM. Spillerne fikk frihet under ansvar, noe de 

ivaretok på en svært god måte. 

FORBEDRING NESTE VM  

Sportslig 

Landslagsspillerne er dyktige bandyutøvere teknisk og fysikken bedre enn i fjor. Det er et sportslig 

potensiale i bedre fysikk. Barmark og vedlikehold av utholdenhet og styrke ligger i stor grad utenfor 

sesong og i klubbene. Forbundskaptein Igor Prakht lykkes med dreining mot mer fysikk og offensiv 

bandy. Med tydeligere rollefordeling, lagtaktikk og defensiv struktur kan Norge ta ytterligere kliv. 

Norge redusert antall innslupne mål med 11. Norge slipper imidlertid inn hele 9 cornere, noe som det 

må treffes tiltak mot.  
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Administrativt 

Helse: Troppen reiste uten lege og fysioterapeut. Legetjenesten er ofte god i A VM. I tillegg ved 

behov stilte Magnus og Hans Erik Høgevold seg til disposisjon for laget. 

Material: To materialforvaltere underlettet. Sliping er en flaskehals hvor mange par skal slipes 

samtidig før match. To slipere, samt lokal hjelp fra Volga, bidro til god materiellforvaltning. Volga 

sørget for fortløpende vasking av idrettstøy.  

Administrasjon: Troppen fikk utdelt dagsprogrammene før VM. Dagsprogram er et sentralt verktøy 

for manager. Alle beslutninger føres gjennom dette verktøyet. Hver beslutning må forankres hos alle 

involverte parter. Dette fungerte rimelig godt under VM. Informasjonssystemet BBM var et vellykket 

prøveprosjekt. 

Arrangør gjennomførte et svært vellykket VM. Lite å peke på som kan forbedres. De fulgte ikke alltid 

Guidelines for VM. Det gjaldt særlig istid hvor det var umulig å få bekreftet istid i forkant med 

kontrabeskjeder rett før istid. Isen ved Trud var pga. mildt klima ikke god nok, så treningen før VM-

start ble i form av basketball.  

Den norske ambassaden i Moskva 

Ambassaden i Moskva stilte med delegasjon ledet av Ministerråd Olav-Nils Thue og Presse og 

kulturmedarbeider Henrik Jonassen som møtte og støttet laget rett før kampen om 5. plass. 

Delegasjonen deltok også i kulturprogrammet for VM, herunder filmfestivalen. Vi er takknemlige for 

ambassadens støtte og anerkjennelse. 

Forberedelse VM 2017 

Spillerne ble bedt om å evaluere VM-opplegg og meddele ris og ros til kapteinen. Manager og kaptein 

gikk 22. mars igjennom innspillene for å forbedre opplegget for kommende sesong.  

 
Nikolai Rustad Jensen, Stabæk. 

Årets spiller i Norge 2015/16 og Norges toppscorer under VM. 
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    Intl A Intl A Intl A 2016 2016 2016 Pre 2017 Pre 2017 

   pre 2016 
2016 

VM 

akk. 

2016  debutant 

25 

Intl 

A 

50 

Intl 

A >25<50 >50 

1 Smerkerud Christoffer 52 5 57     1 

12 Nygaard Aleksander 0 5 5 1     

2 Svenn Anders Greger 6 5 11      

4 Randsborg Christian 39 5 44    1  

5 Moen Petter Renstrøm 34 5 39    1  

6 Austad Marius 62 5 67     1 

7 Randsborg Fredrik 11 5 16      

8 Høgevold Magnus 37 5 42    1  

9 Jensen Nikolai Rustad 22 5 27  1  1  

10 Waaler Christian 54 5 59     1 

11 Christoffersen  Sondre B 5 5 10      

14 Remman Peder 5 5 10      

15 Brecheisen Sverre 5 3 8      

16 Cras Robin Nicolay 22 5 27  1  1  

18 Hagberg Fritiof 1 5 6      

19 Løyning Petter Yngve 21 5 26  1  1  

21 Johnsen Eirik Bø 14 5 19      

 Hjemmeværende:          

20 Larsen Kenneth 11 0 11      

3 Olsen Emil Øby 5 0 5      

13 Strømnes Sigurd 11 0 11      

17 Tjomsland Jonas 4 0 4      

23 Hammerstad Sondre 5 0 5      

Nikolai Rustad Jensen, Petter Yngve Løyning og Robin Nicolay Cras oppnådde alle 25 A-landskamper 

og tildeles forbundets plakett.  

 

Knut A. Sørensen, lagleder/manager A-landslaget 
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DAMELANDSLAGET 
Sesongens store mål var VM i Roseville, Minneapolis i USA 18.-21. februar 2016.  Målet var medalje 
og det lyktes vi med. Sverige vant, Russland tok sølv og Norge bronse. 
 
Spillere fra 13 norske og svenske klubber var med i uttaksprosessen. Det ble gjennomført 7 
samlinger, i tillegg til at forbundskaptein Arild Aamodt overvar en rekke norske og svenske dame-, 
jente-, gutt- og juniorkamper. Det endelige laget besto av spillere fra fem norske og tre svenske 
klubber. Norge begynner å få mange gode jenter, og det var sterk konkurranse om plassene, spesielt 
på keeper og half. 
 
Før dette VM hadde Sverige 6 gull og 1 sølv, Russland 1 gull og 6 sølv, Finland 4 bronse og Norge 3 
bronse (06, 07 og 10) fra før. Med tre spillere i svensk eliteserie, mange spillere med erfaring fra gutt, 
junior og senior menn her hjemme, samt flere med solid VM-erfaring fra før, visste vi at vi hadde et 
sterkt lag. Vi visste også at både Finland, USA og Canada kunne bli tøffe. I tillegg kom Kina som ingen 
visste noe om.  
 
Med sju lag ble det én gruppe og seks kamper innledende. Tøffe og tette kamper, der vi erfarte at 
Sverige og Russland fortsatt er best, men ikke lenger uslåelige. Og at både USA og Canada jobber 
svært godt og virkelig er å regne med, både nå og for fremtiden. Finland, som tok bronse i de to 
foregående VM, manglet flere nøkkelspillere og var sakket akterut. Mens nykommer Kina har et 
stykke igjen. 
 
Norge ble fortjent nr. 3 i gruppespillet, ble overkjørt av Russland i semifinalen, og vant bronse på 
straffe i sluttminuttene av sudden death mot Canada. En thriller av en bronsefinale, der alt var med. 
Lettelsen og gleden var tilsvarende stor da den avgjørende straffen gikk inn og spillere, lagledelse og 
supportere kunne slippe jubelen løs. Sverige tok gull, Russland sølv, Norge bronse, Canada 4. plass, 
USA 5. plass, Finland 6. plass og Kina 7. plass.  
 
Da sykdom rammet troppen på finaledagen, hadde vi hell i uhell en hjemmeværende reserve som var 
utvekslingsstudent i nettopp Minnesota. Det var med det hele 17 jenter som kunne hente sine 
velfortjente bronsemedaljer under premieutdelingen.  
 
Resultater Norges kamper 
• Norge – Sverige:  Tap 1 – 4 (0 – 0) 
• Canada – Norge:  Seier 0 – 3 (0 – 2) 
• USA – Norge:   Uavgjort 1 – 1 (0 – 0), men seier 0 – 1 på straffekonk 
• Russland – Norge:  Tap 3 – 0 (2 – 0) 
• Norge – Kina:   Seier 7 – 0 (4 – 0) 
• Finland – Norge:  Seier 1 – 6 (1 – 4) 
• Norge – Russland: Tap 0 – 6 (0 – 3) 
• Norge – Canada:  Seier 3 – 2 (2 – 1) 
 
Norge scoret 22 mål, og slapp inn 17, på totalt åtte kamper. Vår toppscorer ble nr. 3 på 
toppscorerrankingen, i tillegg hadde vi nr. 1 på assistrankingen. 
 
Bronselaget 
• #1 Mathilde Hveding Langmo (Ready), keeper 
• #2 Martine Krogsveen (Høvik) 
• #4 Nina Dybwad (Ready), 3 mål 
• #5 Lene Skrettingland (Stabæk) 
• #7 Lene Aamodt (Västerås), 4 mål/1 assist 
• #8 Helle Berntsen-Lillejord (Drammen), 2 mål/2 assist 
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• #9 Martine Døhlen Holm (Stabæk), 4 mål/1 assist 
• #10 Sandra Follesø (Høvik) 
• #11 Ingrid Bjonge (Hammarby), 5 assist 
• #12 Karen Solem Knutsen (Solberg), keeper 
• #13 Julie Storvik (Høvik), 1 mål/1 assist 
• #14 Beate Bjølgerud Nygaard (Stabæk), kaptein, 1 mål/1 assist 
• #15 Silje Hoven Maurtveten (Drammen) 
• #16 Maria G Skavhaug (Stabæk) 
• #19 Charlotte Marie Selbek (Kareby), 7 mål/1 assist 
• #22 Ingebjørg Kvaal Knutsen (Høvik) 
 
• #3 Linnea Grönqvist (Ready/USA), hjemmeværende reserve, spilte! 
• #6 Marie Bolme (Ready), hjemmeværende reserve 
• #20 Grete Andersen (Stabæk), hjemmeværende reserve, keeper 
 
• Arild Aamodt, Forbundskaptein 
• Atle Braaten, Materialforvalter 
• Erik Langmo, Lagleder 
• Tine Bjonge, Hovedleder 
 
Medaljestatistikk VM Damer 
VM i Bandy Damer (G/S/B):  
2016 USA, Roseville (SWE/RUS/NOR) 
2014 Finland, Villmanstrand (RUS/SWE/FIN) 
2012 Russland, Irkutsk (SWE/RUS/FIN) 
2010 Norge, Drammen (SWE/RUS/NOR) 
2008 Sverige, Dalarna (SWE/RUS/FIN) 
2007 Ungarn, Budapest (SWE/RUS/NOR) 
2006 USA, Roseville (SWE/RUS/NOR) 
2004 Finland, Villmanstrand (SWE/RUS/FIN) 
 
 

 
Damelandslaget fikk med seg bronsemedalje fra VM i Roseville, Minneapolis i USA. 
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Statistikk 

Navn Klubb VM Minneapolis 18.-
21. februar 2016 

Akk.  
A-landskamper 

Mathilde Hveding Langmo Ready/Ullevål 8 10 

Ingrid Heien Bjonge Hammarby Bandy 8 24 

Martine Døhlen Holm Stabæk 8 27 

Beate Bjølgerud-Nygaard Stabæk 8 41(+27 rink) 

Charlotte Marie Selbekk. Kareby IS 8 18 

Lene Skrettingland Stabæk 8 39 

Helle Berntsen-Lillejord Nordre Sande/Drammen Bandy 8 51 

Silje Hoven Maurtveiten Nordre Sande/Drammen Bandy 8 24 

Lene Aamodt Västerås 8 24 

Nina Marie Dybwad Ready/Ullevål 8 10 

Sandra Andresen Follesø Høvik 8 8 

Martine Krogsveen Høvik 8 8 

Ingebjørg Kvaal Knudsen Høvik 6 6 

Maria Gudvangen Skavhaug Stabæk 8 21 

Karen Solem Knutsen Solberg 8 8 

Julie Storvik Høvik 8 8 

Linnea Grönqvist Ready 2 2 

 

 
Martine Døhlen Holm, Stabæk. 

Årets spiller i Norge 2015/16. 
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U19-LANDSLAGET  
Norge U19 - VM 2016 i Trollhättan. 

VM for U19 ble tilrettelagt av SBF og gjennomført av hyggelige og dyktige arrangører i Gripen BK, 

Trollhättan 5.-7. feb. 2016. 

Læring og utvikling ved deltagelse på internasjonale arenaer er viktig for fremtidens utøvere på 

øverste nivå. Vårt utviklingsprosjekt startet med fysiske tester og treningskamper mot eliteserielag. 

Uke 5-2016 var i sin helhet viet til forberedelse og gjennomføring av turneringen. Det etter en 

imponerende innsats fra spillere, trenere og ledere. 

Hva lærte vi og hva utviklet vi? 

a) Sammenhengen mellom forberedelser og turneringsspill. 
b) Tid for internalisering av lærdom. 
c) Integrering og sosialisering av ulike kulturer. 
d) At læring ikke bare handler om ferdigheter, men også om holdninger og atferd. 
e) Tempo og hastighet som vi erfarer i hallene, setter ekstra store krav til fysiske egenskaper og 

tekniske ferdigheter  
 

Uke 5-2016 var en sammenhengende uke med læring og praktisering. Mandag, tirsdag og onsdag var 

dager for utvikling av defensiv trygghet og bli bedre kjent med hverandre. Vi kan med stor grad av 

sikkerhet fastslå at de gode resultater som dette unge mannskapet oppnådde i turneringen ikke 

hadde vært mulig uten felles innsats og gode forberedelser i uke 5. Laget bestod av 8 førsteårs og 8 

andreårs juniorer det vil si 97/98-års generasjonen. Turneringen er slik at det spilles to kamper om 

dagen fredag og lørdag med avsluttende finaler søndag.  

Norge spilte åpningskampen mot Sverige som på forhånd var regnet som mesterskapsfavoritten. 

Sveriges Forbundskaptein uttalte etter kampen at den antatt letteste motstanderen kjempet hardt 

og det ble en tøff kamp for Sverige som til slutt vant 5-0.  

I gruppespillets tre kamper fungerte Norge meget bra.  Det var i semifinalen mot Sverige at vi virkelig 

ble satt på prøve hva angår ferdigheter, basisressurser som styrke og kondisjon, holdning og atferd. 

Vi erfarte en meget utfordrende og krevende førsteomgang med kollektiv svikt pga. et antatt altfor 

høyt spenningsnivå. Vi ville for mye. Effekten av et mer tilpasset spenningsnivå var en langt bedre 

prestasjon i andre omgang.  Semifinalen mot Finland ble avgjort på 5 min i andreomgang hvor 

finnene nettet 3 ganger. Konsentrasjonen sviktet, vi tenkte konsekvenser fremfor arbeidsoppgaver, 

vi var slitne.  Det er slik at Norge må spille med 110% ytelse i alle kamper, mens Sverige og Russland 

kan spille for 90-95% ytelse i gruppespillet. 

Vi leverte 8 fullt ut godkjente omganger av 10. Håkan Rohlen Sveriges Forbundskaptein uttalte at det 

var tydelig fremgang å spore fremgang i Norges spill sammenlignet med fjorårets VM, at Norge 

leverte et godt gruppespill og at vi nærmet oss de andre nasjonene. Og det med et så ungt 

mannskap. (Rohlen var forøvrig også svensk FK under fjorårets VM for G-19 i Vetlanda). 

Internalisering av lærdom tar tid. Denne gangen la vi vekt på defensiv trygghet fremfor offensiv 

slagkraft. Uttaket av spillere var også innrettet mot strategivalget. Læring handler om uttrykte 

verdier, holdninger og anvendt atferd i en gitt kontekst. Noen spillere lar seg påvirke umiddelbart i 

positiv retning, mens andre trenger mer tid. 
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Ressursgrunnlaget uttrykt som arbeidskapasitet/kondisjon, styrke og hurtighet er ujevnt. Det er 

tydelig at klubbene og spillerne vektlegger ressursutvikling og basistrening ulikt. Vi ser også at 

sammenhengen mellom ”pasning og bevegelse” er et uttrykt forbedrings- og utviklingsområde. 

Basistrening er et forsømt område. 

De åtte førsteårs juniorene vil, dersom de fortsetter sin utvikling, trolig danne kjernen i neste års VM-

lag. Det kan kanskje tas inn et par offensive spillertyper som kan styrke noe av det offensive spillet, 

men det ligger allerede et stort utviklingspotensial i det vi har. Vi må videreføre/forbedre det 

defensive metodespillet samt utvikle bedre bevegelser rundt ballfører slik at denne får flere 

valgmuligheter i ankomstfasen. Ankomstfasen er et forbedringsområde. 

Sammenligner jeg dette mesterskapet med fjorårets VM, var nivået i år vel så høyt. Vi er jevnbyrdige 

med Finland, mens Sverige og Russland fortsatt er et nivå hvassere. Men bronsemedaljer er definitivt 

innen rekkevidde. Avstanden til de beste er redusert dersom jeg legger disse to mesterskapene til 

grunn for vurderingen. 

Så til slutt, et VM for U19 er fysisk og mentalt utfordrende. Mesterskapet er kompakt, det er store 

utfordringer for spillere og ledere med to kamper om dagen, forberedelser og møtevirksomhet. 

Agendaen er tett og det er ikke rom for uhell og feilvurderinger. Jeg retter en særlig takk til Jan 

Henning Askheim, Sigurd Klippenberg og Svend Røine, samt samtlige spillere.  

   

 
Norge U-19 under VM i Trollhätten. 
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Gruppespill (2 x 30 min., 5 min. pause): 

Sverige-Norge     5-0 (3-0, 2-0)  2016-02-05 kl. 09.30 Tilskuere: 416 

Norge-Finland     1-2 (0-2, 1-0)  2016-02-05 kl. 17.00 Tilskuere: 60 

Norges mål: Jesper Sagen  

Norge-Russland   0-3 (0-2, 0-1)  2016-02-06 kl. 09.30 Tilskuere: 104 

 

Semifinale (2 x 30 min., 5 min. pause):  

Sverige-Norge   11-0 (8-0, 3-0) 2016-02-06 kl. 18.00 Tilskuere: 231 

 

Bronsekamp (2 x 45 min., 15 min. pause): 

Finland-Norge    5-1 (2-1, 3-0) 2016-02-07 kl. 09.30 Tilskuere: 97 

Norges mål: Axel Øverby 

 

VM-finale (2 x 45 min., 15 min. pause): 

Sverige-Russland 5-4 (0-3, 5-1) 2016-02-07 kl. 12.00 Tilskuere: 323 

Norges spillere: Brage Lae, Ullevål, Anders Norum, Høvik, Jesper Wilhelmsen Tho, Vänersborg, Simen 

Aksland Møller, Ready, Jørgen Røine, Edsbyn, Stian Sannerud, Stabæk, Fridtjof Schmidt, Stabæk, Ole 

Stordahl, Sandviken, Jørgen Pharo Flaten, Drammen, Jonatan Søberg Wiede, Ullevål, Sondre Høydahl, 

Vänersborg, Markus Kildahl, Stabæk, Aksel Øverby (K), Stabæk, Jonas Røine, Edsbyn, Felix Callander, 

Sandviken og Jesper Sagen Ullevål. 

Navn Akk. U17 VM U19 2016 Akkumulert U19 

Brage Lae (mv.) 4 5 5 

Anders Norum (mv.) - 5 5 

Jesper W. Tho 4 5 5 

Simen A. Møller 4 5 5 

Jørgen Røine 4 5 5 

Stian Sannerud 4 5 5 

Fridtjof Schmidt 4 5 5 

Ole Stordahl 4 5 5 

Jørgen P. Flaten  4 5 5 

Jonatann S. Wiede 4 5 5 

Sondre Høydahl 4 5 5 

Markus Kildahl 4 5 5 

Axel Øverby 4 5 5 

Jonas Røine 4 5 6 

Felix Callander 4 5 5 

Jesper Sagen - 5 5 

 

 

Thore H. Steinrem 

Forbundskaptein U19 
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U-17 LANDSLAGET GUTTER 
VM ARCHANGELSK – OL-KAMP PÅ GJØVIK 

 

 
Det historiske OL-laget møtte Sverige i Show game på Gjøvik Stadion. 

 
 
Punktvis sammendrag: 

 Bruttotropp på 32 spillere fra 10 forskjellige klubber samlet første gang 1. mars 2015 

 Stor fokus på fysikk - 3 tester (3000 m og stille lengde) med bedre fysiske resultater enn på 
flere år  

 7 samlinger  

 Deltagelse i Drammen Julecup 28.-29. desember 2015 

 4. plass i U17 VM i Arkhangelsk, Russland etter tap 5-4 mot Finland i en tett og spennende 
bronsefinale 

 Deltagelse i Winter Youth Olympic Games 2016 
o Show-game mot Sverige U17 med tap 8-3 (3-2) 
o U17 landslagspillere instruktører i «Get Active» - Olympic Culture Festival 
o U17 landslagspillere instruktører på bandyskole -  Olympic Culture Festival 
 

 
Landslagsledelse Norge U17: 
Bent Gommerud – Forbundskaptein 
Trond A. Sørensen -  Administrativ Leder 
Helge R. Lundvold - Materialforvalter 
Ole-Jonny Vigdal – Materialforvalter – sliper 
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U17 VM i ARKANGELSK –RUSSLAND 
Sportslig: Russland ble verdensmester etter seier 5-3 mot Sverige. Norge spilte bedre og bedre i 
turneringen og kvalifiserte seg til semifinale hvor det ble tap mot Russland.  
I bronsefinalen mot Finland ledet Norge 2-1 og kampen sto og vippet på 4-4 til 13 minutter før slutt. 
Norge var i overtall de siste minuttene av kampen, men det var Finland som greide å score 4 
minutter før slutt i en tett og god kamp. 
 
Det er et stykke opp til spesielt Russland. Sverige er også noen hakk bedre enn Norge. Finland er det 
mulige å slå i fremtidige VM med dette kullet. 
 
 Statistikk U17 VM Arkhangelsk: 

Kamp Resultat Målscorere 

Russland - Norge 6-0  

Norge- Finland 1-4 
 

Thomas Stærkeby (Edsbyn/Konnerud) 

Norge- Kazakhstan 5-0 Emil Rasmusen (Konnerud), Timian 
Strømdahl Fossli 2 (Ullevål), Thomas 
Stærkeby og Fredrik Andersen (Edbyn/Konnerud) 

Sverige- Norge 5-1 Jesper Gadderud (Nassjö/Ullevål) 

Semifinale:   

Russland – Norge 8-0  

Bronsekamp:   

Finland-Norge 5-4 Jesper Gadderud (Nassjö/Ullevål) 2,  
Timian Strømdahl Fossli (Ullevål),  
Anders Angelil (Stabæk) 

Finale:   

Russland-Sverige 5-3  

 
VM-arrangementet 
Vi hadde god dialog med hotellet (Meridian) i forkant av VM. Alle lands spillere og ledere bodde på 
dette hotellet. Det var transport fra hotellet til Trud Stadion (10 min med buss). Mat ble inntatt på 
hotellet unntatt når det var kort tid mellom kampene. 
 
Vår organisering av VM-arrangementet 
Det er viktig å kontrollere så tidlig som mulig at alle i bruttotroppen har gyldig pass. Erfaringen var at 
ca. 25% hadde pass som måtte fornyes før søknad om visum. For å kunne søke visum må man ha 
invitasjon organisasjonskomité eller det russiske bandyforbundet. Dette tok for lang tid å få, slik at 
det ble unødvendig tidspress for å få visum tidsnok til avreise. 
  
Helse: Troppen reiste uten lege og fysioterapeut. Vi var avhengig av å benytte lokal helsetjeneste fra 
arrangør eller andre lands lege/fysioterapeut.  Det oppsto ingen alvorlige skader.  
 
Material: Det var helt nødvendig med 2 materialforvaltere/slipere 
Vi hadde med egen slipemaskin og fikk tildelt rom for sliping. 
  
Administrasjon med et dokumentert dagsprogram er et sentralt verktøy for administrativ leder før, 
under og etter VM. Dette ble gjort med IT verktøyet BBM (Messenger) hvor spillere og ledere fikk 
beskjed om dagsprogram og neste oppmøte til neste aktivitet.  
Engelskspråklig liasson/guide: Vi ble møtt av 3 studenter ved ankomst Arkhangelsk lufthavn. Disse 
var engelsk og russisk talende og fulgte laget under hele VM. De gjorde en utmerket jobb og bisto 
ledere og spillerunder hele oppholdet. 
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Arrangør: Vodnik var teknisk arrangør og gjennomførte en svært vellykket VM. Lagleder takket 
Vodnik og overrakte NBF landslagsdrakt til deres museum i tillegg til NBF-pins. 
 
Dommere: Dommere var av meget høy kvalitet under alle kamper.  
 
Supportergruppe: Det var en stor supportergruppe med 25 foreldre/besteforeldre og søsken fra 
Norge som støttet laget på en flott måte.  
 
 
DELTEAGELSE I WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES 2016 – CULTURE PROGRAM 
 
Spillere og ledere: Det var de samme 16 spillere og 4 ledere som deltok i U17 VM i Arkhangelsk. Det 
var tatt med 1 ekstra spiller - Theo Simon Houck (Ullevål). 
 
Opphold på Gjøvik: 13.-15. februar: Spillere og ledere ankom Hovdetun lørdag formiddag og 
forberedte seg til den historiske OL-kampen mot Sverige kl. 1400. 
 
Før kampen ble det orientert og vist hvordan bandy spilles. Kampen endte 8-3 til Sverige etter 3-2 til 
pause. Norges mål ble scoret av Ola Vigdal (2) og Timian Strømdahl Fossli (1). 
 
OL-arena – Gjøvik Stadion: Gjøvik Stadion var klargjort med OL-bannere og flagg, perfekt naturis og 
naturlige snøtribune rundt arenaen. Gjøvik Lyn stilte med mange ildsjeler som bisto NBF med 
arrangementet.  
Det var 310 tilskuere tilstede på kampen som alle fikk oppleve en fartsfylt kamp av unge 16- og 17-
åringer på Sverige og Norge. 
OL-atmosfære: Spillere og ledere fikk oppleve OL-atmosfære og overvære andre OL-konkurranser. 
Short-Track i Gjøvik Fjellhall og Norge-USA i ishockey i Kristins Hall på Lillehammer. 
Hver spiller fikk også en landslagsdrakt til odel og eie med norske flagg og de olympiske ringer på 
brystet sponset av Eltek Technologies AS. 
 
AVSLUTNINGSORD:  
Det har vært en god prosess hvor mange spillere og klubber har fått delta i U17-bruttotroppen. Det 
har vært en motivert gruppe ungdommer som vil noe med bandyen og fysisk sett er dette kullet 
kommet langt. Teknisk sett er vi gode nok på skøyter, men mangler en del kølleteknikk og 
bandyforståelse. 
 
For de 17 som har deltatt i VM og OL Show game har det vært en stor opplevelse som motiverer til 
videre satsning. Miljøet og det sosiale innad i laget har fungert veldig bra. 
Leder- og trenerteamet har også fungert veldig godt sammen. 
 
En av spillerne oppsummerte deltagelsen på Norge U17 denne sesongen slik på Facebook:  
 
«Vil bare runde av dette fantastiske oppholdet vi har hatt sammen! Er 100% sikker på at alle gutta 
som var med til Russland og på Gjøvik sitter igjen med minner for livet»… Tusen takk for alt, vi ses 
igjen om 2 år under U19 VM, med en bronsemedalje rundt halsen». 
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STATISTIKK 

Antall landskamper Norge U17 og OL-kamper 
 

 
 
Hjemmeværende reserver VM:  
Herman Frogh Ringdal (Stabæk), Nicolai H. Mahle (Snarøya), Adrian Storleer Thorbjørnsen 
(Konnerud), Theo Simen Houck (Ullevål), Petter Sundby Indrevoll (Ullevål), Georg Ziegler Helle 
(Vänersborg/Ullern) og Andreas Clifford (Ullern). 
 
 
 
Trond A. Sørensen 
Administrativ Leder 
Norge U17 

 

 
  

Antall landskamper Norge U17
Navn
Akershus Klubb # VM kamper # OL kamper # tidigere U17 kamper # Totalt antall landskamper

Herman Solaas Stabæk 6 1 7

Anders Fernand Angelil Stabæk 6 1 4 11

Buskerud

Fredrik Woll Andersen Edsbyn (Konnerud) 6 1 7

Emil Horgen Rasmussen Konnerud 6 1 7

Thomas Stærkeby Edbyn (Konnerud) 6 1 7

Kristian Andersen Mjøndalen 6 1 7

William Falck Nordskag (mv) Mjøndalen 6 1 7

Kristian Kjernaas Juvet Mjøndalen 6 1 7

Thomas Pettersen Nässjö (Mjøndalen) 6 1 7

Ola Vigdal Mjøndalen 6 1 7

Oslo

Erik Audun Sørensen Ullevål 6 1 7

Timian Strømdahl Fossli Ullevål 6 1 7

Jesper Gadderud Nässjö (Ullevål) 6 1 7

Fredrik Hansen Bakken Ullevål 6 1 7

Håkon Løwig Jarlsby Ullevål 6 1 7

Theo Houck Ullevål 1 1

Fabian Elias Stigar (mv) Vänersborg (Ullern) 6 1 7

Støtteapparat

Bent Gommerud Forbundskaptein 

Trond Audun Sørensen Lagleder

Helge Rune Lundvold Materialforvalter

Ole-Jonny Vigdal Materialforvalter
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UNGDOMS-OL 2016 - "BANDY- BE A PART OF IT!" 
 

 
 

Det tok 64 år fra demoidrett i Oslo i 1952 til bandy i ungdoms-OL 2016 

På FIB-Kongressen i Almaty 2012 fikk NBF mandat til lede prosessen for å få bandy med på 

programmet under ungdoms-OL på Lillehammer 2016. Etter drøyt fire års arbeid og godt samarbeide 

mellom Det Internasjonale Bandyforbundet (FIB), NBF, NIF, Gjøvik kommune og LYOGOC, lyktes det å 

få bandy med under kulturprogrammet. OL-prosessen har vært initiert og ledet av FIB/NBF ved Tor 

Audun Sørensen. Halvor Hanneborg i NBF kom tidlig med i arbeidet. Leder av Internasjonal avdeling i 

NIF, Magnus Sverdrup, har vært en god støtte og rådgiver. Kontakten mot LYOGOC ved direktør 

Tomas Holmestad har vært meget nyttig for OL-saken. 

Bandyarrangementene under OL fant sted på Gjøvik Stadion naturisbane med god hjelp fra Gjøvik 

Bandyklubb, Gjøvik-Lyn og Gjøvik kommune. I tillegg fungerte guttelandslaget, samt fem Høvik-jenter 

og to gutter fra Ullevål som instruktører og veiledere for skoleaktivitetene.  

Frem mot OL ble det installert et meget godt lysanlegg på skøyte- og bandybanen og garderobene ble 

pusset opp. Kommunen kjøpte inn nye bandymål, vant og preppemaskin. I kjølvannet av OL er det 

satt i gang en lokal prosess for kunstis på Gjøvik Stadion, samt bandyaktiviteter for barn en etter 

skoletid (FFO) i regi av Gjøvik-Lyn/NBF. Videre gjort tiltak mot lokale barneskoler og klubber som skal 

følges opp neste sesong. 

 

Lørdag 13. februar: SHOWGAME Norge U17 gutter - Sverige, 3(2) - 8(3) 

Norges mål: Ola Vigdal 2, Timian Strømdahl Fossli 1. Tilskuere: 310 

NIFs 1. visepresident Kristin Kloster og Magnus Sverdrup overvar kampen. Nicolas Chamerois og 

Justine Humair fra IOC inspiserte arena- og baneforholdene. Fra FIB stilte 1. visepresident Stig 

Bertilsson og generalsekretær Bo Nyman. Fra FIB/NBF stilte Stein Pedersen og Knut A. Sørensen. God 

forhånds- og etteromtale av show game-kampen og OL-saken i Gjøvik Blad, Oppland Arbeiderblad, 

«Kyllingposten», Budstikka og Aftenposten. 

 

Søndag 14. februar: Gjøvik kommune inviterte til OL-mottakelse på Gjøvik Gård. For en eksklusiv 

gruppe fikk bandysporten markedsført OL-saken ovenfor IOC-medlem Gerhard Heiberg, OL-direktør 

Tomas Holmestad, NIF-president Tom Tvedt, NIF generalsekretær Inge Andersen, Gjøviks ordfører 

Bjørn Iddberg, m.fl. Fra bandysporten stilte Tor Audun Sørensen, Halvor Hanneborg, Knut A. 

Sørensen og Johan Ditlev-Simonsen,- sønnesønn av Olaf Ditlev-Simonsen som var OL-sjef i Oslo 1952.    

Mandag 15. februar: Bandyskole 1.-4. klassetrinn. 
480 ivrige barn, fulgt av 30 lærere fra fem Gjøvik-skoler; Fredheim, Kopperud, Snertingdal, Gjøvik og 
Vindingstad, spilte bandy og hadde skøytelek på isparketten på ny-renoverte Gjøvik Stadion. 
Blankpolert is, blå himmel og sol, vindstille og 5 kalde grader,- rett og slett inner-tier! 

http://www.bandyforbundet.no/bandy/diverse/lillehammer_2016.pdf
http://www.bandyforbundet.no/bandy/diverse/lillehammer_2016.pdf
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Onsdag 17. februar: Skoleturnering 5.-7. klassetrinn. 
24 lag fra fem Gjøvik-skoler deltok. Vindingstad, Biristrand, Fredheim, Kopperud og Gjøvik. 
Alle skolene fikk tildelt klassesett med køller og baller. 
 
IOC sportsdirektør Kit McConnell med assistent Bram Schellekens og bandypresident Erik Hansen, 
fikk oppleve drøyt 250 barn fra 5.-7. klassetrinn spille bandy på Gjøvik Stadion under meget gode 
naturis-forhold. Høvikjentene og gamlegutta fra Gjøvik Bandyklubb var dyktige dommere/veiledere.  
 
De totale utgiftene for bandyarrangementene og oppleggene under ungdoms-OL 2016 beløper seg til 
ca. NOK 225.000, hvorav FIB har dekket ca. 75% og en sponsor ca. 15%. 

 FIB ble «recognized» av IOC i 2004 og arbeider hardt for å bli en olympisk idrett. Den nye loven 

(aug.2015) - "Charteret"- til IOC tilsier at "recognized" internasjonale forbund (FIB) kan delta med 

sine idretter i OL. IOC aksepterer både bandy og rinkbandy, men FIB prioriterer i første omgang 

bandy. Flere hindre må passeres, men OL-prosessen er kommet inn i et godt spor.  

Gjennom ungdoms-OL og derav kontakten med kinesiske delegater, påregnes det et møte mellom 

FIB og org.kom. for «Beijng 2022» sommeren 2016. Prosessen for bandy under ungdoms-OL i 

Lausanne 2020 har allerede startet i FIB, hvor erfaringene fra norsk side er blitt sentrale i det videre 

arbeidet.  

Den statistiske analysen «Benchmarking as a Cutterbolt into The Olympic Wall», utarbeidet av Knut 

A. Sørensen i FIBs Olympiske komite, fremstår som et fundament i OL-prosessen. For øvrig oversatt 

fra FIB-språket engelsk til russisk, kinesisk (mandarin) og tysk. Analysen er publisert på hjemmesider 

hos internasjonale bandyforbund. Videre vært gjenstand for TV-reportasjer både i norsk og russisk 

riksdekkende TV, samt gjengitt i norsk og internasjonal presse. Blant flere av OL-kriteriene fra IOC 

viser analysen at bandyen er nr. 2 i størrelse sammenlignet med øvrige 14 olympiske vinteridretter. 

Analysen ble presentert av FIB for IOC i et møte med Sportsdirektør Kit McConnell og «Head of 

coordination» Jennifer Mann i Lausanne 1. februar 2016.  

FIBs målsetting er deltakelse i ungdoms-OL Lausanne 2020, Beijing 2002 som «additional sport» og 

fullverdig olympisk idrett vinter-OL 2026. 

 

(s.) Tor Audun Sørensen, FIB/NBF 

 

 
Fra Show-game mellom Norge og Sverige under Ungdoms-OL 2016. 
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KRETSLAGSTURNERINGENE 
 
LØRDAG 9. JANUAR: GUTTER (f.2000) - BÆRUM IDRETTSPARK 
 
Kl. 13:30: Oslo - Akershus,1-5 

Kl. 15:00: Akershus - Buskerud, 3-2 

Kl. 16:30: Buskerud - Oslo, 5-2 

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

nr. 3 Oslo 0p (-7) 

 

SØNDAG 10. JANUAR: JENTER (f.2000-2002) - BERGBANEN, OSLO 

10:00: Oslo - Akershus, 1-2 

11:30: Akershus - Buskerud, 2-1 

13:00: Buskerud - Oslo, 3-2 

Nr. 1: Akershus 4p (+2), nr. 2 Buskerud 2p (0),  

nr. 3 Oslo 0p (-2) 

 

SØNDAG 10. JANUAR: GUTTER (f.1999) - FROGNER STADION, OSLO 

Kl. 16:00: Oslo - Akershus, 2-2 (Akershus vant str. konk. 3-1) 

Kl. 17:30: Akershus - Buskerud, 5-2 

Kl. 19:00: Buskerud - Oslo, 1-3 

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

nr. 3 Buskerud 0p (-5) 

 

SØNDAG 17. JANUAR: SMÅGUTT (f.2001) – HØVIKBANEN, BÆRUM 

Kl. 13:30 Oslo - Akershus, 0-8  

Kl. 15:15 Buskerud - Oslo, 3-1 

Kl. 17:00 Akershus - Buskerud, 3-2 

Nr. 1: Akershus 4p (+9), nr. 2 Buskerud 2p (+1),  

nr. 3 Oslo 0p (-10) 

Merk! Alle kampene i alle klasser spilt 2 x 30 minutter. 

Takk til Hauger BK, Ullevål IL, Frigg Oslo FK og Høvik IF for vel gjennomførte turneringer! 
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BARNESKOLEFINALENE PÅ FROGNER 8. MARS 2016 
Finalespillet i årets barneskole-turnering i bandy fant sted på ærverdige Frogner Stadion i Oslo for 

tredje året på rad tirsdag 8. mars. Tidligere spilt 25 år på Jordal Amfi i Oslo. 

Det var kvalifisert 3 jentelag og 3 gutt/mix-lag gjennom kretsvise grunnspill i 3 fylker. Det har lokalt 

deltatt 30 lag fra 29 skoler. For 24. gang siden skolebandyturneringen startet opp i 1958, ble det også 

arrangert finalespill for jentene. 

Deltakende jentelag: Høvik Verk skole, Solberg skole, Slemdal skole 

Deltakende guttelag: Stabekk skole, Mjøndalen skole, Huseby skole 

 

Gutteklassen (dobbelt serie): 

Nr. 1: Mjøndalen skole 5p, nr. 2: Stabekk skole 4p, nr. 3: Huseby skole 3p 

 

Jenteklassen (dobbelt serie):Nr. 1: Høvik verk skole 5p (vant på innbyrdes), nr. 2: Slemdal skole 5p, 

nr. 3: Solberg skole 2p 

 

 
Vinner av jenteklassen ble Høvik Verk skole, Akershus. 

Høvik Verk skole:  

Mia Beck, Rikke Lindem, Annika Grenaa, Mathilde Storlie, Marthe Marstrander, Karen Krognæs, 

Henriette Bustgaard, Astrid Lurås. 

Lagleder: Thomas Bech. 
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Vinner av gutteklassen ble Mjøndalen skole, Buskerud. 

Mjøndalen skole: 

Sander Brock Solberg, Eirik Villming Karlsen, Mikael Lersbryggen, Eirik Andersen, Thomas Bakken, 

Mats Hafskjold Nedberg, Henrik Martinsen, Sondre Engh Olsen, Kristoffer Berg-Nilsen, Mats Hval. 

Lagledere: Gustav Purvin og Pia Gunnerud Sørensen. 

 

 
Oversiktsbilde av den nye Solbergbanen som ble åpnet 24. oktober 2015. 
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RAPPORT FRA BALLFONDET  

 
Ballfondet pr 31.12.14– 31.12.15 Regnskap 2015  
 
Bankinnskudd pr 01.01.15 kr 119.908,07  
 
Renter pr. 31.12.15 kr 2.398,16  
 
Bankinnskudd pr 01.01.16 kr 122.306,23  
 
Beløpet er plassert i NIFs konsernkontosystem i DNB konto 7874.42.00775  
  
Ballfondet – styret  
 
Oslo 19.05.16 
  
Stein Pedersen    Tomas Jonsson    Hanne Werner  
Leder     Medlem    Medlem  
  
  

RAPPORT FRA JENS B. RAANAAS MINNEFOND  
 
Det er ikke det ut midler fra fondet i 2015.  Siden starten i 1976 har fondet totalt utdelt  
kr. 311.000,-. 
Fondet har hatt renteinntekter i 2015 på kr 1.286,93 
Fondet er pr. 01.01.2016 på NOK 65.633,54.  
 
Oslo 19. mai 2016 
 
Ole V. Raanaas etterkommere   Erik Hansen   Boye Skistad 
Medlem    Medlem  Medlem 
 
 

JENS B. RAANAAS MINNEFOND OG BALLFONDET 
 
NBF ved Bandyseksjonen har tidligere vedtatt å slå sammen Jens B. Raanaas Minnefond og Ballfondet 
i ett felles fond som blir hetende Jens B. Raanaas Minnefond og Ballfond. Styret vil i kommende 
driftsår avklare relevante juridiske forhold for å gjennomføre sammenslåingen av fondene. 
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SAK 8 FORSLAG 
 
Sak 8.1 INNKOMMNE FORSLAG 
 
Forslag fra klubbene 

 
Sak 8-1-1 Stabæk  
Kampreglementet § 20. Spillers adgang til å spille på lavere rangert seniorlag herrer. 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Dersom en klubb melder på flere lag i seniorklassen gjelder følgende for spilleberettigelse. 
Spiller som står oppført på dommerkortet i siste kamp for klubbens høyest rangerte lag kan ikke spille 
påfølgende kamp for klubbens lavere rangerte lag. 
Begrunnelse: 
Dagens regler hindrer skadet spiller eller spiller ute av form, som i dagens reglement er nominert, i å” hente 
seg inn” via spill på lavere nivå. Stabæks forslag er på linje med tilsvarende regel i andre lagidretter. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.  
Dagens system med nominering av et gitt antall spillere på klubbens førstelag har vært gjeldende i mange år og 
fungerer tilfredsstillende. Forslaget åpner for misbruk i form av topping av lavere rangerte lag. 
Klubbens behov, som angitt i begrunnelsen, er ivaretatt gjennom dagens regelverk og praksis.  
 

Sak 8-1-2 Stabæk 
Kampreglementet § 17. Seriene. Divisjonsspillet. 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Punkt 4. Sluttspill NM kvart – og semifinaler. 
Kvartfinalene spilles i to grupper – A og B. 
E1, E2 osv. er betegnelse for lagets plassering i sluttspilt eliteserie. 
1. Nr. 1 og 2 etter sluttspilt eliteserie seedes og plasseres i hver sin gruppe. 
2. Gruppe A: E1 velger mellom E3 og E4 som plasseres i gruppe A 
3. Gruppe B: Lag E3 eller lag E4 plasseres i gruppe B 
4. Lag E1 velger motstander fra de øvrige 4 lagene i sluttspillet. 
5. Lag E 2 velger motstander fra de øvrige 3 lagene. 
6. Lag E3 velger motstander fra de øvrige 2 lagene 
7. Lag E4 møter det gjenværende laget. 
Kvartfinalene avgjøres i best av 5 kamper og det best plasserte lag i eliteserien begynner hjemme. 
(Spillesystem: det best plasserte lag spiller hjemme, borte, hjemme, borte, hjemme) 
Hver kamp i kvartfinalene skal ha en vinner osv. (se dagens tekst) 
Semifinaler (to grupper A og B) 
De seirende lag i kvartfinalene innen de respektive grupper møtes i semifinaler. 
Semifinaler spilles best av 5 kamper. Det best plasserte lag i eliteserien begynner hjemme. 
(Spillesystem: det best plasserte lag spiller hjemme, borte, hjemme, borte, hjemme) 
Hver kamp i semifinalene skal ha en vinner osv. (se dagens tekst) 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.  
Ordningen med trekning har vært gjeldende over lang tid og oppleves som interessant for klubbene.  
Dagens system gir allerede vinner og nummer to av serien en fordel. Vi mener er feil å gi disse enda større 
fordeler i sluttspillet. 
 

Sak 8-1-3 Stabæk 
Kampreglementet § 17. Seriene. Divisjonsspill 
(Krever 2/3-dels flertall) 
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Nytt punkt 5b. 
Finalistene i NM finalen for herrer honoreres med henholdsvis: 
NM-vinner og vinner av Kongepokalen kr. 20.000,- Nr. 2 kr. 5000,- 
Begrunnelse: 
Kort og godt, finalistene bør gis en økonomisk oppmerksomhet. Vi mener å vite at NBF er alene i lagidretts 
Norge om ikke å honorere NM finalistene. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
NM-sluttspillet er NBFs eiendom. Klubbene i sluttspillet har i dag allerede fått mulighet til inntekter gjennom 
kvart- og semifinaler hvor NBF i dag ikke krever noen form for kompensasjon.  
Bandyseksjonens budsjetter er allerede stramme og et eventuelt vedtak om å tilgodese finalistene med et 
honorar vil måtte medføre at avgiften for deltagelsen øker tilsvarende for alle klubber. 
 

Sak 8-1-4 Stabæk 
Kampreglementet § 7. Nytt Punkt 4 Sluttspill i 7er cup 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
NBF regulerer ikke private cuper, men årsmøtet gir bandyseksjonen i oppdrag å utarbeide noen retningslinjer 
for hvordan man ønsker at cuper for de yngste bør organiseres til det beste for norsk bandy. 
Begrunnelse: 
Mange klubber har innført sluttspill i cuper. Formatet på sluttspillet er ofte tilfeldig, basert på hvor mye tid/is 
man har tilgjengelig. 
NIFs barneidrettsbestemmelser åpner ikke opp for at man kan ha sluttspill før siste års lillegutt (året man fyller 
13). Likevel ser vi at mange klubber ser bort fra denne bestemmelsen. Vår erfaring er at sluttspill er gøy, men at 
det ikke bare bør være de beste lagene som går videre. For å utvikle bandyen og ikke minst ta 
sosiale hensyn bør alle lag gå videre til sluttspill. 
I Kosa Open innførte vi høsten 2015 at begge de to siste års lillegutt hadde sluttspill. Med både "A" og "B" 
sluttspill. Innledende kamper på lørdag. 16 lag. De 8 beste til "A" sluttspill. De 8 lavest rangerte til "B" sluttspill. 
Alle spiller 3 kamper lørdag og 3 kamper søndag. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Dette forslaget kan ikke behandles som et forslag til endringer/innføring av et nytt punkt i Kampreglementet 
slik det fremstår fra klubben. 
Et vedtak til endring i Kampreglementet må inneholde en fullstendig tekst som regulerer bestemmelsen som 
ønsket.  
 

Sak 8-1-5 Stabæk 
Kampreglementet § 23. Skolemesterskap 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Årsmøtet gir bandyseksjonen i oppdrag å revidere og klargjøre reglene. 
Det skal etableres regler om spilleforlengelse ved uavgjort etter endt spilletid til erstatning for 
straffeslagskonkurranse. Kampene skal avvikles på baner med følgende mål: maksimum 60m x 45m og 
minimum 55m x 40m. Det skal ikke være tillat å bruke spillere på flere enn ett lag i turneringen dersom en skole 
stiller med flere enn ett lag. 
Begrunnelse: 
Regelverket er uklart på flere punkter og dette har ført til unødvendig usikkerhet og diskusjoner under 
avviklingen av kampene. Banestørrelsen vil sikre at banene blir for trange/små som resulterer i mye 
taklinger/frislag og lite fart og spill. Risikoen for skader øker også. Det er ikke ønskelig å tilrettelegge for topping 
i skolemesterskap. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Dette forslaget kan ikke behandles som et forslag til endringer av et nytt punkt i Kampreglementet slik det 
fremstår fra klubben. 
Et vedtak til endring i Kampreglementet må inneholde en fullstendig tekst som regulerer bestemmelsen som 
ønsket.  
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Sak 8-1-6 Stabæk 
Kampreglementet § 26. Kretskamper 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglement og spillereglementet til NBF revideres slik at kretsseriene inkluderes. 
Begrunnelse: 
Det finnes i dag ikke regler for kretsserien i bandy i Oslo og Akershus. Oslo og Akershus viser til NBFs regler. 
NBFs regler viser til at det er egne regler for kretsserien 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Dette forslaget kan ikke behandles som et forslag til endringer/innføring av et nytt punkt i Kampreglementet 
slik det fremstår fra klubben. 
Et vedtak til endring i Kampreglementet må inneholde en fullstendig tekst som regulerer bestemmelsen som 
ønsket.  
 

Sak 8-1-7 Stabæk 
NM finaler i Vikingskipet 
 
Seksjonsårsmøte gir seksjonsstyret i oppdrag snarest å ta kontakt med Hamar Kommune og Vikingskipet for 
drøftelse av mulighetene for en bandyhelg på Hamar. 
Begrunnelse: 
NM-finalene er Bandysportens ”Holmenkolldag” de er høydepunktet i sesongen for så vel spillere som klubber. 
Dessverre gjør dagens svært uforutsigbare værsituasjon det umulig å garantere at finalene spilles under 
akseptable sportslige forhold. Slik værforholdene varierer kan det godt tenkes at finalespillet ikke lar seg 
gjennomføre og må utsettes til kommende sesong! 
Vi har Vikingskipet på Hamar som vil eliminerer alle usikkerheter rundt værforhold etc. På Hamar kan NBF 
arrangere en langhelg, i hvilken hele Bandy-Norge, kan samles for avvikling av alle NBFs NM-finaler i alle 
klasser. En fantastisk tanke! 
Selvfølgelig må NBFs lokale bandyklubb Hamar Idrettslag være delaktig i forberedelsene og selve 
arrangementet. 

 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret er enige med klubben i at NM-finalene er bandyens «Holmenkolldag». Nettopp med denne 
begrunnelsen kan vi ikke flytte disse arrangementene vekk fra bandyens «sentrum».  
NM-finalene er en flott avslutning på sesongen og skal kunne oppleves av flest mulig i bandyfamilien.  
De to siste års herrefinaler på Frogner stadion har nesten doblet publikumsoppmøte sammenlignet med de 
siste finalene før dette. En flytting til Hamar vil «hindre» mange i å oppleve denne/disse festdagen(e).  
Et annet vesentlig punkt er at inntektene til NBF vil reduseres kraftig, noe som igjen vil medføre 
innstramminger eller økning av avgifter for alle klubber. 
 

Sak 8-1-8 Stabæk 
Kampreglementet 3. Serieoppsett – frister 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Årsmøtet vedtar at a endelig serieoppsett for hele sesongen for både krets- og NM-kamper skal være ferdig til 
1. september. Frist for påmelding til seriespill bør settes til senest 1. august (eller så tidlig som det kreves for at 
fristen 1. september skal overholdes). Klubber som trekker lag fra seriespill etter at påmeldingsfristen har 
utløpt får en bot tilsvarende 3 ganger påmeldingsavgiften. Dersom det er lag som trekker seg fra divisjonsspill 
skal divisjonene ikke endres inneværende sesong dersom det medfører at fristen for endelig serieoppsett 1. 
september ikke kan overholdes. 
Begrunnelse: 
Klubbene har en krevende oppgave i å disponere istid gjennom sesongen. For spillere og trenerapparat er det 
viktig å sikre forutsigbarhet for å kunne legge best mulig til rette for alle parter. 
Fristene avviker ikke fra det andre idretter operere med og som har tilsvarende utfordringer knyttet til 
disponering av trenings- og kamparenaer. 
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Seksjonsstyrets kommentar 
Dette forslaget kan ikke behandles som et forslag til endringer/innføring av et nytt punkt i Kampreglementet 
slik det fremstår fra klubben. Et vedtak til endring i Kampreglementet må inneholde en fullstendig tekst som 
regulerer bestemmelsen som ønsket.  
Seksjonsstyret har gjennom sesongen besøkt mange klubber. I disse møtene har mange vært opptatt av 
forutsigbarhet og at serieoppsett må være ferdig så tidlig som mulig. Tilbakemeldingene var imidlertid også 
tydelige på at man ofte ikke visste endelig hvilke lag man skulle/kunne melde på før skolene var begynt i august 
og alle var tilbake fra ferie. 
Seksjonsstyret vil se på en mulig endring av frister for sesongen 2017/2018.  
 

Sak 8-1-9 Stabæk 
Spilleregler for 7er bandy - banestørrelse 
(Simpelt flertall) 
 
Banestørrelse for 7er bandy reguleres slik: 
For barn opptil 5. skoletrinn beholdes dagens regler. 
For barn i 6 og 7. skoletrinn (lillegutt) skal banene være maksimum 60m x 45m, minimum 55m x 40m. 
Begrunnelse: 
Banestørrelse for 7'er bandy er som regel 1/3 av full 
bandybane. Noen klubber har enda mindre 7er baner (spesielt i cuper). For siste års lillegutt blir dette for liten 
bane. Resultatet av at banene er trange/små blir at det blir trangt for barna, myetaklinger/frislag og lite fart og 
spill. Overgangen fra siste års 7er til første års 11er blir helt enorm. Det blir nesten som å begynne med en ny 
idrett. 
I Kosa Open og Stabæk Cup har vi utvidet banen for de to siste års 7'er klasser (2003 og 2004 sist sesong). 
Banebredden var satt til minimum 45 meter (lengden er gitt - bredden av full bane). 
Reglene sier i dag maksimum 60m x 40m, minimum 45m x 26m 

 
Seksjonsstyrets kommentar 
Dette forslaget kan ikke behandles som et forslag til endringer/innføring av et nytt punkt i Kampreglementet 
slik det fremstår fra klubben. 
Et vedtak til endring i Kampreglementet må inneholde en fullstendig tekst som regulerer bestemmelsen som 
ønsket.  

Seksjonsstyret er også skeptiske til å innføre absolutte krav som vil kunne føre til mindre aktivitet. 
 
Sak 8-1-10 Drammen/(Ullern) 
Kampreglementets § 19. Lavere rangerte seniorlag herrer 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 

§ 19 Lavere rangerte seniorlag herrer. 
En klubbs lavere rangerte seniorlag kan delta i NBFs serier. Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i 

NM-sluttspillet. Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i samme divisjon som høyere rangerte 

seniorlag, med mindre Seksjonsstyret bestemmer annet. 

I 1. divisjon kan det, til enhver tid maksimalt delta kun 4 andre lag (rekruttlag) pr. sesong.  
 

Sak 8-1-11 Drammen/(Ullern) 
Kampreglementets § 17. Serien. Divisjonsspillet. 

(Krever 2/3-dels flertall) 

 

Opp- og nedrykks system mellom 1. og 2. divisjon. (ref. § 19)  

Om ett eller flere 2. lag spiller kvalifisering for to ledige plasser i 1. divisjon avgjøres dette ut fra 

følgende kriterier: 

Under strek 1. divisjon/ To beste 2. divisjon  

Konsekvenser i kval.spill:  
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To 2. lag    To 2. lag  

De to best plasserte får de to ledige plassene.  

Ett 2. lag + ett 1. lag   To 2. lag  

Kval mellom 2. lagene om en ledig plass. 1. laget får en ledig plass.  

To 2. lag   Ett 2. lag + ett 1. lag  

De to best plasserte får to ledige plasser.  

Ett 2. lag + ett 1. lag   Ett 2. lag + ett 1. lag  

Beste plasserte 2. lag + beste 1. lag får 1.div plassene.  

To 1. lag     To 2. lag  

1. div lagene beholder plassen.   2. lagene fra 1. div mot de to 2. lagene fra 2. div spiller om to 

     ledige plasser.  

To 1. lag     Ett 2. lag + ett 1. lag  

De to best plasserte tar de to ledige plassene.  Om dette er et 2. lag rykker dårligst plasserte 2. lag fra 

      1. div direkte ned.  

To 2. lag     To 1. lag 

 To best plasserte tar to ledige plasser.  

Ett 2. lag + ett 1. lag    To 1. lag 

 To best plasserte tar to ledige plasser.  

To 2 .lag     Ett 2. lag + ett 1. lag  

To best plasserte tar to ledige plasser.  

Merk! Hvis et lag kvalifiserer seg for opprykk til 1. divisjon og det er fire 2. lag der fra før, skal 

vedkommende 2. lag spille kvalifisering mot dårligste 2 .lag i 1. divisjon.  

Hvis to 2. lag kvalifiserer seg skal de spille kvalifisering mot de to dårligste 2. lagene 

 

Begge endringsforslagene skal gjelde fra sesongen 2016-2017 

 

Begrunnelse: 

Vi ønsker å ha §17 slik det var før, dvs. at vi ser bort fra reglen om at det kun skal være to 2. lag i 1. 

div. 

I Ullern og Drammen Bandy er intensjonen med et Rekruttlag (2ndre lag) i hovedsak å gi et tilbud til 
spillere som har ambisjoner om Elitespill. For å utvikle spillerne og deres ferdigheter, er det 
avgjørende for disse spillerne å spille sammen og «møte» lag med spillere med tilsvarende 
ambisjoner og nivå.   
Med disse reglene vil 2. lagene finne sin naturlige plass i seriesystemet etter de kvaliteter disse lage 
til enhver tid har, enten det nå er 1. eller 2. divisjon. 
Vi mener dagens begrensning av antall rekruttlag for elitelagene i 1. divisjonen ( 2.ndre lag) vil virke 
mot sin hensikt, fordi:  
1.- Rekruttlagene er avhengig av blant annet etablerte spillere som trapper ned elitespill, men som vi 
erfarer neppe er motivert for å spille i 2.divisjon eller for andre klubber. Klubbfølelsen er sterk i 
bandymiljøet. Resultatet kan bli at spillerne slutter med bandy, og det er INGEN tjent med  
Å fortsette med dagens løsning øker derfor mulighetene for at det blir færre lag og færre spillere. 
2.- Intensjonen med "farmer-lag" kan være god, men nye lag i andre klubber krever ressurser som vi 
er tvilende til er tilgjengelige. 
I det fleste tilfeller er det «moderklubben» som må inn med ressurser også i farmerklubben for å 
opprettholde laget, noen som ikke er forenlig med forsvarlig drift på sikt. 
3.- Spillere som har vært skadet trenger matchtrening mest lik det eliteserie laget har i egen klubb. 
4.-Forslaget vil IKKE øke forskjellen mellom eliteklubbenes 2 lag og «rene» 1. div. lag, da 2 lag er en         

nødvendighet i all lagidrett for å holde en jevn og god utvikling og en forsvarlig sportslig  standard på 

hele spillerstallen, og vil uansett seriesystem ha en viktig rolle i all lagbygging hos seriøst satsene lag. 



56 
 

Med 10 nominerte spillere fra 1 lagene. Vil forutsigbarheten og 2. lags stallen være mer lik fra kamp 

til kamp, slik at «topping» av 2. lagene blir urealistisk. 
 

Konklusjonen vår er at «Farmer» tanken om «naboklubben» som 2. lag, ligger mange år frem i tid, og 
er kun mulig i de sportsmiljøer som har en stor og variert lags stamme. Der er dessverre ikke 
bandyen ennå, og «kunstig» frembringelse av naboklubber, er ikke veien å gå. De må bygges fra 
bunnen av, og da er de bærekraftige i seg selv, gjerne med en spire fra eksisterende lag i dag. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret har gjennom sesongen besøkt mange klubber. Det har vært mange positive tilbakemeldinger på 
de endringer som er gjort på de siste årsmøtene og spesielt endringer på årsmøtet i 2015. Seksjonsstyret er 
imot forslaget av flere grunner. For det første er vi generelt imot å gå tilbake på endringer før de har fått tid til 
å virke og før man kan se om det var riktig valg. 
Seksjonsstyret ønsker også å gi klubber på lavere nivå et bedre sportslig tilbud enn i dag. Vi ser flere klubber 
som nå satser og ønsker å satse med mål om spill på høyeste nivå fordi siste års endringer gir dem muligheten 
til dette. Seksjonsstyret ønsker over tid å øke kvaliteten på klubbene i 1. divisjon og utjevne nivåforskjellen 
mellom bunn i elite og topp i 1. divisjon. Ved å gjeninnføre at halvparten av klubbene i 1. divisjon skal være 
eliteklubbenes 2. lag gjør vi det mindre attraktivt for spillere som kanskje spiller lite i elitedivisjonen å spille for 
klubber i 1. divisjon. Seksjonsstyret ønsker ikke at bandyens nest øverste divisjon i hovedsak kun blir en 
«treningsarena» for eliteklubbenes nest beste spillere. 
 

Sak 8-1-12 Drammen/(Ullern) 
Kampreglement § 17. Punkt 3. Nedrykk/opprykk 

(Krever 2/3-dels flertall) 

Nedrykk/opprykk Elite/ 1. div. 

Drammen Bandy foreslår følgende: 

Ingen lag rykker direkte ned fra eliteserien eller direkte opp fra 1. div. i sesongen 2016/17 

De to siste lagene i eliteserien spiller kvalik. Mot de to beste lagene i 1. divisjon i en dobbelt serie 

med hjemme bortekamper, dvs. 6 kamper, samtidig med de øvrige kvalifiseringskampene. 

Dersom vinneren eller toeren i 1. div er et 2. lag (rekruttlag), overtar neste ikke annet lag 

kvalifiseringsplassen i sesongen 2016/17. 

Begrunnelse 

1.-  Fire lag som ellers ville vært ferdig med sesongen, får nå flere avgjørende kamper, som 

 går parallelt med kvart og semifinalene. Styrker interessen og retter fokus på de «nest 

 beste». 

2.-  Eliteserien SKAL være et nåløye, og noe å strekke seg etter. At Norsk Bandy spisser dette 

 produktet, gjør bandyen mer attraktiv og skjerper alle lagene som har ambisjoner. 

3.-  1. div lag som er usikre ved sesong start om de ønsker/vil være i stand til å rykke opp, kan

 likevel satse 100% i divisjonen, vel vitende om at kvalik kampene vil avgjøre om de er «gode 

 nok». 

4.-  Elite serien er som navnet sier nettopp en elite divisjon, hvor det både skal «koste» innsats 

 og offervilje for å holde seg eller å komme opp i «det gode selskap». Plassene i eliteserien 

 skal ikke tildeles av paragrafer og finurlige regler, men avgjøres etter sportslige kriterier ute 

 på bandybanene. 
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Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Seksjonsstyret har gjennom sesongen besøkt mange klubber. Det har vært mange positive tilbakemeldinger på 
de endringer som er gjort på de siste årsmøtene og spesielt endringer på årsmøtet i 2015. Seksjonsstyret er 
imot forslaget av flere grunner. For det første er vi generelt imot å gå tilbake på endringer før de har fått tid til 
å virke og før man kan se om det var riktig valg. Seksjonsstyret mener det også er prinsipielt riktig å ha like 
regler mellom alle divisjoner. Tilbakemeldinger fra klubber når vi møter dem er blant annet at nå kan vi «satse» 
for nå er endelig muligheten tilstede for opprykk.  
Seksjonsstyret mener at Eliteserien inntil sist år mer eller mindre har vært «lukket» for klubber fra lavere 
divisjoner da de «aldri» har klart å rykke opp. For å utjevne denne forskjellen mellom Elitedivisjonen og 1. 
divisjon over tid mener vi at det er svært viktig at det er en utskifting av klubber i Eliteserien.  

 
 
Sak 8-1-13 Ullevål 
Kampreglement § 17. Serien. Divisjonsspillet. Punkt 3. Nedrykk/opprykk 

(Krever 2/3-dels flertall) 

De åtte best plasserte lagene i eliteserien, er kvalifisert for eliteserien påfølgende sesong. 
Lag nummer 10 rykker direkte ned i 1. divisjon. 
Lag nummer 9 spiller kvalifisering mot lag nummer 2 i 1. divisjon. 
Lag nummer 1 i 1. divisjon rykker direkte opp i eliteserien. 

Forslag til ny tekst: 

De åtte best plasserte lagene i eliteserien, er kvalifisert for eliteserien påfølgende sesong. 
Lag nummer 9 og 10 spiller kvalifisering mot lag nummer 1 og 2 i 1. divisjon. 
 

Begrunnelse 

I lys av sesongen 2015-16 usikre avslutning med tanke på opprykk/nedrykk /kvalifisering 

mellom eliteserien og 1 divisjon foreslår Ullevål at vi går tilbake til en kvalifisering i form av et 

seriespill hvor de to dårligste fra eliteserien møter de to beste lagene fra 1.divisjon, 

kvalifiseringen spilles som dobbel serie dvs at alle lagene møtes både hjemme og borte. 

Dette for å unngå at lag som ikke ønsker å rykke opp må trekke seg og for å gi en større 

sikkerhet i hva som skjer når de to seriene er ferdigspilt. Det forutsettes også at eliteserie og 

1.divisjon skal være ferdigspilt samme helg, slik at vi slipper situasjoner tilsvarende det vi 

hadde etter at seriespillet i inneværende sesong var avsluttet hvor laget fra eliteserien måtte 

vente to uker før kvalifiseringen skulle starte. 

Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Seksjonsstyret har gjennom sesongen besøkt mange klubber. Det har vært mange positive tilbakemeldinger på 
de endringer som er gjort på de siste årsmøtene og spesielt endringer på årsmøtet i 2015. Seksjonsstyret er 
imot forslaget av flere grunner. For det første er vi generelt imot å gå tilbake på endringer før de har fått tid til 
å virke og før man kan se om det var riktig valg. Seksjonsstyret mener det også er prinsipielt riktig å ha like 
regler mellom alle divisjoner. Tilbakemeldinger fra klubber når vi møter dem er blant annet at nå kan vi «satse» 
for nå er endelig muligheten tilstede for opprykk.  
Seksjonsstyret mener at Eliteserien inntil sist år mer eller mindre har vært «lukket» for klubber fra lavere 
divisjoner da de «aldri» har klart å rykke opp. For å utjevne denne forskjellen mellom Elitedivisjonen og 1. 
divisjon over tid mener vi at det er svært viktig at det er en utskifting av klubber i Eliteserien.  
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Sak 8-1-14 Ullevål 
Kampreglement § 22. Norgesmesterskap yngre klasser. 

(Krever 2/3-dels flertall) 

Norgesmesterskapet for junior, gutter og smågutter arrangeres hvert år etter 
Seksjonsstyrets bestemmelser. Det er adgang for klubbene til å melde på flere lag i 
hver av de aldersbestemte klassene. Om 2 lag fra samme klubb skulle nå 
kvartfinalen i en av klassene, skal disse to lag spille mot hverandre. Dersom en klubb 
melder på flere lag i samme klasse, skal den senest tre uker før seriestart oversende 
forbundskontoret en liste over de seks beste spillere på 1. laget. Disse spillerne kan 
ikke benyttes på andre lag i samme klasse i løpet av sesongen. Seksjonsstyret kan 
når som helst overprøve klubbens nomineringer. Målvakter er unntatt reglene om 
nominering. Fra og med 1. februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring 
av nominasjonslisten.  

Forslag til tilleggstekst 

I juniorklassen og gutteklassen skal forbundet målsette antall kamper i serien til15 – 
20 kamper i junior elite pr sesong, dette kan organiseres i dobbel eller trippel serie. 

Det åpnes også for spill i vinterferieukene. 

Begrunnelse Juniorklassen 

Dagens ordning ga kun 10 kamper I junior eliteserie. Dette mener vi er for lite, spesielt for de 

spillerne som ikke kvalifiserer seg til klubbenes A-lag allerede i junioralder. 10 kamper pr 

sesong gir alt for lite motivasjon og utvikling for de som vil noe men fremdeles ikke er gode 

nok. 

Begrunnelse Gutteklassen 

For sesongen 2016/2017 spilles ikke Interkretsserie for Oslo/Akershus i gutteklassen.  

Denne erstattes med dobbel serie i NM elite og NM kval. 

Antall kamper i gutteserien skal være mellom 16 og 20 pr. sesong. Dette gjøres med dobbel 

eller trippel serie, avhengig av antall påmeldte lag. 

Bakgrunnen for forslaget er ønske om flere kamper, flere jevne kamper og derigjennom 

jevnere serier. Ullevål idrettslag mener dette vil gi økt motivasjon, både for de som satser for 

å nå toppen men ikke minst også for de som satser på bredden. 

Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Seksjonsstyret er imidlertid åpne og lydhøre for innspill i forhold til flere kamper i junior- og gutteklassen. En 
tallfesting av antall kamper i reglementet hindrer imidlertid den fleksibilitet som er nødvendig å ha i forhold til 
hvor mange lag som meldes på fra år til år.  
For øvrig så tas det i dag ikke hensyn til vinterferieukene i juniorklassene. I gutteklassen forsøker man å ta 
hensyn til vinterferieukene. 
Seksjonsstyret er åpne for å gå i en dialog med regionen for å se på om interkretsserien skal erstattes med flere 
kamper i NM. 
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Sak 8-1-15 Ullevål 
Kampreglement § 24. Alminnelige bestemmelser. Punkt 6. Loddtrekning i sluttspill. 

(Krever 2/3-dels flertall) 

I sluttspillet i samtlige klasser skal kampene settes opp ved loddtrekning. Involverte 
klubber inviteres med minst 24 timers varsel til å være med på trekningen. 

Forslag til tilleggstekst 

Semifinalene i Juniorklassen spilles best av to kamper, hjemme og borte 

Begrunnelse 

Dette for å gi alle semifinale lagene mulighet til å arrangere semifinale på sin 
hjemmebane, noe som vil bidra til å øke oppmerksomheten og statusen for sluttspillet 
i Juniorklassen og samtidig gi di beste juniorlagene ekstra matching mot di beste 
lagene. 

Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter forslaget. 

 
Sak 8-1-16 Ullevål 
Spilleregler for 7er bandy 
(Simpelt flertall) 
 

Regel 9 for rinkbandy foreslås tatt med i reglene for ordinær 7»er bandy (knøtt-lilleputt) 

REGEL 9, OFFSIDE I MÅLGÅRDEN 

En spiller kan ikke oppholde seg i målområde hvis hensikten er å hindre målvaktens sikte 

eller bevegelses frihet. I så fall skal det dømmes frislag. Annen form for offside forekommer 

ikke. 

 

Begrunnelse 

Bakgrunnen for forslaget er å hindre at angripende lag beleirer forsvarende lags keeper slik 

at denne ikke ha sjanse til å se ballen 

 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
I rinkbandy er det et tydelig oppmerket område rundt målvakten. 
På 7-er baner er det ingen oppmerking og det vil derfor være umulig i innføre denne bestemmelsen. 
Seksjonsstyret vil allikevel se på om det finnes andre eksisterende regler som gjør det mulig for dommer å 
«straffe» spillere som utelukkende har til hensikt å hindre målvaktens sikt eller bevegelsesfrihet. 
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Ungdoms-OL på Gjøvik: Slipeekspert Lars Tore Borge i aksjon. 
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SAK 8-2 SEKSJONSSTYRETS FORSLAG  
Forslag 8-2-1 Kampreglement § 5  
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 5 - dagens tekst 
Punkt 3. Innrapportering av resultat. Hjemmelaget skal returnere kampskjemaet i utfylt stand senest 
dagen etter kampen, enten pr. post, e-post eller faks. Ved alle kamper skal hjemmelaget ved telefon, 
melde resultatet til idrettstelefonen 800 33 488 straks etter kampen. I høyeste serien senest 15 
minutter etter kampslutt og i øvrige serier senest 2 timer etter kampslutt. Det må gis spesiell beskjed 
dersom det foreligger protest i slik kamp (Se Lovhefte: Sanksjons- og protestreglement). 
 
Kampreglement § 5 - ny tekst 
 
Punkt 3. Innrapportering av resultat. Hjemmelaget skal returnere kampskjemaet i utfylt stand senest 
dagen etter kampen, enten pr. post, e-post eller faks. Ved alle kamper skal hjemmelaget melde 
resultatet i Turneringsadmin straks etter kampen. I høyeste serien senest 15 minutter etter 
kampslutt og i øvrige serier senest 2 timer etter kampslutt. Det skal gis spesiell beskjed dersom det 
foreligger protest i slik kamp (Se Lovhefte: Sanksjons- og protestreglement). 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Teksten er nå tilpasset nye systemer og praksis 
 
 
Forslag 8-2-2 Kampreglement § 17 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglement § 17 pkt.4 - dagens tekst 
Kvartfinalene spilles best av fem kamper.  
Lag nummer 1 – 8 fra eliteserien spiller kvartfinaler.  
Lag nummer 1 – 4 fra eliteserien kan ikke møtes i kvartfinale.  
Lag nummer 1 fra eliteserien trekker motstander i kvartfinalen mellom lag nummer 7 og 8.  
Lag nummer 3 fra eliteserien trekker motstander i kvartfinalen mellom lag nummer 5 og 6.  
De fire best plasserte lagene fra eliteserien spiller hjemme i 1. 3. og eventuelt 5. kamp.  
Om klubbene etter fire kamper står med to seiere hver, spilles det en 5. kamp.  
Hver kamp i kvartfinalene skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles 
det to ekstraomganger av inntil 10 min, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål (første mål 
vinner). Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved 
straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser.  
 
Semifinalene spilles best av 3 kamper  
Vinnerne av kvartfinalene spiller semifinaler  
Semifinalisten som har best plassering fra eliteserien trekker mellom de to semifinalistene som har 
lavest plassering fra eliteserien.  
De to best plasserte lagene fra eliteserien spiller hjemme i 1. og eventuelt 3. kamp.  
Om klubbene etter to kamper står med en seier hver, spilles det en 3. kamp.  
Hver kamp i semifinalene skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles 
det to ekstra omganger av inntil 10 min, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål (første mål 
vinner). Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved 
straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
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Kampreglementet § 17 pkt. 4 - Forslag til ny tekst 
Kvartfinalene spilles best av fem kamper.  

Lag nummer 1 – 8 fra eliteserien spiller kvartfinaler.  

Lag nummer 1 – 4 fra eliteserien kan ikke møtes i kvartfinale.  

Lag nummer 1 fra eliteserien trekker motstander i kvartfinalen mellom lag nummer 7 og 8.  

Lag nummer 3 fra eliteserien trekker motstander i kvartfinalen mellom lag nummer 5 og 6.  

De fire best plasserte lagene fra eliteserien spiller hjemme i 1. 3. og eventuelt 5. kamp.  

Om klubbene etter fire kamper står med to seiere hver, spilles det en 5. kamp.  

Hver kamp i kvartfinalene skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles det 

to ekstraomganger av inntil 10 min, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål (første mål vinner). 

Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse etter 

Seksjonsstyrets bestemmelser.  

 

Semifinalene spilles best av 5 kamper  

Vinnerne av kvartfinalene spiller semifinaler  

Semifinalisten som har best plassering fra eliteserien trekker mellom de to semifinalistene som har 

lavest plassering fra eliteserien.  

De to best plasserte lagene fra eliteserien spiller hjemme i 1. 3. og eventuelt 5. kamp.  

Om klubbene etter fire kamper står med to seiere hver, spilles det en 5. kamp.  

Hver kamp i semifinalene skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles det 

to ekstra omganger av inntil 10 min, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål (første mål vinner). 

Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse etter 

Seksjonsstyrets bestemmelser. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Det har vært ytret ønske om best av 5 kamper i semifinalene fra flere klubber. 
Seksjonsstyret har ingen motforestillinger mot dette og fremmer derfor forslaget. 
 
 
Forslag 8-2-3 Kampreglement § 17 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 17 punkt 3 
Opp og nedrykks system mellom 1. og 2.divisjon (ref § 19) – dagens tekst 

 
Opp og nedrykks system mellom 1. og 2.divisjon.  

(ref § 19)  
Om ett eller flere 2.lag spiller kvalifisering for to ledige plasser i 1. divisjon avgjøres dette ut fra 

følgende kriterier:  

Under strek 1. divisjon/ To beste 2. divisjon  

Konsekvenser i kval.spill  
To 2.lag To 2.lag  

De to best plasserte får de to ledige plassene.  
Ett 2. lag + ett 1. lag To 2. lag  

Kval mellom 2. lagene om en ledig plass. 1. laget får en ledig plass.  

To 2. lag Ett 2. lag + ett 1. lag  
De to best plasserte får to ledige plasser.  

Ett 2. lag + ett 1. lag Ett 2. lag + ett 1. lag  

Beste plasserte 2. lag + beste 1. lag får 1.div plassene.  
To 1. lag To 2. lag  

1. div lagene beholder plassen. 2. lagene fra 1. div mot de to  

2. lagene fra 2. div spiller om to ledige plasser.  
To 1. lag Ett 2. lag + ett 1. lag  

De to best plasserte tar de to ledige plassene.  
Om dette er et 2. lag rykker dårligst plasserte 2. lag fra 1. div direkte ned.  

To 2.lag To 1. lag  
To best plasserte tar to ledige plasser.  

Ett 2.lag + ett 1. lag To 1. lag  

To best plasserte tar to ledige plasser.  
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To 2.lag Ett 2. lag + ett 1. lag  

To best plasserte tar to ledige plasser.  

Merk! Hvis et lag kvalifiserer seg for opprykk til 1.divisjon og det er fire 2.lag der fra før, skal vedkommende 2.lag spille kvalifisering mot 
dårligste 2.lag i 1.divisjon. Hvis to 2.lag kvalifiserer seg skal de spille kvalifisering mot de to dårligste 2.lagene  

(Overgangsordning 2015/2016)  

I overgangssesongen 2015/2016 medfører dette at de to dårligst plasserte 2. lag i 1 divisjon rykker direkte ned. 

Samtidig vil de to best plasserte 1. lag i 2 divisjon rykke direkte opp. 

 

Opp og nedrykks system mellom 1. og 2.divisjon (ref § 19) – forslag til ny tekst 

 
Opp og nedrykks system mellom 1. og 2.divisjon (ref § 19)  

 

De to 2. lagene som spiller i 1. divisjon skal, uavhengig av plassering etter seriespill, spille kvalifisering 
mot de to best plasserte 2. lag i 2. divisjon. Det spilles best av 3 kamper hvor det skal være en vinner i 
hver kamp. I kvalifiseringen spiller de to høyest rangerte 2.lagene hjemme i kamp 1 og eventuelt 
kamp 3. 
Det 1. laget i 1. divisjon som er dårligst plassert etter seriespill rykker direkte ned i 2. divisjon. Best 
plasserte 1. lag i 2. divisjon rykker direkte opp i 1. divisjon. 
Det 1. laget som er nest dårligst plassert i 1. divisjon spiller kvalifisering mot det 1. laget i 2. divisjon 
som er nest høyest plassert etter seriespillet. Det spilles best av 3 kamper hvor det skal være en 
vinner i hver kamp. I kvalifiseringen spiller det høyest rangerte laget hjemme i kamp 1 og eventuelt 
kamp 3. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret mener det er viktig at rene 1. lag prioriteres og har mulighet til å rykke opp og ned 
mellom divisjonene uavhengig av 2. lagenes plasseringer.  
Seksjonsstyret mener at det er viktig og riktig at 2. lagene i 1. divisjon hvert år må kvalifisere seg for 
plassen i 1. divisjon. De to beste 2. lagene i 2. divisjon vil ha mulighet til å kvalifisere seg til 1. divisjon 
uavhengig av 2. lagenes plassering i 1. divisjon etter seriespillet. 
 
 
Forslag 8-2-4 Kampreglement § 24 
(Krever 2/3-dels flertall) 

Kampreglementets § 24 – Alminnelige bestemmelser 
 
Kampreglementets § 24 – Alminnelige bestemmelser – dagens tekst 
 
Punkt 1. Anmeldelse.  
Lag som er kvalifisert for en plass i seriespillet er automatisk påmeldt. Klubber som ikke ønsker å 

benytte plassen deres lag er kvalifisert for må innen 1. mai (gjelder kun seniorlag) melde fra til 

administrerende myndighet at de trekker laget. Å trekke laget etter fristen straffes med kr 5.000,- i bot.  

For lavere divisjoner og aldersbestemte klasser settes påmeldingsfristen til 15. august.  

Seniorlag som meldes på i laveste divisjon, og trekker laget etter påmeldingsfristen straffes med 

2.000,- i bot, samt at påmeldingsavgiften ikke refunderes.  

Aldersbestemte lag som trekkes mindre enn en uke før seriestart, vil ikke få refundert 

påmeldingsavgiften.  

Seniorlag som trekkes etter seriestart, straffes med 10.000,- i bot.  

Aldersbestemte lag som trekkes etter seriestart, straffes med 4.000,- i bot. 
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Kampreglementets § 24 – Alminnelige bestemmelser – forslag til ny tekst 
 

Punkt 1. Anmeldelse.  
Lag som er kvalifisert for en plass i seriespillet er automatisk påmeldt. Klubber som ikke ønsker å 

benytte plassen deres lag er kvalifisert for må innen 1. mai (gjelder kun seniorlag) melde fra til 

administrerende myndighet at de trekker laget. Å trekke laget etter fristen straffes med kr 5.000,- i bot.  

For lavere divisjoner og aldersbestemte klasser settes påmeldingsfristen til 15. august.  

Seniorlag som meldes på i laveste divisjon, og trekker laget etter påmeldingsfristen straffes med 

2.000,- i bot, samt at påmeldingsavgiften ikke refunderes.  

Aldersbestemte lag som trekkes mindre enn en uke før seriestart, vil ikke få refundert 

påmeldingsavgiften.  

Seniorlag som trekkes etter seriestart, straffes med 10.000,- i bot.  

Aldersbestemte lag som trekkes etter seriestart, straffes med 4.000,- i bot. 

 

Seniorlag skal spille i den divisjonen de, etter siste sesongs resultater, er kvalifisert for.  

Seniorlag som sier fra seg den plassen de er sportslig kvalifisert for skal starte på nytt i laveste 

divisjon. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Det har, etter inneværende sesong, kommet flere henvendelser fra klubber som mener det er feil at 
klubber for sine seniorlag skal kunne velge på hvilket nivå man skal spille neste sesong. 
Seksjonsstyret deler denne oppfatningen og foreslår her å legge til en setning som gjør at klubber 
som frasier seg sin plass i systemet må starte neste sesong på laveste nivå. 
 

 

Forslag 8-2-5 Kampreglement § 29 
(Krever 2/3-dels flertall) 

 

Kampreglementet § 29. Regler for de aldersbestemte klasser 

 

Kampreglementet § 29. Regler for de aldersbestemte klasser – dagens tekst 

 

Punkt 1. Klasser og aldersgrenser.  
Det spilles i 7 klasser: Veteran 50+, Old boys, junior-, gutte-, smågutte-, lillegutt- og knøtt. Laveste 

alder for deltagelse old boys er fylte 35 år før årsskiftet i inneværende sesong. Dette gjelder også 

keepere på Veteran 50+. Old boys-spillere som står oppført på dommerkortet i eliteserien, kan ikke 

delta i Old boys-kamper samme sesong. For å spille i junior-, gutte-, smågutt-, lilleputt- og 

knøtteklassen må spillerne ikke ha fylt henholdsvis 20, 17, 15, 13 og 11 år ved årsskiftet i inneværende 

sesong. Jenter kan være to år overårige i alle gutteklasser til og med smågutt. Fra og med seriene gutt 

settes det ingen øvre aldersgrense for jenter/damer.  

 

Punkt 2. Yngre spilleres adgang til å delta i seriene.  
For å delta i seniorkamper i elite. må en spiller ha fylt 16 år før årsskiftet i inneværende sesong. For å 

delta i seniorkamper i 1., 2. og 3. divisjon må en spiller ha fylt 16 år før årsskiftet i inneværende 

sesong. En småguttespiller kan i tillegg til deltakelse på eget lag kun delta på lag en aldersklasse 

høyere. For å delta i damekamper må en spiller ha fylt 15 år pr. 1. januar i inneværende sesong. 

Forbundstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen (Jfr. Tingvedtak 1991). 
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§ 29. Regler for de aldersbestemte klasser – ny tekst 

 

Punkt 1. Klasser og aldersgrenser.  
Det spilles i 7 klasser: Veteran, Old boys, junior, gutt/jente, smågutt/småjente, lillegutt/lillejente og 

knøtt.  

 

 Laveste alder for deltagelse old boys er fylte 35 år før årsskiftet i inneværende sesong. 

Dette gjelder også keepere på Veteran. Old boys-spillere som står oppført på dommerkortet 

i eliteserien, kan ikke delta i Old boys-kamper samme sesong.  

 Laveste alder for deltagelse i veteran er fylte 50 år før årsskiftet inneværende sesong. 

Seksjonsstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen. 

 For å spille i klassene junior, gutt/jente, smågutt/småjente, lillegutt/lillejente og knøtt må 

spillerne ikke ha fylt henholdsvis 20, 17, 15, 13 og 11 år ved årsskiftet i inneværende 

sesong. Seksjonsstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen. 

 Jenter kan være to år overårige i alle gutteklasser til og med smågutt. Fra og med seriene 

gutt settes det ingen øvre aldersgrense for jenter/damer.  
 

Punkt 2. Yngre spilleres adgang til å delta i seriene.  

 For å delta i seniorkamper i herrer må en spiller ha fylt 16 år før årsskiftet i inneværende 

sesong.  

 En småguttespiller kan i tillegg til deltakelse på eget lag kun delta på lag en aldersklasse 

høyere.  

 For å delta i damekamper må en spiller ha fylt 15 år før årsskiftet inneværende sesong. 

Seksjonsstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret har erfart at det er behov for en klargjøring av i hvilke tilfellet det kan gis dispensasjon 
fra aldersbestemmelsene i de forskjellige klasser. 
Punkt 2 har også blitt forenklet ved å samle klassene senior herrer da innholdet var likt. 
Veteran er nå gjort lik de andre klassene. 
 
 
Forslag 8-2-6 Kampreglement § 30 
(Krever 2/3-dels flertall) 

Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. 
 
Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere – dagens tekst 
 

Samarbeidslag  
To klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen 

spillere fra to lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende 

myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.  

Det skal være minst 4 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag.  

Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.  

Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og 

forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive 

moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må 

prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i 

seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes 

automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før 

sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før 



66 
 

påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal 

benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags 

moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte 

laget, ikke spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme 

aldersklasse om dette også er et samarbeidslag mellom de samme klubber.  

Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes. 

 
Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere – ny tekst 
 

Samarbeidslag - herrer 
To klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen 

spillere fra to lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende 

myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.  

Det skal være minst 4 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag.  

Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.  

Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og 

forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive 

moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må 

prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i 

seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes 

automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før 

sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før 

påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal 

benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags 

moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte 

laget, ikke spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme 

aldersklasse om dette også er et samarbeidslag mellom de samme klubber.  

Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes. 

Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp. 

 
Samarbeidslag - damer 
Flere klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå 

sammen spillere fra to lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. 

Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.  

Det skal være minst 3 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag.  

Navnet på laget skal være navnet på alle involverte klubber: Klubb1/Klubb2 osv.  

Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og 

forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive 

moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må 

prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i 

seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes 

automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før 

sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før 

påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal 

benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags 

moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte 

laget, ikke spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme 

aldersklasse om dette også er et samarbeidslag mellom de samme klubber.  

Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes. 

Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp. 

 

Seksjonsstyrets kommentar 
Det er i den nye teksten tatt med at samarbeidslag senior ikke kan rykke opp.  
Det skal ikke være mulig å spekulere i å stille et samarbeidslag for å være bedre rustet til opprykk. 
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Forslag 8-2-7 Tillegg til kampreglement 
(Krever 2/3-dels flertall) 

Tillegg til kampreglement 
 
Generelle bestemmelser for sluttspillet i junior- og gutteklassen - dagens tekst 
 
Alle kamper som ender uavgjort etter ordinær spilletid  

skal avgjøres på "Sudden Death", eventuelt straffeslagkonkurranse dersom  

også ekstraomgangene ender uavgjort (2 x 10 minutter).  

Ved ekstraomganger innvilges 5 min. pause ved isen.  

 

Junior:  

Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan 

ikke møtes i semifinalen. Rett til hjemmebane trekkes.  

Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse uansett settes opp mot 

hverandre.  

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritetsrekkefølge:  

1. Tidligere hjemmebane i kvartfinalen.  

2. Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  

3. Ved fortsatt likhet gis det laget som ble trukket ut først  

rett til hjemmekamp.  

Finale- og bronsekamp- kriterier for hjemmekamp:  

1. a) Sluttspillkamper.  

b) Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  
2. Ved forsatt likhet avgjør bandyseksjonsstyret. 
 

Gutt:  

Kvartfinalemotstander, unntatt nummer 1 og 2 fra eliteserien som ikke kan møtes, og 

rett til hjemmebane trekkes. Dersom to lag fra samme klubb gjenstår skal disse uansett 

settes opp mot hverandre.  

Semifinalemotstander trekkes, men hvis nummer 1 og 2 fra eliteserien er igjen, kan ikke 

disse møtes.  

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritetsrekkefølge:  

Tidligere hjemmebane i kvartfinalen.  

Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  

3. Ved fortsatt likhet gis det laget som ble trukket ut først  

rett til hjemmekamp.  

Til finalen og bronsekampen gjelder de samme kriterier for hjemmekamp som for junior.  

 

 

I NM-finale aldersbestemte klasser er hjemmelag administrativt/teknisk  

og økonomisk ansvarlig for arrangementet. Dersom finale settes opp på nøytral bane er 

finaleklubbene administrativt/teknisk/økonomisk ansvarlig for arrangementet. Til 

finalearrangementet kreves det avspilling av nasjonalsang og norske flagg. I bronsekamp 

er hjemmelag administrativt/teknisk og økonomisk ansvarlig for arrangementet. 

Involverte klubber er felles ansvarlig for arrangementet dersom bronsekamp settes opp 

på nøytral bane. Bemerkning: Mht. finalearrangementet tas ikke hensyn til tidligere år og 

finaler, finaler oppnådd i andre klasser, spesielle bane- og arrangementsforhold, PR-

hensyn, antall reisekilometer etc.  

NB! Bandyseksjonen kan tildele hele finalearrangementet i alle klasser til en klubb. I så 

fall overtar arrangør ovennevnte ansvar.  

 

SPESIELLE BESTEMMELSER SMÅGUTTEKLASSEN  

Kampene er satt opp i helgene koordinert med klubber og kretser og av NBF godkjente 

arrangement av helgeturneringer. Grunnspillet avvikles etter gjeldende reglement for 

seriekamper. Klubbene må selv skaffe dommere til grunnspillkampene.  
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BESTEMMELSER VEDRØRENDE SLUTTSPILL I SMÅGUTTKLASSEN  

Alle kamper som ender uavgjort etter ordinær spilletid skal avgjøres på "Sudden Death", 

eventuelt straffeslagkonkurranse dersom også ekstraomgangene ender uavgjort (2 x 5 

minutter).  

Ved ekstraomganger innvilges 5 min. pause ved isen.  

Kvartfinalemotstander trekkes, med unntak av puljevinnere som ikke kan møtes, men 

dersom to lag fra samme klubb gjenstår skal disse settes opp mot hverandre uansett.  

Semifinalemotstander trekkes.  

Hjemmebane settes opp etter samme kriterier som for junior- og gutteklassen.  
Til finalen og bronsekampen gjelder de samme kriterier for hjemmekamp som for junior. 
 
 
Juniorklassen (opprinnelig forslag) 

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke 
møtes i semifinalen.  

 Rett til hjemmebane trekkes i kvartfinalen.  

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre.  

 Semifinalen spilles best av 2 kamper, hjemme og borte 

 Dersom lagene står like i poeng etter siste kamp spilles ekstraomganger (2 x 10 minutter) 
med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse.  

 Rett til hjemmebane i semifinalen trekkes 
 
I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:  

 Tidligere hjemmebane i sluttspillet.  

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 
 
 
Juniorklassen (alternativt forslag) 
 
Generelle bestemmelser  
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger 
(2 x 10 minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse.  
 

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke 
møtes i semifinalen.  

 Rett til hjemmebane trekkes.  

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre.  
  

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:  

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen.  

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret.  
 
I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:  

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale  

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 
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Gutteklassen 
 
Generelle bestemmelser  
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger 
(2 x 10 minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse.  
 

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke 
møtes i semifinalen.  

 Rett til hjemmebane trekkes.  

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre.  
  

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:  

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen.  

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret.  
 
I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:  

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale  

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 
 
Smågutteklassen 
 
Generelle bestemmelser  
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger 
(2 x 5 minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse.  
 

 Lag 1-4 i seedet gruppe kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag 
kan ikke møtes i semifinalen.  

 Rett til hjemmebane trekkes.  

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre.  
  

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:  

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen.  

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 
 
I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:  

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale  

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier.  

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Det har lenge vært etterspurt om vi ikke kan ha samme regler og prinsipper i sluttspillet for 
aldersbestemte klasser. Her har vi tilpasset reglementet slik at det, med unntak at det foreslås best 
av 2 kamper i semifinale junior, er likt for alle klasser.  
 
Dersom forslaget fra Ullevål om best av 2 kamper i semifinaler junior faller, vil alternativt forslag for 
junior, som da er identisk med gutt og smågutt, fremmes.  
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SAK 9 AVGIFTER FOR SESONGEN 2016/17  
Lisenser  
Forbundstinget 6. september 2014 vedtok nedenstående avgifter.  
  
Spillerlisens bandy  
Høyeste nasjonale serie: kr 1370,-. Utvidet lisens kr 1680,-.  
Øvrige spillere (f. 1998 eller tidl.): kr 690,-. Utvidet lisens kr 1015,-.  
  
Merk! Hvis en spiller skal delta i høyeste nasjonale serie i løpet av sesongen, må mellomlegg betales 
før kamp spilles.  
  
Aldersbestemte klasser  
Født i 1999 til 2003: kr 440,-. Utvidet lisens kr 720,-  
Født i 2004: kr 170,-. Utvidet lisens kr 330,-.  
  
Merk! Aktive inntil dato fylt 13 år er i utgangspunktet dekket av Barneidrettsforsikringen i NIF, men 
lisensalder er senket med et år (f. 2004) for å sikre at spiller er forsikret gjennom hele sesongen det 
året vedkommende fyller 13 år.  
  
Andre kategorier  
Dommere: kr 500,-  
Trenere, ledere, støtteapparat. (Frivillig): kr 270,-  
Turneringslisens: kr 300,-. (Lag ikke tilknyttet klubb/påmeldt seriespill i NBF)  
Merk! Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.  
  
Innmeldingsavgift for nye klubber er kr 0,-  
Årsavgiften til medlemsklubber i obligatorisk seriespill er kr 750,-.  
 
 

BANDYSEKSJONENS FORSLAG TIL AVGIFTER FOR SESONGEN 2015– 2016  
Overganger/utlån (overført til seksjonsnivå på forbundstinget 2012)  
Overgangsgebyret for spiller over 17 år: Kr 1100 (kr 1100)  
Overgangsgebyr for spiller under 17 år: Kr 300 (kr 300)  
Utlånsgebyr for spillere med kontrakt: Kr 1400 (kr 1400)  
  
Lagavgifter herrer og Dommerreiseavgifter  
Elite kr 39.000 (kr 37.000) kr 13.500 (kr 13.500)  
1. divisjon kr 26.000 (kr 25.000) kr 8.000 (kr 8.000)  
2. divisjon kr 17.500 (kr 16.500) kr 7.500 (kr 7.500)  
3. divisjon kr 10.500 (kr 10.500) kr 6.500 (kr 6.500)  
Dameserien kr 9.000 (kr 7.000) kr 3.000 (kr 3.000)  
2.divisjon damer kr 3.000 (kr 3.000) kr 1.200 (kr 1.200)  
Jenteserien(e) kr 2.000 (kr 1.000)  
  
Reisekasse herrer kr 6.000 (kr 6.000)  
Reisekasse damer kr 3.000 (kr 3.000)   
 
Kampinspektøravgift elite kr 3.500 (kr 3.000)  
1.div. kr 1.500 (kr 1.000) 
2.div. kr 1.000 (kr 500) 
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Lagavgifter aldersbestemte klasser Dommerreiseavgifter aldersbestemte klasser  
Veteran 50+ kr 7.000 (kr 6.000)  
Old Boys kr 9.000 (kr 8.000)  
Junior kr 9.500 (kr 8.500) kr 3.000 (kr 3.000)  
Gutt kr 8.500 (kr 7.500) kr 3.000 (kr 3.000)  
Smågutt kr 6.000 (kr 5.500)   
I klubber hvor det er flere lag i samme klasse, skal det betales 50 % for lag nr. 2, nr. 3 osv.  
Gjelder ikke dommerreiseavgift. Denne skal betales for samtlige lag.  
  
Arrangementsavgift internasjonale mesterskap  
Elite kr 3.000 (kr 3.000)  
1.div. kr 1.500 (kr 1.500)  
  
Dommerhonorarer etc.  
Elitedivisjonen Honorar: kr 800,- pr. hoveddommer/match (kr 800).  
Elitedivisjonen Honorar: kr 700,- pr. meddommer/match (kr 700).  
1. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
2. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
3. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Dameserien Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Merk! Kr 500 forutsetter 11-er/9-er spill på 2x45 min. Ved rink kamper på 2x35min. kr 400.  
Junior: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Gutter: Honorar: kr 400,- pr. dommer/match (kr 400).  
Smågutter/jenter: Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
7-er bandy: Honorar: kr 150,- pr. dommer/match (kr 150).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Uoffisielt NM Old Boys Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Interkrets Veteran 50+ Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Kampinspektør/sensor Honorar: kr 300,- pr. match.  
Treningskamp aldersbestemte landslag: Honorar: Gjennomsnittet av satsen for landslagsklassen og 
divisjonssatsen.  
 

 
Bandyskole på Gjøvik 15. februar i strålende solskinn med høy aktivitet. 
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SAK 10 ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2016 – 2017  
 
SPORTSLIG 
1.  Arrangere senior-seriene, kvalikkamper og NM-sluttspillet herrer og damer. 
2. Arrangere seriene og NM aldersbestemte klasser. Finaler/bronsekamper settes ut på 

respektive klubber. 
3.   Arrangere uoffisielt NM Old boys, Interkrets Veteran 50+ og interkrets jenteklasse(r). 
4.   Stimulere og koordinere kretslagsturneringene for gutter og jenter. 
5.   Delta i VM-herrer i Sandviken i uke 4-5. 
6.  Delta i VM for U19 i Russland i uke 4. 
7.   Delta i VM for U17 gutter i Finland i uke 5. 
8.   Landskamper damer mot Sverige i Sverige. 
9.   Delta i og arrangere VM for jenter i Norge uke 7/8. 
10.   Samlinger og treningskamper for landslagene. 
11.  Arrangere barneskoleturneringer for gutter og jenter i samarbeid med 

klubbene/kretsene/regionene 
 
 UTVIKLING 
1.  Gjennomføre klubbesøk og faglig instruksjon i nåværende og fremtidige klubber. 
2.  Arrangere dommerkurs og trenerkurs sentralt og i klubbene. 
3.  Fokus på utdanning av kvinnelige dommere. 
4.  Stimulere til "hver klubb sin bandyskole". 
5.  Stimulere til klubbcuper for aldersbestemt 11ér bandy. 
6.  Fokusere på jenterekruttering og utvikling av jentebandyen. Egne jenteserier. 
7.  Erstatte naturisbanene med kunstis. Arbeide for hel isflate for bandy på utendørs 

skøytebaner og i fremtidige skøytehaller, herunder samarbeid med Skøyteforbundet. Arbeide 
for økt grunnfinansiering av kunstisbaner gjennom spillemiddelordningen.  

8.  Fokus mot baneeiere/kommuner ift drift og opprustning av både naturis- og kunstisbaner. 
Utvikle kravspesifikasjoner på bandyarenaer.  

9.  Stimulere bandyfolket til å posisjonere seg i politiske miljøer, idrettskretser, idrettsråd, 
samarbeidsutvalg, anleggsutvalg som er av betydning for å få etablert flere kunstisbaner. 

10.  Videreutvikle seriemodellene. 
 
ØKONOMI 
1.  Arbeide for å styrke seksjonens økonomi, herunder god økonomistyring. 
2.  Legge økonomisk til rette for topp og bredde. 
 
 ORGANISASJON 
1.  Videreutvikle kommunikasjonen i alle ledd. 
2.  Bidra i FIB-systemet, herunder arbeide for bandy som fremtidig olympisk idrett. 
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BUDSJETT OG REGNSKAP FOR 2015-2016 OG BUDSJETT FOR 2016-2017 
 

 *R-15/16 B-15/16 DIFF B-R 15/16 B-16/17 

Styrke idrettens rolle i samfunnet     

Sum skole/bredde/rink 138 605 115 000 -23 605 115 000 

Sum Informasjon & forsikring 18 893 13 200 -5 693 13 200 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 157 498 128 200 -29 298 128 200 

Sum serier menn -1 150 225 -1 180 250 -30 025 -1 293 500 

Sum serier kvinner -41 028 -33 850 7 178 -54 850 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -1 191 253 -1 214 100 -22 847 -1 348 350 

Sum A-landslag menn  306 765 295 000 -11 765 268 000 

Sum U19 menn 104 793 120 000 15 207 190 000 

Sum U17 menn 74 961 160 000 85 039 160 000 

Sum landslag menn 491 682 575 000 83 318 618 000 

Sum A-landslag kvinner 286 400 235 000 -51 400 70 000 

Sum U17 kvinner 0 55 000 55 000 70 000 

Sum landslag kvinner 286 400 290 000 3 600 140 000 

Sum eget VM-arrangement    300 000 

Sum toppidrett 778 082 865 000 86 918 1 058 000 

Sum trenerutdanning 5 325 49 300 43 975 49 300 

Sum dommerutdanning 50 878 40 000 -10 878 50 000 

     79800 - LITTERATUR/REKVISITA. 2 000 10 000 8 000 10 000 

Sum kompetanseutvikling 58 203 99 300 41 097 109 300 

Sum Andre innsatsområder 32 400 77 400 45 000 77 400 

Sum NBF 21 584 29 040 7 456 29 040 

Sum Bandy 176 382 145 000 -31 382 169 000 

Sum styre og komiteer 197 966 174 040 -23 926 198 040 

Sum administrasjon 2 513 850 2 459 652 -54 198 2 545 740 

Sum Salg 0 -5 000 -5 000 -5 000 

Sum Sponsorinntekter -60 000 -80 000 -20 000 -80 000 

     98000 - ÅRSAVGIFT -12 000 -12 500 -500 -12 000 

     98010 - LISENS -878 665 -880 000 -1 335 -930 000 

     98020 - OVERGANGER -89 474 -91 000 -1 526 -91 000 

     98030 - PROTEST/APPELL -2 500 0 2 500  

     98035 - BØTER O.L. -7 000 0 7 000  

     98060 - RAMMETILSKUDD -1 575 000 -1 575 000 0 -1 654 000 

Sum Andre inntekter -2 564 639 -2 558 500 6 139 -2 687 000 

Sum Finans (avsetning VM-fond) 70 000 0 -70 000   

     

Prosjektresultat -7 892 -54 008 -46 116 -3 670 
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Kommentarer til regnskapet 

Generelt 
Norges Bandyforbund med sine tre idretter (seksjoner/avdelinger) er et juridisk subjekt. Det 
utarbeides derfor kun et fullverdig regnskap for Norges Bandyforbund hvert år. Dette er det 
regnskapet som organisasjonen er lovpålagt å utarbeide for innrapportering til NIF og Brønnøysund 
med styrets økonomiske beretning, revisors og kontrollkomiteens beretning. De 
offisielle/fullstendige regnskapene som viser den samlede økonomiske stillingen pr 30. april hvert år 
for Norges Bandyforbund behandles for to år av gangen på forbundstinget. 
Seksjonene har ikke egen balanse. Samtlige bankkonti og eiendeler eies av Norges Bandyforbund. 
Seksjonene er ikke organisasjonsledd i henhold til idrettens lov. Seksjonene kan derfor ikke 
disponere/opprette egne bankkonti eller besitte eiendeler. 
På grunnlag av seksjonenes aktivitetsplaner tildeler forbundsstyret seksjonene hvert år et 
arbeidsbudsjett (aktivitetsbudsjett), som seksjonene har til disposisjon til drift av sine aktiviteter. Det 
føres derfor ikke egne regnskaper for seksjonene, men en oversikt som viser avdelingens/seksjonens 
forbruk i forhold til den rammen/budsjettet som er tildelt av forbundsstyret. Det er dette 
aktivitetsbudsjettet/regnskapet som behandles av seksjonsårsmøtene hvert år. Seksjonsårsmøtene 
fastsetter seksjonens aktivitetsbudsjett innenfor rammen som er vedtatt av forbundsstyret. 
 
Regnskapene og budsjettene presenteres i henhold til NIFs standard 
prosjekt/aktivitetsregnskapsoppstilling. 
Prosjektoppstillingen inndeles i klasser i henhold til idrettens standard prosjektplansoppstilling. 
Budsjettet følger den samme oppstillingen og aggregeringsnivået som oppstillingen av 
regnskapsrapportene. 
Seksjonsstyret anser at de framlagte aktivitetsregnskaper og budsjetter er på et detaljnivå som er 
hensiktsmessig for årsmøtets behandling.  
 
Det gjøres oppmerksom på at inntekter føres som – (minus) tall i regnskapene/budsjettene. Et 
resultat med et – (minus) tegn foran er et positivt resultat (overskudd). 
 
 
Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene 
 
Idrettslagene aktivitetstilbud: 
Avviket på denne klassen i forhold til budsjett skyldes noe høyere kostnader knyttet til overføring og 
lisenskostnad for nytt serieadministrasjonssystem. 
 
Landslag: 
Kostnadene for landslagsaktiviteten er lavere enn budsjettert. Avviket skyldes primært at det er 
utfordrende å budsjettere nøyaktig kostnadene for landslagsvirksomheten.  
 
Utdanning: 
Det har i perioden vært liten aktivitet når det gjelder trenerutdanning, men høyt på 
dommerutdanning. 
 
Andre innsatsområder: 
Kostnadene i denne klassen er noe lavere enn budsjettert på grunn av at årets avgift til FIB er 
ettergitt. 
 
Styre og komiteer: 
Overskridelsen skyldes økt ressursbruk relatert til særdeles høyt sportslig aktivitetsnivå. 
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Administrasjon: 
Det har vært nødvendig å benytte noe ekstra ressurser til administrative oppgaver. 
 
Avsetning til VM-fond: 
I tråd med budsjettet har seksjonen avsatt midler (70.000,-) til seksjonens VM-fond. 
 
Avsetning til fond til dekning av kostnader ved internasjonale mesterskap på hjemmebane 
Ved internasjonale mesterskap i bandy er vertsnasjonen (arrangøren) ansvarlig for 
oppholdskostnadene for tilreisende lag. Dette betyr at bandyens deltakelse i mesterskap arrangert av 
andre nasjoner genererer «forpliktelse» til å arrangere mesterskap, på hjemmebane, hvor NBF 
dekker oppholdskostnadene for tilreisende nasjoner. Å arrangere internasjonale mesterskap i Norge, 
hvor NBF er ansvarlig for oppholdskostnadene for samtlige deltakende nasjoner, er vesentlig dyrere 
enn bare å delta i mesterskap arrangert av andre nasjoner. Forbundsstyret har derfor anbefalt 
bandyseksjonen fortløpende å avsett midler til dekning av kostnader deltakelsen (forpliktelsen) i 
internasjonale mesterskap genererer. 
 
Forbundsstyret har vedtatt å tildele seksjonene til sammen 1 million av forbundets overskudd. 
Beløpet deles mellom seksjonene i henhold til medlemstallene fra NIFs medlemsregistrering 
(idrettsregistrering). Bandyseksjonens andel av denne tildelingen er kr 180.200,-. Forbundsstyret har 
anmodet bandyseksjonen om å avsette denne tildelingen på fondet til dekning av underskudd ved 
internasjonale mesterskap. 
Seksjonsstyret avsetter kr 70.000 av sitt «driftsoverskudd» til VM-fondet.  VM-fondet er etter 
seksjonens disposisjon kr 184.654,91. Legges forbundsstyrets tildeling til fondet vil fondet være kr 
364.854,91 ved inngangen til neste regnskapsperiode. 
 
Fond til utvikling av aktivitet på regionalt nivå (region/krets) 
Forbundsstyret har vedtatt å disponere en million av forbundets overskudd til etablering av fond som 
skal, etter søknad, støtte aktivitetsutvikling på krets/regionalt nivå. Dette er i tråd med NBFs 
overordnede strategiplaner hvor medlems- og aktivitetsvekst er den primære målsetningen. 
 
Resultat og seksjonens «egenkapital». 
Seksjonens driftsresultatet (aktivitetsregnskapet) henføres seksjonenes «egenkapital», som fremgår 
av seksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper. Seksjonens balansekonto justeres 
hvert år i henhold til resultatet på seksjonens aktivitetsregnskap. Seksjonenes balansekonti er 
formelt Norges Bandyforbunds eiendom og inngår som en del av NBFs samlede egenkapital. 
 
Ved inngangen av driftsåret 15/16 var bandyseksjonens egenkapital positiv med kr 49.811,94. 
Årets positive resultat kr 7.892,19 tillegges «egenkapitalen» som da blir kr 57.704,13. 
Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital».  
 
Det gjøres oppmerksom på at Norges Bandyforbunds regnskaper for siste regnskapsperiode ikke er 
ferdig revidert eller endelig fastsatt av forbundsstyret. Det kan derfor bli mindre endringer i 
seksjonens endelige aktivitetsregnskap. 
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SAK 12 VALG 

  
SAK 12.1 Valg av medlemmer til Seksjonsstyret  
 
 
SAK 12.2 Valg av medlemmer til Valgkomiteen  
Velges av årsmøte 
  
 
SAK 12.3 Valg av medlemmer til Ballfondet  
De senere årene har Ballfondet bestått av Bandyseksjonens valgte leder, NBFs Generalsekretær og 
Bandyseksjonens rekrutteringsansvarlige, som oppnevnes når den nye Bandyseksjonen konstitueres. 
Samme ordning foreslås for kommende periode.   
 
 
 
 
 

 
Fra kampen mellom Norge og Sverige under Ungdoms-OL 2016. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


