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PROTOKOLL 

  
Bandyseksjonens 25. ordinære årsmøte. 

Ullevaal Stadion torsdag 9. juni 2016 kl. 18.00-21.45. 

 

 

INNLEDNING FRA BANDYSEKSJONENS 25. ORDINÆRE ÅRSMØTE TORSDAG 9. JUNI. 

Årsmøtedelegatene ble ønsket velkommen av Bandyseksjonens leder Stein Pedersen.  

Bandyseksjonens leder Stein Pedersen kom inn på følgende: 

 Bandyseksjonen gjennomført 12 klubbesøk. Gode og konstruktive forslag fra klubbene.  

 Vellykket Ungdoms-OL på Gjøvik. Stor takk til FIB fra NBF. 

 Gratulerte Damelandslaget med bronse fra VM i USA. 

 Gledelig at det utdannes stadig flere unge dommere. Viktig at klubbene ivaretar disse. 

 Nye kunstisbaner i Solberg og på Konnerud, samt om forhåpentligvis kort tid på Ørenbanen. 

Dette vil gi et løft for Buskerudbandyen. 

 

 

UTDELING AV ERKJENTLIGHETER OG DIPLOMER. 

Før behandlingen av årsberetningen, fikk representanter for de ulike klubbene overrakt 

klubbdiplomer og personlige diplomer til spillerne for respektive Norges- og seriemesterskap av 

Bandyseksjonens leder Stein Pedersen. 

 

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

 

Fullmaktene ble lest opp. Det var ved årsmøtets start 37 fullmakter fra klubbene, 2 fra krets/region,  

4 fra Bandyseksjonen, Totalt 43 fullmakter. I tillegg 8 personer med talerett fra Forbundsstyret og 

Administrasjonen, og 4 inviterte observatører. Totalt 55 personer. 

 

Fullmaktene ble godkjent, og årsmøtet erklært lovlig innkalt. 

 

SAK 2: Valg av dirigent. 

 

Espen Johansen, Oslo & Akershus Bandyregion, ble foreslått og valgt til årsmøtets dirigent. 

 
 
SAK 3: Valg av sekretærer. 

 

Fra NBFs administrasjon ble foreslått og valgt Tor Audun Sørensen og Stian Lillevåje. 

 

 

SAK 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll. 

 

 

Håkon Skjerve-Nielssen, Snarøya og Astrid Sønstevold, Skeid ble foreslått og valgt. 
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SAK 5: Godkjenning av den oppsatte saksliste og forretningsorden. 

 

Etter forslag fra dirigenten ble taletiden for innlegg satt til tre minutter fra talestolen, svar på 

innlegget to minutter og replikk ett minutt.  

 

Med ovenstående bemerkninger ble sakslisten og forretningsorden godkjent.  

 

 

SAK 6: Behandle seksjonsstyrets beretning for den forløpte sesong. 

 

Årsberetningen ble gjennomgått side for side. 

 

Utdanningskomiteen, side 28: Heming Hveding Langmo ikke autorisert som forbundsdommer enda, 

men i god prosess.  

 

Med denne presiseringen ble Årsberetningen 2015/16 godkjent.  

 

 

SAK 7: Behandle regnskapene som oversendes forbundstinget/forbundsstyret til 

godkjenning. 

 

Spørsmål om under hvilken post NM-finalene befinner seg. Generalsekretæren svarte at de sorterer 

under «Sum serier menn» og «Sum serier kvinner». 

 

Regnskapet ble med ovenstående presiseringer godkjent.  

 

 

 

 
 
SAK 8-1 INNKOMNE FORSLAG 

 

Etter forslag fra dirigenten ble følgende godkjent:  

Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at administrasjonen får fullmakt til å skrive regelen inn i 

reglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket. 

 
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. 
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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.  
 

Forslaget falt med 3 stemmer for og 38 mot.  
 
 

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. 
 

Forslaget falt med 3 stemmer for og 37 mot.  
 
 

Sak 8-1-3 Stabæk 
Kampreglementet § 17. Seriene. Divisjonsspill 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
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. 
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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. 
 

Stabæk trakk forslaget.  

Solberg fremmet nytt forslag: 

Senior herrer og damer 10 000 til hver av finalistene. 

 

Forslaget falt med 6 stemmer for og 34 mot.  
 
 

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.  
 

Forslag trukket. 

Seksjonsstyret ble anmodet om å se på saken. 
 
 

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. 
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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.  
 

Forslag trukket. 

Oslo og Akershus Bandyregion ble anmodet om å se på saken.  
 
 

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.  
 

Forslag trukket. 

Oslo og Akershus Bandyregion ble anmodet om å se på saken.  
 
 

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. 
 

Forslaget falt med 4 stemmer for og 34 mot.  
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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. 

 
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.  
 

Forslag trukket. 

Seksjonsstyret vurderer endringer. 
 
 

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. 
 

Forslag trukket. 

Seksjonsstyret ble anmodet om å se på saken.  
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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.  

 

Forslaget falt med 8 stemmer for og 33 mot.  
 

 

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:  

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 
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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. 

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. 
 

Trukket som en naturlig følge av voteringen i sak 8-1-10. 
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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. 

 
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.  

 

Forslaget falt med 8 stemmer for og 33 mot.  
 
 
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. 
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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.  

 

Trukket som en naturlig følge av voteringen i sak 8-1-12. 
 
 
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.  
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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. 

 
Forslag trukket. 

Seksjonsstyret vil tilstrebe å ivareta intensjonen i forslaget. 

 

 
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 
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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. 
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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. 

 

Forslag trukket. 

Seksjonsstyret vil be dommerkomiteen utrede om intensjonen i forslaget kan ivaretas gjennom 

gjeldende regelverk. 

 
 
  



 

 

14 

 
SAK 8-2 BANDYSEKSJONENS 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 
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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.  
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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. 
 
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. 
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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.  
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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  

(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. 
 

Forslaget ble vedtatt med 39 stemmer for og 4 mot. 
 
 
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.  
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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. 

 
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. 
 

Forslaget ble vedtatt med 36 stemmer for og 3 mot. 
 

 

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. 
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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 

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

Forslaget ble vedtatt med 40 stemmer for og 3 mot. 
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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.  
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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.  

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. 

 
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.  
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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.  

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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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 2016– 2017  
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)   
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Kampinspektøravgift elite kr 3.500 (kr 3.000)  
1.div. kr 1.500 (kr 1.000) 
2.div. kr 1.000 (kr 500) 
  
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.  

 

Enstemmig vedtatt med følgende kommentarer: 

Klubbene ønsket den delen av kampinspektørrapporten som omhandler arrangementet tilsendt. 
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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. 
 
 

 

Arbeidsplanen ble godkjent.  
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SAK 7: REGNSKAP 2015-2016                                        SAK 11: BUDSJETT 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 

 
 
Regnskap: Se sak 7 (s. 3) 

Budsjett: Budsjettet ble godkjent. 
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SAK 12 VALG  
 
SAK 12.1 Valg av medlemmer til Seksjonsstyret  

Valgkomiteen foreslår følgende valg for kommende periode: 

 

Leder: Stein Pedersen, Ullern IF (valgt for to år)  

Nestleder: Julie Nålby, Drammens Bandy (ikke på valg, ett år igjen) 

1. styremedlem: Øistein Rune Eriksen, Torp IF (ikke på valg, ett år igjen) 

2. styremedlem: Silje Maurtveten, Nordre Sande IL (valgt for to år)  

3. styremedlem: Geir Andersen, Høvik IF (valgt for to år)  

1. varamedlem: Ravi Sunder, Drammen Bandy (ikke på valg, ett år igjen) 

2. varamedlem: Marianne Eystø, Solberg SK(valgt for to år) 

3. varamedlem: Christen Møllhausen, Ready IF (valgt for to år) 

 

Samtlige styremedlemmer på valg ble ved akklamasjon valgt i henhold til valgkomiteens 

innstilling.  

 

 

SAK 12.2 Valg av medlemmer til Valgkomiteen  

 

Årsmøte valgte ved akklamasjon følgende valgkomite:  

Leder: Tor Sagafos, Oslo & Akershus Bandyregion 

Medlem: Jan Rockstad, Drammen Bandy 

Medlem: Hanne Werner, Røa IL 

Varamedlem: Per Hansen-Tangen, Snarøya SK 

 

 

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.   

 

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 
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FULLMAKTER TIL BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2016  
Til Årsmøtet 9. juni 2016 var 43 fullmakter representert ved møtets start med følgende fordeling: 

Klubbene - 37 fullmakter (fra kl 19 var det 38 fullmakter, hvilket økte totalen til 44 fullmakter). 

Kretser/Regioner - 2 fullmakter. 

Bandyseksjonen representert med 4 fullmakter. 

Fra Forbundsstyret og Administrasjonen stilte 8 personer med talerett. 

4 inviterte observatører.    

 

Fullmakter: 

Fornavn Etternavn Klubb 

Jan Rockstad Drammen 

Liv  Vogt Johansen Drammen 

Espen Slotsvig Drammen 

Kjell Are Moe Frigg 

Per  Hagberg Hauger 

Jørn Follesø Høvik 

Sandra Follesø Høvik 

Tine Bjonge Høvik 

Frode Lund Nilsen Konnerud 

Merethe Wold Konnerud 

Øivind Bergstrand Konnerud 

Frode Holm Mjøndalen 

Pia Sørensen Mjøndalen 

Runar Andreassen Mjøndalen 

Christen Møller Røa 

Thale Scott Røa 

Tor Sagafos Røa 

Rolf Bergseng Ready 

Alex  Didrichson Ready 

Nina Storvik Ready 

Jan Ove Ebeltoft Sarpsborg 

Helge Holter Skeid 

Astrid Sønstevold Skeid 

Tone Farnes Skiold 

Håkon Skjerve-Nielssen Snarøya 

Asle  Tangen Solberg 

Atle Aarbrekk Solberg 

Liv Jenny Bø Solberg 

Thomas Miøen Stabæk 

Einar Forfang Stabæk 

Grethe Andersen Stabæk 

Espen Enberg Strømsgodset 

Haakon Heyerdahl Ullern 

Julie Myrann Ullern 
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Sverre Stockinger Ullern 

Svein Karlseng Ullevål 

Petter  Breistøl Øvrevoll/Hosle 

Alexandra Østgaard Øvrevoll/Hosle 

 

 

Fornavn Etternavn Krets/Region 

Eivind Thorne Oslo & Akershus 

Odd Arntzen Oslo & Akershus 

 

 

Fornavn Etternavn NBF 

Stein Pedersen Bandyseksjonen 

Julie Nålby Bandyseksjonen 

Hanne Werner Bandyseksjonen 

Ravi Sunder Bandyseksjonen 

 

 

Kun talerett: 

Fornavn Etternavn NBF 

Erik Hansen NBF-President 

Tomas Jonsson Adm. 

Tor Audun  Sørensen Adm. 

Stian Lillevåje Adm. 

Kim Alexander Jørstad Adm. 

Ann-Mari Ellefsen Adm. 

Eivind Tysdal Adm. 

Espen Johansen Adm. 

 

 

Inviterte observatører: 

Fornavn Etternavn NBF 

Erik  Langmo Damekomiteen 

Knut Sørensen A-Herrer 

Thore H. Steinrem U-19 Gutter 

Trond Audun Sørensen U-17 Gutter 
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