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1. ORGANISASJON 

1.1 Seksjonsstyret 
Leder Paal Saastad Tunet IBK 

Nestleder Ståle A. Wiig Sarpsborg IBK 

1. Styremedlem Gitte Bjerkelund Tunet IBK 

2. Styremedlem Stian Bredby Strømmen IBK 

3. Styremedlem Per Melbye Stavanger IBK 

4. Styremedlem Kristine Løken St. Croix IBK 
5. Styremedlem Ragnhild R. Ådland Fjellkameraterne IL 

1. Varamedlem Petter Alexandersen Sagene IF 

2. Varamedlem Martin Gøranson Bærums Verk Hauger IF 
3. Varamedlem Anette Marie Berg Holmlia SK 

 

1.2 Administrasjon 

Stab: 

Generalsekretær Tomas Jonsson (64 %). 

Økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (64 %). 

Kowsalya Sentamilvannan er ansatt som regnskapsmedarbeider og bearbeiding av lisenser (64%). 

Innebandykonsulenter: 

Terje Larsen idrettskonsulent/serieansvarlig forbundsseriene (100%).   

Frank Nordseth serier og IT (100 %). 

Jostein Sjaatil (sekretær for innebandyseksjonens styre og utvikling, til sammen 100 %). 

Delt stab og fagansvar:  

Lars Bunæs (økonomi 50% - og landslagsansvarlig innebandy 50%) 

Kim-Alexander Hofgaard Jørstad (70 % dommerkonsulent, 30 % NBF-stab). 

Kretsansatte: 

Per Christian Westreng er ansatt 100 % som kretssekretær i SørØst Bandyregion. 

Espen Johansen er ansatt 100 % som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har også 

ansvar for bandyidretten i Oslo.   

Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion. 

Bjørn Erik Thorp er ansatt 100 % som seriesekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. 

Børge Andreassen er ansatt 100 % som kretssekretær i SørVest Bandyregion og Hordaland 

Bandykrets. 

Mari Mugaas Joakimsen er ansatt 80% som administrasjonskonsulent i SørVest Bandyregion og 

Hordaland Bandykrets. 

Åsmund Sjøberg er ansatt 100 % som kretssekretær i Midt-Norge Bandyregion. 

Tomas Trogstad er ansatt i 50% som seriesekretær/utviklingskonsulent i Sogn og fjordene/Sunnmøre 

Ruben Kristiansen er ansatt 50 % som kretssekretær i Innlandet Bandyregion. Ruben er ansatt i 100% 

stilling hvor Bedriftsidrettsforbundet har 50% av hans stilling. 

Johanna Ragnarsson er ansatt 50% som kretssekretær i Nord-Norge Bandyregion. 

Sentralt ansatte i utviklingsavdelingen: 

Eivind Tysdal, leder for utviklingsavdelingen innebandy (100 %). 

Marcus Nilsson (100 % utvikling). 

Ann Katrin Eriksson er ansatt 100 % som prosjektleder for prosjektet Idrett for alle. 

I tillegg er det 10 utviklingskonsulenter som er plassert regionalt.  

 

Kostnader til stabsstillingene (innebandyseksjonens andel), innebandykonsulentene og andel av 

fagansvarliges lønns- og kontorkostnader inngår i seksjonens økonomi/regnskap. Til sammen belastes 

Valgkomite innebandy  
Leder Torgeir Waterhouse 

Medlem Ellen Lind 

Medlem Per Harald Bai Stabell 

Vara Stian André B. Romslo 
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innebandyseksjonens regnskap med i overkant av 6 stillinger. Gjennomsnittlig kostnad (lønn og 

kontor) er i overkant av kr. 950.000,- pr hel stilling.  

 

Norges Bandyforbund er arbeidsgiver for samtlige kretsansatte. Dette er en ordning som gjelder for 

samtlige særforbund og Norges Idrettsforbund (ansatte i Idrettskretsene). 

Lønns- og kontorkostnader for de kretsansatte betales primært av den respektive krets. Andel av NBFs 

rammetilskudd fra Staten/NIF er rettet mot støtte til den regionale aktiviteten. Dette benyttes til å 

dekke andel av kretsenes/regionenes lønnskostnader og lønn til kretskoordinator. Det er primært 

aktivitetsveksten i kretsene/regionene som de siste årene har krevd økning i antall ansatte i NBF. 

Kostnader for lederstillingen i utviklingsavdelingen belastes innebandyseksjonens regnskap. 

Øvrige ansatte (sentralt og regionalt) dekkes av øremerkede tilskudd, tildelt NBF samlet, rettet mot 

utvikling av aktivitet for barn og ungdom på lokalt nivå. 

Kostnader for den ansatte i prosjektet Idrett for alle dekkes av øremerket tilskudd fra Staten/NIF til 

NBF. 

1.3 Lisens 

Bandyforbundets lisensordning er et av de viktigste kriteriene for forbundets og kretsenes 

aktivitetstilbud. På bakgrunn av vedtak fattet på Forbundstinget 2018 var det et krav at alle spillere 

hadde løst lisens for å delta i obligatorisk seriespill (serie- og cupkamper) og lavterskel-

/mosjonsaktivitet sesongen 2019/2020. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som 

benytter en spiller i obligatorisk kamp vil kunne bli fratatt poeng. 

En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er 

forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 

31.august). 

Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier og 

øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer. 

 

Lisensordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere som 

deltar i obligatoriske kamper har løst lisens. Det samme gjelder for dommerne. Trenere, ledere og 

andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. 

 

Norges Bandyforbund samarbeider med Idrettens Helsesenter. 

 

Klubbene må selv sørge for at samtlige spillere er lisensiert. I SportsAdmin 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. 

Spillere som ikke fremkommer på lisensoversikten på www.sportsadmin.no – er IKKE spilleberettiget 

for deltakelse i kamp/serie/turnering i regi av Norges Bandyforbund. 

 

Vi anbefaler at arbeidet med oppdateringer og korrigeringer startes allerede før sommeren – da unngår 

man å glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart. 

 

1.4 Utvikling 

Totalt har 9.032 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2019/2020.  

Dette er en økning på 949 lisenser fra sesongen 2018/2019. 

 

Året 2018 ble det rapportert aktive medlemmer fra 276 klubber. 

Året 2019 ble det rapportert aktive medlemmer fra 289 klubber. 

 

Nedgangen i antall klubber vi har sett de senere årene har nå snudd til en økning. Nedgangen vi så i fra 

2014 til 2017 skyldes i hovedsak en opprydning av klubber som ikke har aktivitet eller har hatt det på 

flere år. Opprydningen er gjennomført av idrettskretsene. 
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1.5 Møtevirksomhet  

Innebandyseksjonen har i løpet av perioden hatt 8 styremøter, noen arbeidsmøter og ekstraordinære 

møter 18. mars, 26. mars og 3. april knyttet til koronasituasjonen og Forbundsstyrets arbeid i den 

perioden. Det er behandlet 50 saker gjennom perioden.   

 

Styret har invitert til tre ordinære Forbundsseriefora hvorav ett av disse kun var et informasjonsmøte 

vedrørende saken om opprykk/nedrykk mellom 1. divisjonene og eliteserien for menn. Styret 

gjennomførte også et møte 13. mai med kun eliteserieklubbene der årskalenderen 2020/2021 ble 

diskutert, og det ble fremlagt et behov for å utvide kommende sesong på bakgrunn av usikkerheten 

knyttet til koronasituasjonen. I tillegg har Dommerkomiteen og Inkluderingskomiteen gjennomført 

flere møter innenfor sine arbeidsfelt.  

 

1.6 Internasjonalt 

Pr. 25.06.20 består IFF av følgende 74 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner: 

Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, 

Belgia, Brasil, Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, 

Nederland, New Zealand, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike, Pakistan, 

Korea, Ukraina, Liechtenstein, Island, Mongolia, Armenia, Moldova, Irland, Israel, Serbia, Argentina, 

Thailand, Portugal, Romania, Sierra Leone, Hviterussland, Iran, Indonesia, Litauen, Filippinene, 

Jamaica, Mosambik, Sør-Afrika, Kamerun, Tyrkia, Uganda, Elfenbenskysten, Venezuela, Kenya, 

Kina, Haiti, Somalia, Malta, Hong Kong, Nigeria, Kroatia, Kiribati, Rwanda, Burkina Faso, Sentral-

Afrika, Kuwait, Togo. 

 

Representasjon: 
IFF Central Board (CB) 

Monica Bakke har vært Treasurer i IFF Central Board og medlem i IFF Executive Committee. 

 

IFF Appeal Committee (AC) 

Kim-Alexander Hofgaard Jørstad har vært medlem av Appeal Committee.  

 

1.7 Samarbeidspartnere   

Salming, PurePlay, Bavac, Swerink, Gjensidige, Thon Hotels og Sparebankstiftelsen DNB har bidratt 

positivt for innebandy som breddeidrett. 
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2.0 KOMITEER OG UTVALG 
 

2.1 Dommerkomiteens beretning 2019/2020 

 

HVEM 

Dommerkomiteens sammensetning 

Dommerkomiteen har i perioden bestått av 

 

Per Harald (Palla) Bai Stabell Leder 

Kim-Alexander H. Jørstad Fagansvarlig (ansatt), observasjonsansvarlig 

Gitte Bjerkelund Økonomiansvarlig og bindeledd til Seksjonsstyret 

Tomas Trogstad Medlem, dommerutvikler og region/kretskontakt 

Georg Engstrand Medlem, ansvarlig innebandyregler.no 

Monica Birdal Medlem, bindeledd til Forbundsstyret og IFF 

 

Inge Haug Tillitsvalgt forbundsseriedommergruppen 

Andreas Lindberg Tillitsvalgt forbundsseriedommergruppen 

   

Terje Larsen fra NBFs administrasjon har, i samarbeid med fagansvarlig, fungert som komiteens 

sekretariat. 

 

HVA 

Dommerkomiteen (DK) har i perioden hatt 6 fysiske møter, hvor det er behandlet i alt 34 saker. Det er 

avholdt en rekke arbeidsmøter (AU) hvor kun enkelte DK-medlemmer, med relevante 

arbeidsoppgaver, har deltatt.  

 

Dommersituasjonen 

Sesongen 2019/2020 fikk 14 dommerpar og en enkeltdommer (forfallsdommer), tildelt autorisasjon 

for forbundsseriedømming. Disse ble delt inn i tre grupper. I rangeringen har fire (4) av disse parene 

dannet gruppe 1, som også dømmer eliteserie menn. Fire (4) par startet sesongen i gruppe 2. Flere av 

disse parene var nye konstellasjoner av tidligere gruppe 1 dommere og ble raskt tatt inn i gruppe 1. I 

sesongen var det seks (6) par som dannet gruppe 3, og har dømt eliteserie kvinner og 1.div Østland 

menn.  

 

DK har ufravikelige krav til tester, både fysiske og teoretiske. Alle par som har ledet kamper i 

forbundsseriene i år, har gjennomført og bestått alle tester. 

 

Som følge av langvarige skadeavbrekk ble sesongen gjennomført og avsluttet med 13 par. 

 

12. mars stoppet all idrett opp som følge av Korona-pandemien og den resterende delen av sesongen 

ble avlyst. 

 

Dommersamling 

Forbundsdommerne hadde en todagers samling i Tanumstrand, Sverige 7. – 8. september. Formålet 

med samlingen, foruten gjennomføring av fysiske tester og gjennomgang av obligatoriske teoretiske 

tester tatt i regeldatabasen, var å forankre felles referanse til toleransenivå og måten kamper skal ledes. 

Dette ble gjennomført ved videoanalyse. Dommerdirektivene ble gjennomgått og justert i plenum. 

Ekstern foreleser var Reine Sjödin, som foreleste i temaet «Hvordan gjøre gode dommere, enda 

bedre», hvor det var hovedfokus på kamplederrollen. Det ble videre gjennomført gruppearbeider om 

videreutvikling av det å skrive dommerrapporter etter kampstraffer. Noe av formålet med en samling 

er også det sosiale og det å bygge en sterk gruppe. 
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Dommeroppsett 

Administrasjonen med Terje Larsen og Kim-Alexander H. Jørstad har hatt ansvaret for 

dommeroppsett i de tre forbundsseriene. Dette har blitt forelagt for DK på møte, kvalitetssikret og 

godkjent.  

DK har i fellesskap satt opp dommere i sluttspillet, så langt det ble gjennomført.  

 

Forfallsarbeidet har vært utført av Kim-Alexander H. Jørstad.  

 

Dommerobservasjon 

I løpet av sesongen er det gjennomført 51 observasjoner på forbundsseriedommere i seriespill og NM-

gruppe- og sluttspill. Dette inkluderer to observasjoner av nominerte par til forbundsseriegruppen. 

  

De som har stått for observasjonsarbeidet er Kim-Alexander H. Jørstad, Inge Haug, Tomas Trogstad, 

Jørn Brevik, Kjell Hølland og Per Christian Westreng. Thomas Sørensen har vært ubenyttet 

observatørressurs og prioritert observasjon i egen region. 

 

Det ble gjennomført observatørsamling 12. oktober 2019. 

 

Internasjonal representasjon 

Norge har ikke hatt dommere på internasjonale oppdrag sesongen 2019/2020, men Inge Haug har 

representert Norge som IFF observatør i følgende internasjonale turneringer: 

 

EuroFloorballCup i Slovakia i oktober 2019. 

VM for kvinner i Neuchatel i Sveits i desember 2019. 

 

Haug var i tillegg uttatt som observatør til U19 VM for kvinner i Uppsala, Sverige, i mai 2020. 

Turneringen ble utsatt. 

 

Nominerte par til forbundsseriene 2020/2021 

Midt-Norge Bandyregion (MNBR) har nominert ett par (Daniel Johansen og Kim Svensson) til 

forbundsseriene. Paret ble tatt ut til NM-gruppespill G19 og observert der.  

 

I tillegg har SørØst Bandyregion nominert dommerparet Patric Olsen og Ole Høyden til 

forbundsseriedommergruppen. 

 

Begge par inviteres til forbundsseriedommersamling i august 2020. 

 

Dommerutvikling  

Dommerutvikling starter med klubbene! Det er klubbene som rekrutterer nye dommere, altså 

deltakere til dommerkurs! NBF (DK sentralt og regionale DK) plikter å tilby kurs og 

oppfølging, men dette krever at klubbene også bidrar med ressurser! Ditt regionale DK blir ikke 

bedre enn klubbene gjør det til!  

 

Dommersituasjonen i Norge 2020 

Antallet dommere/kampledere er stadig i underkant av 400 dommere på landsbasis. Disse skal dømme 

totalt, i overkant av 5000 kamper på alle nivåer (i tillegg kommer aktivitets- minirunder og annet som 

ikke er definert som seriespill). Det utdannes nå noe færre dommere per år, med ett større fokus på 

kvalitet framfor kvantitet. Dette gjøres forskjellig fra region til region, men i all hovedsak forsøkes det 

å rekruttere eldre kandidater (18 år og oppover). Der det påmeldes yngre kandidater (16-17 åringer) er 

det sterkt fokus på at klubbene som tilmelder, har en navngitt dommerkontakt, og oppfordres til å 

sende deltakere på veilederkurs. Det er de siste årene ett mye sterkere fokus på veiledning (kontra 

observasjoner). Bare tiden vil vise om vi lykkes med de grepene som er foretatt. 
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Nasjonalt dommerutviklingsprogram 
DK-I har startet et program med 12 utvalgte dommere fra regioner over større deler av landet. Alle 

regioner og kretser er blitt forespurt om kandidater. Tomas Trogstad er engasjert som dommerutvikler 

for programmet. Utlysningskriteriene var unge, ferske dommere. Dømt i ett par sesonger og i alder 18-

26 år. Det har vært gjennomført intervjuer med hvert dommerpar i forkant av utvelgelsen, og de 

signerte kontraktene på første fysiske samling i februar 2020. Kontrakten strekker seg over for to 

sesonger. Før de møttes for første gang gjennomførte alle deltakerne fire grunnleggende regelprøver. 

Siden det har det vært gjennomført samtaler med hvert enkelt par på Teams (videokonferanse) og en 

samling på Zoom (videokonferanse). I perioden med Covid-19 nedstenging har det vært fokusert på 

kampelederfilosofi, dommerbok og regelprøver. Om situasjonen tillater det, vil neste samling være 

under Plankecup 2020, med praksis (kampledelse) og sosialt samvær. Der vil de også få sine første 

veiledninger. Følg programmet på Facebook: https://www.facebook.com/groups/784944631976472/ 

 

Regeldatabasen (innebandyregler.no) 

DK oppfatter at regeldatabasen fortsatt er ett svært nyttig virkemiddel i grunnopplæringen av 

dommere. Det gjør det enklere å tilegne seg teoretisk regelkunnskap. Det er to prøveformer: Eksamen 

(faste spørsmål) og Test (tilfeldige spørsmål). Den siste formen gjør at prøven endrer seg hver gang en 

tar den. Det er også da tilgjengelig fasit etter at en har tatt prøven.  

 

Basen har per nå 639 brukere og det er 394 spørsmål i databasen. Det har vært tilgjengeliggjort 31 

prøver og det er avlagt totalt 11 651 besvarelser. 

 

Det arbeides med en ny versjon og forsøk på å innføre flere former for prøver. Tester vil påbegynnes 

sesongen 2020/2021. 

 

Dommere til NM-finaler 

Årets NM-finaler ble avlyst og ingen dommeruttak ble foretatt grunnet pandemien. 

 

Jan Nordlis hederspris  

Håvard Pedersen og Jon Åge Meller ble av lagene i eliteserien for menn utpekt til årets dommerpar i 

Norge og fikk prisen «Jan Nordlis hederspris». Prisen utdeles på et senere tidspunkt. 

 

 

FREMTID 
Planer fremover 

Strategiplanen til innebandyseksjonen i NBF sier om dommere: 

- Utdanne flere og beholde dommere i alle kretser og regioner og forbundsserier. 

- Utdanne flere dommerobservatører og veiledere på krets/regioner- og forbundsnivå. 

Disse delmålene er gjeldende også for kommende sesong. Begge delmål krever holdningsskapende 

arbeid fra forbund, seksjon, region og komiteer og at dette forankres i klubber og medlemmer. Den 

mest kritiske faktoren er å beholde dommere etter endt kurs.  

 

Både DK sentralt og de regionale DKene ønsker å bidra til å utdanne flere veiledere, observatører og 

gi råd og kunnskap om det arbeidet som kreves – i klubbene,  for at dommerutvikling skal komme i 

takt med den utviklingen som foregår ellers i innebandy-Norge. 

 

Følgende oppgaver ble gjennomført sesongen 2019/2020: 

- Strammet til og presisert dommerdirektivene på de områder som omhandler protester og dårlig 

oppførsel. Startet med topp-parene og forbundsseriene. 

- Avholdt Kick-off før seriestart, der seksjonstyret for innebandy samt dommere og 

dommerkomiteen møter lagledere og kapteiner. Dette møtet ønskes permanent før hver 

sesong. 
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Så dommerkomiteen vil fokusere på følgende oppgaver fremover: 

- Nulltoleranse overfor hets mot dommere på alle nivåer.  

- Inkludere holdninger og verdier overfor dommere i trenerutdanningen. 

- Arbeide for at laglederlisenskurset blir obligatorisk for alle som skal stå på benken. 

- Spesifikt for forbundsseriene: Om situasjonen tillater det, vil det igjen gjennomføres Kick-off før 

seriestart, i samme eller litt endret format som sist. 

- Fortsette samarbeidet og utviklingen av de regionale dommerkomiteer i alle aktive regioner/kretser. 

Det prioriteres å hjelpe de enkelte regioner/kretser og se på de utfordringer som det arbeides med. 

- Fortsette å arbeide med å fase inn flere dommere i de videregående dommerkursene for å skape 

morgendagens kampledere, herunder å fortsette arbeidet og utviklingen av 

dommerutviklingsprogrammet. 

-  Arrangere samling for forbundsseriedommere og samling for forbundsserieobservatører. 

 

 

 

  Oslo, den 6. juni 2020 

 

 

   

 

  _______________________ 

  Per Harald (Palla) Bai Stabell 

  Leder 

 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Kim-Alexander H. Jørstad Gitte Bjerkelund (s) 

 Fagansvarlig Økonomi 

 

  

   

 _______________________ _______________________ 

 Tomas Trogstad (s) Monica C. Bakke (s) 

 Dommerutviklingsansvarlig medlem 

 

  

   

 _______________________ _______________________ 

 Georg Engstrand (s) Inge Haug (s) 

 DK-medlem Tillitsvalgt dommer 

 

 

 

 ______________________ 

 Andreas Lindberg (s) 

 Tillitsvalgt dommer 
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2.2 Regelkomiteens beretning 2019/2020 

 

Det har denne sesongen ikke vært en fungerende regelkomité, men administrasjonen sentralt v/Frank 

Nordseth, Terje Larsen og Kim-Alexander H. Jørstad har avgitt tolkninger i enkeltsaker, der forståelse 

av regelverket har kommet på spissen.  

I samarbeid med dommerkomiteen har det blitt gitt tilbakemeldinger til det Internasjonale 

Innebandyforbundet (IFF) om foreslåtte endringer i det nye spillereglementet, gjeldende fra 2022. 

Norge har også av IFF blitt plukket ut sammen med Tsjekkia, Finland, Danmark og Italia til å teste en 

ny regelendring i eliteserien for menn sesong 20/21. Regelen som skal testes ut er frislag ved gjen-

opptakelse av spillet etter en avventende utvisning (regel 503.9/507.23). Hensikten med denne 

endringen er å tildele frislag til det ikke-feilende laget i situasjoner hvor spillet ellers skulle gjenopptas 

med duell etter regelverket. Målet er å støtte det offensive spillet. 

 

Administrasjonen arbeider fortløpende med å kvalitetssikre regelverket slik at det er enklest mulig å 

forstå. 

 

Paal Saastad 

Leder av Innebandyseksjonen 

 

2.3 Inkluderingskomiteens beretning 2019/2020  

 

Definert hovedansvarsområde:  

«Ivareta interessene til grupper med fysiske og spesielle behov i tillegg til integrering av mennesker 

med ulik bakgrunn.». 

 

Medlemmer:  
Monica Birdal  Leder 

Martin Gøranson Seksjonsstyret innebandy 

Jim Nymoen  Bærums Verk Hauger IF 

Jan Olav Sørlie  Karmøy IBK  

Arild Sem  Sola EL-innebandy 

Andreas Hagen  Kampen IBK 

Ann Katrin Eriksson Administrasjon NBF 

 
Gjennomførte møter: 

- 17. september  

- 17. desember 

- 25. februar 

- 3. mars 

- 18. mars 

 

I tillegg deltok Monica Birdal og Ann Katrin Eriksson på møte i Gøteborg den 22. november, med 

representanter fra Sveriges Parasportforbund og utvalg for EL-hockey i Danmark. 

 

IK har arbeidet med følgende saker: 

- Avgifter og lisenser for seriespill i EL-innebandy 

- Plan for Special Olympics World Winter Games 2021.  

- NM-veka på Hamar.  

- Retningslinjer for egen super-klasse på turneringer.  

- Trenerhefte for super-innebandy 

- Planlagt og gjennomført webinar for engasjerte i EL-innebandy 

- Nordisk samarbeid for EL-innebandy 
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Tiltak som IK følger opp videre: 

- NM-veka 2020 og 2021 

- Special Olympics 

- Langtidsplan «Idrett for Alle» 

- Formalisering og stiftelse av Nordisk komite for EL-innebandy 

- Saker som eventuelt meldes inn 

 

Annet: 

Martin Gøranson har gjennomført studiet «Mentorprogram for unge ledere i idretten», i regi av Norges 

idrettsforbund og Norges Studentidrettsforbund.  

 

Jan Olav Sørlie ble tatt opp i «Utvalg for idrett for utviklingshemmede», et rådgivende organ til styret 

i Norges idrettsforbund. 

 

2.4 Idrett for alle - årsrapport 2019/2020 

Idrettsregistrering 

 
 

Idrettsregistreringen viser en positiv trend når det gjelder våre para-idretter EL- og Super-innebandy. 

Fra 2018 har vi økt antallet fra 400 medlemmer til 496 medlemmer. Super-innebandy står for veksten. 

Det har kommet 6 nye klubber og 93 nye spillere. EL-innebandy holder seg på samme nivå når det 

gjelder antall spillere, selv om vi har fått 2 nye klubber. De nye som kommer til dekker opp for 

spillere som faller fra. EL-innebandy består av små, sårbare miljøer som mangler et godt støtteapparat 

og trenger tett oppfølging av NBF for å beholde flest mulig.   

Jamført med idrettsregistreringen for alle 55 forskjellige særforbund har Bandyforbundet hatt størst 

vekst av paraidrettsmedlemmer av alle.  Vi er det 6. største særforbundet på paraidrett. EL-innebandy 

er den desidert største lagidretten for utøvere i rullestol. Super-innebandy er den tredje største 

lagidretten for «utviklingshemmede».  

 

EL-innebandy 
 

NM-veka 2019 

Sesongen i EL-innebandy ble i år igjen avsluttet på NM-veka i Stavanger. Arendal sjokkerte alle og 

tok seg til finalen etter å ha slått ut Lillestrøm Eagles. Bærums Verk Hauger Lions beholdt tittelen som 

Norgesmestere.  Arrangementet ble gjennomført med glans. Det var mange som skrøt av forbundet, og 

NBF har fått god anseelse hos NRK og Norges Idrettsforbund. El-innebandyen deltar på en arena og 

møteplass for hele norsk idrett. På NM-veka får EL-innebandy muligheten til å vise seg frem foran et 

større publikum, på det største idrettsarrangementet i Norge. Det har betydd mye for spillerne og gitt 

en ekstra dimensjon og anerkjennelse.  

 

Turneringer og seriespill  

Seriespillet i EL-innebandy ble offisielt i oktober. Serieavgift per lag ble satt til kr 1.000,- og 

spillerlisens kr. 425,-. I forbindelse med offisielt seriespill ble også kamp- og spillereglementet 

revidert. 32 spillere løste lisens.  

Sesongens første turnering ble gjennomført på Sør-Amfi arena i Arendal i september. Trønderhallen 

og Haugaland stod for tur i oktober. De første seriekampene ble avviklet på turneringen hos Lillestrøm 
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i november.  Bærums Verk Hauger og Lillestrøm deltok også på Göteborg Open, en av Sveriges 

største paraidrettsarrangementer. Nyborg IL inviterte til Trondheim Spectrum i februar. Dette skulle 

vise seg å bli den siste turneringen for sesongen. 

På grunn av covid-19 virus ble turneringene til Sandefjord, Klyve og Bærums Verk Hauger avlyst. Det 

første offisielle seriespillet i EL-innebandy ble derfor ikke ferdigspilt.  Det var en stor variasjon i 

antall spilte seriekamper. Lagene ble rangert utfra samme prinsipp som de fleste lagidretter benyttet 

seg av i den spesielle situasjon.  Det laget med høyest gjennomsnittlig poeng på antall spilte kamper 

vant serien. 

 

Sluttplassering seriespill 

1 BVH Verket Lions 

2 Lillestrøm Eagles 

3 Sandefjord 

4 BVH Verket Tigers 

5 Klyve 

6 Nyborg 

 

Klubboppfølging 

Fredrikstad IBK EL-innebandy varslet NBF at de trengte hjelp med å rekruttere trenere, i tillegg til 

kompetanse på hvordan de kunne utvikle seg. I november fikk gjengen i Kongstenhallen besøk av 

prosjektleder «Idrett for alle» Ann Katrin Eriksson, gjestetrener Anders Larsen (Bærums Verk 

Hauger) og Martin Gøranson (fra Innebandyseksjonen og Inkluderingskomitéen). «Assister meg» 

sponset klubben med en trener. Klubben fikk en skikkelig kick-off på sesongen, med lokale sponsorer 

og publisitet i lokalavisa. Drømmen om å spille turnering skulle gå i oppfyllelse, men så kom viruset 

og muligheten forsvant like fort. Det er å håpe at motet fortsatt er oppe til høsten. 

 

Sveiva, Holmlia, Ørsta og Ålesund stod også for tur og oppfølging av NBF. Da Idretts-Norge ble 

nedstengt kunne dessverre ikke det realiseres. 

 

Rekruttering og opplæring på Beitostølens Helsesportsenter 

I september gjestet NBF Beitostølens Helsesportsenter (BHSS). Der fikk de ansatte opplæring i 

grunnleggende treningsøvelser for bruk i EL-innebandy. Samtidig fikk alle brukere muligheten til å 

prøve idretten. Der ble det blink og rekruttering av nye spillere til Klyve, Nyborg, Sola, Stavanger, 

Bergen og Oslo. Besøk på BHSS vil bli et fast årlig opplegg.  

 

EL-innebandydag og paraidrettsdag på Energisenteret i Bergen 

Norges Bandyforbund (NBF) fikk støtte fra ExtraStiftelsen til prosjektet «Felles paraidrettsdag». 

Prosjektets målsetning var å arrangere felles paraidrettsdag, med utprøving av minst seks forskjellige 

tilrettelagde lokale idretter. I november ble det arrangert en paraidrettsdag på Energisenteret i Bergen. 

Der fikk de prøve EL-innebandy, Super-innebandy, boccia, golf, badminton, bordtennis og judo. 

Friskis & Svettis sørget for en god oppvarming.  

 

Siden reisen gikk til Bergen, ble det samtidig arrangert en egen EL-innebandydag for klubbene i 

området; Fjellkameraterne og Alvidra. I tillegg tok Åkra kjøreturen fra Rogaland. Igjen var det 

gjestetrener Anders Larsen (Bærums Verk Hauger) som inspirerte både spillere og foreldre. To erfarne 

spillere fra Sandefjord HSL, Vemund Skalleberg og Ulrik Sæther, fungerte som gode assistenter til 

hovedtreneren.  

 

NBF har i tillegg deltatt på  

- Grenseløse idrettsdager på Kalnes  

- Paraidrettsdag i Ski alliansehall  

- Paraidrettskveld i Eidehallen 

- Hjelpemiddelmesse i Bergen og på Hamar 
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SUPER-innebandy 
 

Nye klubber 

NBF har gjennomført innebandytreninger for BVT-gruppa hos Bondeungdomslaget i Oslo. BVT er en 

aktivitetsgruppe for personer med utviklingshemminger. De er 25 utøvere som trener både fotball og 

håndball. I høst ble de introdusert for Super-innebandy for første gang. Håpet er at Idrettslaget BUL 

melder seg inn som medlem, og at de deltar på turneringene i 2020/21. Dette er et lag som sklir rett inn 

i Super-klassen. En annen herlig gjeng som fikk prøve innebandy i høst, var IPU-gruppen hos Kjelsås 

IL. Det er håp om at også det laget blir inkludert i Super-klassen. Andre nye klubber er Torvastad IL, 

som har fått tett oppfølging av Sørvest-Bandyregion og Mortensrud Aker Sportsklubb (MASK).  Det 

var planlagt forsøk på oppstart av Super-innebandy hos Klyve IBK og Drammens Ballklubb, men 

grunnet virussituasjon ble tiltakene satt på vent.  

 

Turneringer 

Super-innebandy har vært en egen klasse på samtlige Minirunder i regi av Oslo og Akershus 

Bandyregion. Sagene, Ski, Sarpsborg, Skiold, Toten og Gjelleråsen har vært i sving. Kampen, Karmøy 

og Stavanger fikk delta på Haugaland Open i oktober og i Kvernevikhallen i desember. 30 spillere fra 

Karmøy og en litt mindre gjeng fra Stavanger reiste i romjula til Uppsala for å delta på Storvreta Cup. 

 

Den årlige og tradisjonelle begivenheten «super-camp», i forbindelse med Stavanger Open måtte også 

avlyses. Sørvest-Bandyregion fikk tildeling fra Stiftelsen Dam til arrangementet. Helgen skulle bli 

rimelig for klubbene å delta, derfor var det forventninger til økning av lag og spillere. Heldigvis 

beholdes midlene slik at det kan brukes til neste år. Empo TV, som lagde dokumentaren om Special 

Olympics for NRK, skulle være til stede for å lage en reportasje om Super-innebandy. Håpet er å få til 

et nytt samarbeid med Empo TV til neste år.   

 

Frivillighetens Dag og Stiftelsen Dam 

1000 prosjekter får støtte fra Stiftelsen Dam. På Frivillighetens dag, som arrangeres av Frivillig Norge 

hvert år, ønsket stiftelsen å presentere tre prosjekter som bidrar til å redusere sosiale forskjeller i helse-

Norge. Norges Bandyforbund var en av tre organisasjoner som ble invitert av stiftelsen. Forbundet 

fikk æren av å fortelle om «Innebandy for utviklingshemmede». De to andre organisasjonene var Den 

Norske Turistforeningen og Kvinners Sanitetsforening. 300 deltakere fra frivillig sektor deltok på 

seminaret.  Heriblant flere kjente politikere. 

 

Inkluderingskomiteen 
Saker komiteen har fulgt opp og lagt frem for innebandyseksjonen og forbundsstyret i høst:  

- Lisens- og serieavgifter for EL-innebandy 

- NM-veka på Hamar 2020 

- Prosjektplan for Special Olympics 2021 

 

I forbindelse med Göteborg Open møttes representanter fra Norge, Sverige og Danmark for å 

diskutere EL-innebandyens fremtid og hvordan nasjonene kan organisere et godt samarbeid. Monica 

Birdal, leder i IK, var til stede på møtet sammen med prosjektleder for «Idrett for alle». Det ble blant 

annet vedtatt å stifte en internasjonal organisasjon for EL-innebandy.  

 

Assister meg 
Samarbeidet med Assister meg har fortsatt. Assister meg har en viktig kompetanse når det gjelder 

rettigheter for funksjonshemmede. Målet er å få flere i aktivitet.  Assister meg har deltatt på flere 

turneringer og rekrutteringsarrangement. Assister meg bidrar med trenerressurser i Sveiva, 

Fredrikstad, Elverum og Stavanger. 

 

Utnevnelser og priser 
- Leif Rino Muller, trener i Arendal IBK EL-innebandy, mottok Ildsjelprisen fra Sparebankstiftelsen 

SR-Bank for sin store innsats og engasjementet for EL-innebandyen i Arendal.  
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- Jim Nymoen, trener i Bærums Verk Hauger IF EL-innebandy, mottok Frivillighetsprisen av 

Akershus idrettskrets. 

 

Uten de lokale ambassadørene, som Leif og Jim, hadde det vært vanskelig å skape aktivitet. De gjør en 

uvurderlig innsats. Velfortjente priser til begge to.  

 

NIFs Utvalg for idrett for utviklingshemmede  
Norges idrettsforbund har et eget utvalg som et ledd i å styrke arbeidet med å integrere idrett for 

utviklingshemmede i den norske idrettsorganisasjon. Utvalget skal blant annet være et rådgivende 

organ til idrettsstyret. I januar ble Jan Olav Sørlie, Karmøy IBK og Inkluderingskomiteen, oppnevnt 

som særforbundsrepresentant og medlem i utvalget. Engasjementet strekker seg til september 2021.  

 

Økonomi som barriere 
Norges Bandyforbund har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

gjennomført gratis innebandycamper i høst- og vinterferie flere steder i landet, fra Kristiansand i sør til 

Tromsø i nord. Økonomi viser seg å være en barriere for mange barn og unges deltakelse i idrett. 

Innebandy er i utgangspunktet en billig idrett i forhold til mange andre idretter. Dette må det vernes 

om og styrkes. Det er viktig at NBF, kretser/regioner og klubber aktivt arbeider mot lave avgifter for 

barn og unge, slik at flest mulig får muligheten til å delta.  

 

Det ble gjennomført 19 høst- og vinterferiecamper med 742 deltakere i kommunene Stavanger, 

Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo, Trondheim, Karmøy og Tromsø. 

 

Tiltakene har også i år vært en stor suksess, med veldig gode tilbakemeldinger fra deltakere, foreldre 

og instruktører. Spørreundersøkelsen viser som tidligere år at tiltakene treffer målgruppen og har 

effekt. 126 personer har svart på spørreundersøkelsen. 50% av de som svarte var ikke med i en 

innebandyklubb fra før. På en skala fra 1-5 der 5 er veldig gøy, oppgir 87% av de som har svart, 

karakteren 4 eller 5.  

 

55% av de som har svart gir campen toppkarakter 5. 75% av de som har svart ønsker å fortsette med 

innebandy etter campen. 81,7% av de som svarer oppgir at det var viktig at tilbudet var rimelig for at 

deres barn kunne delta. 89% av de som har svart oppgir at de ikke hadde deltatt om campen hadde 

kostet kr. 1000,-, noe mange andre lignende ferietilbud koster. Dette på tross av at de er svært 

fornøyde med innhold og gjennomføring. Det antas at flere av barna i målgruppen har foreldre som 

ikke svarer på undersøkelsen, personer i målgruppen som det kan være vanskelig å nå ut med 

informasjon til.  

 

Tiltaket har over flere år vist at det treffer i målgruppen og er et svært viktig skoleferietiltak for mange 

barn i de lokalmiljøene det arrangeres. Det er håp om at NBF, med hjelp av Bufdir, kan fortsette 

prosjektet fremover. 

 

2.5 Elitelisensutvalget 

Utvalget har bestått av Jon Erik Eriksen, Petter Alexandersen, Stian Bredby med Paal Saastad som 

utvalgets sekretær.  

  

Elitelisensutvalget har behandlet alle innkomne søknader, både forenklet elitelisens i forbindelse med 

eliteseriekvalifisering og elitelisens i forhold til eliteseriespill sesongen 2020/2021. Etter første 

gjennomgang har utvalget fulgt opp med oppfølgingsspørsmål til noen av klubbene. 

  

På bakgrunn av behandlingen innstilte elitelisensutvalget på at alle klubbene skulle få innvilget 

elitelisens, en av klubbene får lisens med oppfølging. Seksjonsstyret stilte seg bak utvalgets innstilling 

og tildelte elitelisens til alle klubbene. 
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3.0 ARRANGEMENT 
NBF-I har i sesongen 2019/2020 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. 

divisjon Østland for menn. Forbundsseriene har blitt administrert i serieadministrasjonsverktøyet 

TurneringsAdmin (TA), og dette har fungert svært tilfredsstillende. Alle klubbene har ført 

InnebandyLive (elektronisk kampskjema) på sine hjemmekamper, som automatisk har generert spiller-

og lagstatistikk på webdelere på forbundets nettsider og i mobilapplikasjonen Min Bandy. Nytt fra og 

med 1. januar 2020 var at dommerregninger for kamphonorar ble registrert av dommerne i TA, slik at 

hjemmelagene mottok dette og utbetalte på konto istedenfor kontantbetaling. Dette ble først innført i 

forbundsseriene og i seriene til Oslo og Akershus Bandyregion, men skal også innføres i alle de andre 

regionene. 

Alle regionene har også administrert de fleste av sine serier i TA. NBF-I har i nært samarbeid med 

kretser/regioner/klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og 

kretser/regioner for arbeidet med å ta på seg arrangementer. 

 

Alle serier bortsett fra eliteserien menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir 

administrert av kretsene/regionene. Det vises for øvrig til den enkelte krets/regions beretning. For 

tabeller, se punkt 7. 

 

3.1 Forbundsarrangementer  

 

Elitekvalifisering menn (Jessheim Is- og flerbrukshall 21.-22.3.2020) 

Kvalifiseringen ble avlyst på grunn av at Norge ble nedstengt 12. mars i forbindelse med utbredelsen av 

koronaviruset. Ull/Kisa IL skulle vært teknisk arrangør. 

 

NM-puljespill, G17 (Stavanger Idrettshall 18.-19.1.2020) 

SørVest Bandyregion var ansvarlig arrangør og Sunde IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. 

 

NM-puljespill, J17 (Stavanger Idrettshall 18.-19.1.2020) 

SørVest Bandyregion var ansvarlig arrangør og Sunde IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. 

 

NM-puljespill, G15 (Jessheim Is- og flerbrukshall 25.-26.1.2020) 

Oslo og Akershus Bandyregion var ansvarlig arrangør og Ull/Kisa IL var teknisk arrangør. Resultater, se 

punkt 7. 

 

NM-puljespill, J15 (Høyenhallen 25.-26.1.2020) 

Oslo og Akershus Bandyregion var ansvarlig arrangør og Tunet IBK var teknisk arrangør. Resultater, se 

punkt 7. 

 

NM-puljespill, G19 (Nesøyahallen og Landøyahallen 25.-26.1.2020) 

Oslo og Akershus Bandyregion var ansvarlig arrangør og Asker IBK var teknisk arrangør. Resultater, se 

punkt 7. 

 

NM-finaler aldersbestemte klasser (Sarpsborghallen 28.-29.3.2020) 

NM-finalene ble avlyst på grunn av at Norge ble nedstengt 12. mars i forbindelse med utbredelsen av 

koronaviruset. SørØst Bandyregion skulle vært ansvarlig arrangør og Sarpsborg IBK skulle vært teknisk 

arrangør. 

 

NM-finaler senior kvinner og senior menn (Kongstenhallen 18.4.2020) 

NM-finalene ble avlyst på grunn av at Norge ble nedstengt 12. mars i forbindelse med utbredelsen av 

koronaviruset. St. Croix IBK skulle vært teknisk arrangør. 
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4.0 IDRETT ELITE 

4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2019/2020 
 

Team 
Landslagssjef  Johnny Petersen 

Landslagstrener  Niklas Pålsson 

Fysioterapeut  Anne Inger Mørtvedt  

Matrialforvalter  Morten Andersen 

Landslagskoordinator Lars Bunæs  

 

Formål 

Hovedmål med denne sesongen har vært:  

Hovedmålet denne sesongen har vært å kvalifisere seg til VM i Finland i desember 

 

Vi har hatt følgende delmål: 

Vi har delmål hele tiden, men denne sesongen har det vært først å vinne over Danmark i de to 

kampene som vi hadde mot de i Fredrikshamn. Det andre delmålet var å vinne gruppa i 

kvalifiseringen.  

 

Konklusjon på måloppnåelse: 

Vi syntes at vi har hatt en positiv sesong med at vi har nådd hovedmålet våres og det var å kvalifisere 

seg til VM. Vi har spilt 6 kamper og vi har vunnet 5 av de. 

  

Gjennomføring 

Program: 

Dobbelt kamp mot Danmark  10. – 11. november 2019 

Landslagssamling    14. desember 2019 

Kvalifisering i Slovakia   30. januar – 2. februar 2020  

 

Resultater inneværende sesong: 

Norge – Danmark 3-2 

Norge – Danmark 5-3 

Norge – Italia  18-1 

Norge – Ungarn 12-1 

Norge – Slovakia  1-5 

Norge – Russland  8-5 

 

Plassering i mesterskap/turnering: 

Vi kom nr. 3 i kvalifiseringen til VM og er dermed kvalifisert til det. 

 

Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: 
Navn                    Klubb 

Erlen Romslo Bjerknes   Akerselva 

Nicholay Halvorsen      Fredrikstad 

Samuel Hellstrøm        Fredrikstad 

Kristoffer Bakke        Greåker 

Kenneth Skistad         Greåker 

Marcus Jelsnes          Greåker 

Martin Kvisvik          Greåker 

Marcus Hamrin           Hovslätts 

Daniel Gidske           Mullsjö 

Patrick Hjemgård        Sarpsborg 

Ludvik Hansen           Slevik 

Andreas Falkeid         Sveiva 

Andreas Valby           Sveiva 

 

Brage Harby             Sveiva 

Casper Sletten          Sveiva 

Christoffer Øistad      Sveiva 

Olav Falkeid            Sveiva 

Sindre Bjerknes         Sveiva 

Fredrik Nilsen          Tunet 

Henrik Fredriksen       Tunet 

Mads Normann            Tunet 

Marius Pedersen         Tunet 

Ole Martin Skau Jansson Tunet 

Ole Mossin Olesen       Tunet 

Patrick Martinsen       Vålerenga 

Markus Lindgjerdet      Ørebro

 

Johnny Petersen 

Landslagssjef A menn 
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4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2019/2020  
 

Team 

Patric Jonsson 

Henrik Lorendahl 

 

Formål 
Hovedmål med denne sesongen har vært: 

Scouta spillere, snakke med trenere/foreldrer/utøvere om hva som forventes til utøvene på ett U-19 

landslag.  

 

Vi har hatt følgende delmål: 

Få sett så mange som mulig.  

 

Konklusjon på måloppnåelse: 

Dessverre så rakk vi ikke Trondheim og Stavanger før Korononan slog til, ikke aprilsamlingen heller. 

Så vi føler att vi ligger litt bak akkurat der, men vi har hatt over 100st utøvere totalt på samling dette 

år. 

 

Gjennomføring 
Program: 

Vikingen - augusti 2019. 

Bredde/inspirasjonssamling Oslo februari 2020. 

Samt observasjon i Stavanger under puljespillet for NM G17 og puljespillet i G19 i Oslo.  

 

Resultater inneværende sesong: 

Har ikke spilt kamper 

 
Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: 
Sverre Mikkelsen Olsbyengen     2002        Ajer 

Martinus Toth Blindheim         2002        Ajer 

Tobias Vermund                  2002        Ajer 

Henrik Enersen                  2002        Ajer 

Haavard Sveen                   2002        Ajer 

Thomas Borza                    2002        Ajer 

Sebastian Lie                   2002        Ajer 

Jonathan Børdahl                2002        Ajer 

David Johannes Serholdt Jensen  2003        Ajer 

Tobias Nilssen Opedahl          2002        Ajer 

Håkon Hersleth                  2003        Ajer 

Gustav Odberg                   2003        Ajer 

Mathias Janson                  2003        Akerselva 

Fredrik Steen Andersen          2003        Akerselva 

Kristian Schøyen Natvig         2003        Akerselva 

Robert Kyllo                    2002        Asker 

Robin Gabrielsson               2003        Asker 

Ole Andreas Årøen               2002        Asker 

Vetle Lindset Korslund          2002        Asker 

Even Snare Sandbakk             2002        Asker 

Philip Eugene Husby Coquelin    2002        Asker 

Jonathan Carlquist              2003        Asker 

Peter Meyer Vevatne             2003        Asker 

Sebastian Hauglin               2002        BMIL 

Jacob Sortevik                  2003        BMIL 

Erik Angell Berg                2002        BMIL 

Jo Kristoffersen Stuedahl       2002        BMIL 

Mathias Hammerstad              2002        Bækkelaget 

Henrik Amundsen                 2003        Gjelleråsen 

Joakim Backsæter                2002        Gjelleråsen 

Even Holm Hjelmerud             2003        Gjelleråsen 

Jørgen Neskvarn                 2003        Gjelleråsen 

Ola Normann                     2003        Gjelleråsen 

Oliver Roberth                  2003        Gjelleråsen 

Jørgen Halstenstad Sundquist    2003        Gjelleråsen 
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Andreas Grønli                  2002        Greåker 

Theodor Larsen                  2002        Greåker 

Niklas Norheim                  2002        Greåker 

Patrick Bye                     2002        Greåker 

Sindre Harjo Kjellman           2002        Greåker 

Sander Fauskanger               2002        Greåker 

Pontus Anderzon                 2002        Greåker 

Ludvig Løken Bauer              2003        Greåker 

Stian Søndreli                  2002        Greåker 

Marcus Larsen                   2003        Greåker 

Liam Edvardsen Ranum            2003        Greåker 

Erik Moræus                     2002        Greåker 

Fredrik Thulin                  2002        Greåker 

Andreas Loar Jensen             2003        Greåker 

Viktor Gustavsen                2002        Greåker 

Henrik Østerås                  2002        Hagfors 

Dennis Larsen                   2002        Hagfors 

Chris Eilert Aaslie Hauger      2003        Hagfors 

Daniel Pereira Arnesen          2003        Hagfors 

Sander Lillemo                  2003        Klæbu 

Adrian Marco Sellesbak          2003        Klæbu 

Emil Johannessen                2002        Lillestrøm  

Langundo Skei-Hart              2003        Lørenskog 

Anders Henriksen                2002        Narvik 

Kristoffer Henriksen            2002        Nor 92 

Didrik Ripel                    2002        Nor 92 

Philip Willliam Kämpe           2002        Nor 92 

Markus Gommerud                 2002        Nor 92 

Mathias Breidablikk             2002        Nor 92 

Alexander Brurberg Selbo        2002        Nor 92 

Kasper Andersen                 2003        Nor 92 

Martin Grøterud Jonsrud         2003        Nor 92 

Mikael Rodahl Hansen            2002        Nyborg 

Fredrik Ålberg                  2003        Nyborg 

Odin Jørgensen                  2003        Nyborg 

Brage Myrland                   2002        Sandnes 

Markus Aase                     2002        Sandnes 

Adrian Klungtveit Kyllingstad   2002        Sandes 

Robin Ljosdal                   2002        Sandnes 

Kasper Hansen                   2003        Sandnes 

Jesper Sandtangen               2002        Sarpsborg 

Magnus Henriksen                2003        Sarpsborg 

Harald Svendsen                 2002        Sarpsborg 

Stian Torget                    2002        Sarpsborg 

William Lindbeck                2002        Sarpsborg 

Christoffer Gjødalstuen         2003        Sarpsborg 

Sebastian Holmen                2002        Sarpsborg 

Imre Ødegård-Risbakken          2002        Sarpsborg 

Kristian Wold                   2002        Sjetne 

Iver Bakken                     2003        Sjetne 

Kasper Kvarsnes                 2002        Slevik 

Oliver Ågren                    2002        Slevik 

Andreas Eide                    2002        Slevik 

Benjamin Iversen                2003        Slevik 

Jamie Mathisen                  2002        Slevik 

Teodor Tvete                    2002        Slevik 

Marcus Lennander                2002        Slevik 

Martin Eriksen                  2002        Slevik 

Fredrik Andre Stordahl          2002        Slevik 

Mathias Bjerkansmo              2003        Slevik 

Sander F. Gulbrandsen           2002        Strømmen 

Sander Marvik                   2002        Sunde 

Johannes Matre Bergersen        2002        Sunde 

Kjetil Anderssen                2002        Sunde 

Fredrik Mortensen               2003        Sunde 

Joakim   Rage                   2003        Sunde 

Thomas Karlsen                  2003        Sunde 

Victor Stensland                2003        Sunde 

Jonathan Aas Hansen             2003        Sveiva  

Jon Brynhildsen                 2003        Sveiva  

Anders Hegge Olsen              2003        Sveiva  

Magnus Mola                     2003        Sveiva  

Balder Leopold Skyrud           2003        Sveiva  

Sondre Fjeldberg Jensen         2003        Sveiva  

Elias Snellingen-Vikbjer        2003        Sveiva  

Lars Arkøy                      2002        Sveiva  
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Mikal Bjanes                    2002        Sveiva  

Sander Grøtting Smedstad        2002        Sveiva  

Filip Holmen                    2002        Sveiva  

Jostein Nordseth                2002        Sveiva  

Amund Falkhaugen                2002        Sveiva  

Oliver F Sletten                2003        Sveiva  

Stian Bakken                    2003        Sveiva  

Sondre Gaarder Stavdal          2002        Sveiva 

Sander Høst Bruun               2003        Tunet 

Fredrik Frafjord                2002        Tunet 

Sander Thomasrud                2002        Tunet 

Christian Ahlfors               2002        Tunet 

Marcus Øen                      2002        Tunet 

Martin Sahl                     2002        Tunet 

Julian Ahlfors                  2003        Tunet 

Niklas Larsen                   2003        Tunet 

Jonas Heimdal                   2003        Tunet 

Mathias Haaland                 2003        Tunet 

Henrik Skrøvset                 2003        Tunet 

Johannes Bøhn                   2003        Tunet 

Jesper Hasselstrøm              2002        Tunet 

Henrik Broum Kristofffersen     2002        Tunet 

Mads Ranvik                     2002        Tønsberg 

Oscar Borvik Bærland            2002        Tønsberg 

Martin Hellerud                 2002        Tønsberg 

Marcus Kvam                     2003        Ull-Kisa 

Christian Larsen                2003        Ull-Kisa 

Mathias Gram Larsen             2003        Ull-Kisa 

Sebastian Bøgh                  2002        Ull-Kisa 

Lagundo Skei-Hart               2003        Ull-Kisa 

Simen Sjøvik                    2003        Ull-Kisa 

Fabian Petterson                2002        Ull-Kisa 

Herman Bjørndal-Riis            2002        Vålerenga 

Elias Thomassen                 2003        Øreåsen 

Hans Petter Hasle Nilsen        2003        Øreåsen 

Sander Haagenrud Brønn          2003        Øreåsen 

Sander Sørby Pedersen           2003        Øreåsen 

Markus Jørgensen Larsen         2003        Øreåsen 

Per Edvin Mæhlum                2002        Østensjø/Dverg 

Sebastian Wike                  2002        Østensjø/Dverg 

Vegard Moene                    2003        Østensjø/Dverg 

Jacob Nøstvig                   2003        Østensjø/Dverg 

Jan Fredrik Daleng              2003        Østensjø/Dverg 

 

Viktig å takke alle trenere, ledere, utøvere og alle andre som har hjulpet til under årets sesong slik at vi 

har kunnet gjennomføre våre samlinger. 

 

Patric Jonsson 

Landslagssjef U19 menn 
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4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2019/2020  
 

Team 

Øyvind Lunde-Bergersen Landslagssjef 

Espen Hoff   Landslagstrener 

Betina Nævestad  Fysioterapeut 

Erik Bjerklund   Utstyrsansvarlig 

 

Formål 

Hovedmål sesongen 2019-2020:  

 Plassere oss blant de åtte beste i VM 2019 i Neuchatel, Sveits  

 Å gradvis gjennomføre en generasjonsveksling 

Vi har hatt følgende delmål: 

 Trygghet, mestring og trivsel i gruppa 

 Skape en god lagkultur på landslaget   

 Fokus på de fire faktorene; fysisk, psykisk, teknisk/taktisk og sosialt, samt oppnå forståelse for 

hva faktorene har å si for å lykkes på et internasjonalt nivå 

Konklusjon på måloppnåelse: 

 Vi lykkes ikke med å komme blant de åtte beste i VM 

 Vi har lykkes med generasjonsveksling ved en tropp med 16 spillere som ikke deltok i forrige 

VM og med fem spillere fra VM U19 i 2018 

 Vi er på god vei med å ha en god lagkultur på landslaget, og vi opplever at det er viktig for 

spillerne å representere Norge. 

Gjennomføring 

Program: 

Vikingen/samling  17.08 - 19.08  Slorahallen/Eika Fet arena 

Samling   07.09 - 08.09  Eika Fet arena 

6. Nasjoners   17.10 - 20.10  Nowy Targ, Polen 

Landskamper  09.11 - 10.11  Fredrikshavn,Danmark 

Samling   28.11 - 29.11  Eika Fet arena 

VM    05.12 - 15.12  Nauchantel, Sveits 

 

Resultater inneværende sesong: 

Polen:  1-0 

Tyskland: 4-2 

Latvia:  2-4 

Slovakia: 2-7 

Danmark: 1-4 

Danmark: 0-2 

Danmark: 3-1 

Estland: 7-4 

Danmark: 5-4 

Japan:  2-1 

Latvia:  4-6 

Australia: 7-2 

Danmark: 3-2 

 

Plassering i mesterskap/turnering: 

4.plass 6. nasjoners  Nowy Targ, Polen 

9. plass WM  Nauchantel, Sveits 
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Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen 
 

Navn                      Klubb 

Lena Gilberg              BlueFox 

Hanne Lier Nilsen         BMIL 

Fanny M. Kolstad          BMIL 

Thea Ekholt               Endre 

Hanne Winther             Fjellkameraterne 

Martine Simonsen          Fjellkameraterne 

Mari Kristiansen          Gjelleråsen 

Eline Dagestad            Grei 

Emma Lunde                Grei 

Kine Hedlund Eriksen      Grei 

Lene Benkø                Grei 

Julie Giske               Lockerud Mariestad 

Ida Jørgensen             Nyborg 

Martina Hall              NTNUI 

Venja Reitan Fjøsne       NTNUI 

 

Karen Farnes              Piranha Chur 

Rikke I. Hansen           Pixbo Wallenstam 

Marie Navestad Gundersen  Sagene 

Marthe Bøyding Borgen     Sagene 

Alexandra Sæle Sæbø       Sveiva 

Anette Marie Berg         Sveiva 

Michelle Ekmo             Sveiva 

Frida Hermansen           Tunet 

Heidi Andreassen Rød      Tunet 

Hildegun Holm             Tunet 

Julianne Tempelen Bakka   Tunet 

Kamilla Blekkan           Tunet 

Maiken Ellis              Tunet 

Marie Wolf                Tunet 

Sandra Craig              Tunet 

Sofie Kristiansen         Tunet

 

Øyvind Lunde-Bergersen 

Landslagssjef A kvinner 

 

4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2019/2020 
 

Team            
Magnus Skulstad – Landslagssjef 
Anton Brenner – Landslagstrener 
Simen Schei – Fysioterapeut  
Ivar Skulstad - Materialforvalter 
 
Formål  
Hovedmål med denne sesongen har vært:        
Har definitivt vært VM i Uppsala mai 2020. Dette mesterskapet ble dessverre utsatt grunnet 
situasjonen med Korona-viruset som slo nedover oss i mars 2020.  
 
Vi har hatt følgende delmål:         

1. Helt siden vi startet med dette kullet i august 2018 har det hele tiden blitt lagt vekt på å 

utvikle teknisk/taktiske, fysiske, mentale og sosiale ferdigheter. I landslagssammenheng er 

det vanskelig å skulle utvikle disse så et av våre viktige delmål har vært at utøverne skal 

forstå viktigheten og ta ansvar for dette selv. Både individuelt og gjennom sin egen 

klubbhverdag. 

2. Utvikle en konkret Playbook og et arbeidsmønster for en 2-årsperiode frem mot et ferdig 

produkt som skal presenteres i et mesterskap 

3. Utfordre utøverne på sosiale og mentale ferdigheter 

4. Følge opp hver enkelt utøver mer enn de selv, og miljøet forventer 

5. Ha jevnlig kontakt med utøvernes klubber 

6. Ha full kontroll på kullets utøvere over den ganske land 

7. Polish cup 2020 

8. Tilegne kunnskap om neste kull 
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Konklusjon på måloppnåelse:         
1. Som landslagssjef for mitt første kull innen U19 vil jeg si at dette målet er delvis oppnådd. Jeg 

hadde sett at gruppa som helhet hadde fått dette mer under huden enn det de har gjort. 
Årsaken til at det ikke har skjedd etter de former jeg hadde vært fornøyd med handler i stor 
grad om at utøverne, dessverre, ikke møter dette fokuset i sin klubbhverdag. Det er kanskje 
en farlig påstand, men må ikke oppfattes som en ansvarsfraskrivelse fra min side. Jeg tror det 
handler mye om å tilrettelegge for utøverne utenfor landslagssamlingene. Det er noe jeg 
virkelig ønsker å ta tak i foran neste kull. Det er også verdt å legge til at det er, i relativt stor 
grad, tilrettelagt også for inneværende kull, men jeg ser at det er behov for enda mer 
tilretteleggelse. Jeg har klare tanker og visjoner om hvordan dette kan gjøres på en måte som 
ikke er for ressurskrevende for teamet eller utøveren selv. Ser frem til å drøfte dette med 
koordinator og landslagssjef for kvinner. 

2. Dette delmålet er 100% oppnådd og det er vi stolte av. Arbeidsplanen for hver enkelt samling 
for inneværende kull, og ikke minst for et eventuelt neste er utarbeidet, og ikke minst testet. 
Dette produktet er vi stolte av. 

3. Dette er ferdigheter vi hele tiden har hatt fokus på, og disse er tatt med inn i planleggingen 
av hver enkelt samling. Herunder kommer ikke kun det som skjer på banen, men også som 
helhet gjennom en hel samling, reise eller oppgave. Gjennom dette arbeidet har vi lært mye 
om hver enkelt utøver, rekke, og fellesskap og har gjort oss gode erfaringer. 

4. Dette har vært svært viktig for meg da jeg er overbevist om at tettere oppfølging gir større 
eierskap og større ansvar til våre felles mål. Alle utøverne som har vært med på landslaget 
har fått besøk av meg i treningshverdagen eller under kamper med klubb, blitt kontaktet 
jevnlig og fått i oppgave om å rapportere oppgaver som videre har dannet grunnlag for 
oppfølging 

5. Å snakke med klubbtrenere om utøverne og deres hverdag har jeg sett på som viktig. Dette 
er med på å legge til rette for utvikling og oppfølging. Noen klubbtrenere er mer på 
tilbudssiden enn andre, men totalt sett er jeg godt fornøyd med dette målet.  

6. Det har vært et mål å ha kontroll på utøvere i inneværende kull. Det vil si alle utøvere som 
kunne ha vært potensielle landslagsspillere. Dette har blitt gjort gjennom kontakt med 
regioner, klubber, og ikke minst en rekke besøk på kamper i både serie, turneringer, cuper 
etc. 

7. Generalprøven for VM ble gjennomført i februar 2020. Her fikk vi testet hvordan gruppen 
responderte på treningsarbeidet gjennom en drøy 2-årsperiode. Herunder teknisk/taktiske, 
fysiske, sosiale og mentale ferdigheter. Polish cup er en utfordrende turnering med ekstremt 
tempo som er krevende på mange mulige måter. 

a. Teknisk/taktiske: I hovedsak Playbook. De sportslige resultatene gikk ikke vår vei i 
Polen, men vi ser at gruppa vet hva de skal gjøre. Eller skulle ha gjort. Jeg tror nok 
mange fikk seg en overraskelse, og samtidig lærte mye ift lojalitet til de taktiske 
disposisjoner som blir presentert.  

b. Fysiske: Jeg ser at det fysiske nivået til utøverne ikke er tilfredsstillende som helhet. 
Dette har igjen gitt meg mer motivasjon for tilretteleggelse for kommende kull. Når 
utøvere ikke klarer å ta oppgaven etter nåværende rammer må det tilrettelegges for 
å gjøre det lettere for de å ta ansvaret. 

c. Sosiale: Inneværende kull har et samhold og en gruppedynamikk jeg sjelden har sett 
maken til. Det er selvfølgelig enkelte ting som skulle vært bedre, men totalt sett er 
jeg meget fornøyd. 

d. Mentale: I Polen fikk mange testet sine mentale ferdigheter og mange fikk ei lita 
steikepanne i forhold til dette. Å spille på uvante posisjoner, å ikke få spille når man 
ønsker, å restituere seg, takle press, takle motgang, takle medgang osv. Totalt sett 
har vi ei gruppe som leverer bra mentalt, men Polish cup var en viktig erfaring for 
alle. 
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8. Det minst viktige delmålet i denne sammenhengen, men likevel et mål som jeg tror kan gjøre 
jobben med neste kull lettere. Under reiser på klubbesøk, kamper, samtaler med trenere, 
regioner osv har jeg alltid notert meg ned navn etc på spillere som kan være aktuelle for 
neste U19-kull.  

Gjennomføring 
Program:            
August 2019   Vikingen 
September 2019  Samling 
Oktober 2019   Samling 
November 2019  Samling Munkfors, Sverige 
Desember 2019   Samling 
Februar 2020   Polish cup 
 
Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: 
Navn                                 Klubb 

Mia Aas Ajer IBK 

Marie Falch BMIL 

Juni Reitan Fjøsne BMIL 

Vilje Korbøl BMIL 

Andrea Gulbrandsen BMIL 

Helle Meland BMIL 

Eli Næssan Linna Gjelleråsen 

Nicoline Olsen Grei 

Hedda Unhammer Sagene 

Christina Hoftun Sagene 

Bertine Aas Hansen Sveiva 

Alva Kloster Sveiva 

Siri Oline Nilsen Sveiva 

Frøya Skyrud Sveiva 

Emilie Sundnes Sarpsborg 

Julie Solskjær Tunet 

Caroline Bjercke Tunet 

Hanna Walter Tunet 

Hanna Ramberg Tunet 

Emma Fagerhøi Tunet 

Amalie Søiland Stavanger 

Berivan Yagci Tunet 

Camilla Løchen Sveiva 

Vilde Rohda Galby Fagerstrand 

Sara Høivaag Bodø 

Sandra Teigen Tunet 

Ida Støa Sarpsborg 
 

Magnus Skulstad 

Landslagssjef U19 kvinner 
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4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM 
Eliteserien for menn besto av 12 lag, 1.div. Østland menn besto av 9 lag og Eliteserien for kvinner besto 

av 8 lag. Administrasjonen har ikke hatt noen problemer med avviklingen av seriene. 

 

12. mars stanset Norges Bandyforbund all sin aktivitet med umiddelbar virkning på grunn av spredningen 

av koronaviruset. 24. mars vedtok forbundet å avlyse resten av sesongen. Da gjensto det én serierunde for 

alle lagene i eliteserien for kvinner. Eliteserien for menn og 1. div. østland menn ble ferdigspilt før 12. 

mars. 

 

Eliteserien for kvinner ble vedtatt vunnet av Tunet IBK med høyest antall poeng pr. spilte kamp etter at 

alle lagene i serien hadde spilt 20 av 21 serierunder før den ble avsluttet. Eliteserien for menn ble vunnet 

av Greåker IBK og 1. div. østland menn ble vunnet av Ull/Kisa IL Innebandy. 

 

Årets spiller for menn ble Ole Martin Skau Jansson (Tunet IBK) og årets spiller for kvinner ble Petra 

Weiss (Sveiva Innebandy). 

 

NM-finalene for aldersbestemte klasser ble avlyst på grunn av at koronasituasjonen i Norge førte til at all 

idrett ble stanset fra og med 12. mars, og Norges Bandyforbund 24. mars vedtok å avlyse resten av 

sesongen. 

 

NM-finalene for senior kvinner og menn ble avlyst på grunn av at koronasituasjonen i Norge førte til at 

all idrett ble stanset fra og med 12. mars, og Norges Bandyforbund 24. mars vedtok å avlyse resten av 

sesongen. 
 

4.6 EuroFloorball Cup Final Round 2019 
Greåker IBK (menn) var Norges representant i årets EFC som ble arrangert i Malacky, Slovakia 9.-13. 

oktober 2019. Greåker tapte finalen 2-3 etter straffekonkurranse mot slovakiske Tsunami Bahorska 

Zystrica. I kvinneklassen var Tunet IBK kvalifisert, men valgte å ikke delta. Norge var dermed ikke 

representert med lag i kvinneklassen. 
 

4.7 Champions Cup 2019 
Norge var ikke representert i Champions Cup da denne turneringen nå kun er forbeholdt de best rangerte 

nasjonene i IFF. 
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5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING 

NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via 

media om aktiviteten.  

5.1 Informasjon  
NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:   

 Nettsiden bandyforbundet.no samt de sosiale mediene Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube 

og Instagram oppdateres nesten daglig. 

 Kampfakta og statistikk fra forbundsseriene har blitt automatisk oppdatert på NBFs nettsider, 

og i mobilappen «Min Bandy», ved at lagene har ført «InnebandyLive» på alle kamper. 

 Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden. 

 Fulgt opp media med pressemeldinger i løpet av sesongen. 

 NM-finalene for aldersbestemte klasser i Sarpsborghallen 28.-29.3.2020 og NM-finalene for 

senior i Kongstenhallen 18.4.2020 skulle ha vært produsert av Polar HD og sendt direkte på 

våre nettsider, men ble avbestilt da sesongen ble avlyst. 

5.2 InnebandyLive og Turneringsadmin (TA) 
For sesongen 2019/20 har NBF sentralt og alle kretser/regioner benyttet Turneringsadmin (TA) og 

InnebandyLive. Det har da vært mulig å følge direkte på nett og i MinBandy nesten alle 

innebandykamper som er spilt på alle nivåer over hele landet. 

I Eliteserien for kvinner og menn, samt 1.div øst menn ble det benyttet avansert versjon av 

InnebandyLive. Det ble også benyttet avansert versjon i alle NM-sluttspillene. I øvrige serier og cuper 

administrert av kretser og regioner ble det benyttet standard versjon av InnebandyLive. 

For aldersbestemte kamper (unntatt minirunder) hvor det ikke registreres kamphendelser, ble alle 

kamptropper registrert i Min Bandy. 

 

I løpet av sommeren 2019 og før sesongstart 19/20 ble det gjort noen forbedringer av systemet:  

 Ved eksport fra TA til InnebandyLive så hakes alle spillere og lagledere automatisk av med 

«Deltatt» i InnebandyLive, uavhengig av den avhaking som ligger i kamptroppen i TA når 

kampen eksporteres. 

 Når en spiller/støtteapparat flyttes inn i kamptropp fra spillerstall i InnebandyLive blir denne 

personen automatisk huket av for «Deltatt». 

 Synliggjøring i InnebandyLive av «Deltatt»-avhaking i forhåndsvisninger (kamptropp og 

kamprapport), og i lagrede dokumenter i TA i forbindelse med signaturer (kamptropp-pdf og 

kamprapport-pdf). 

 Alle signerte kamptropper lagres til TA. Ikke bare den som sist er signert for. 

 Forbedret og smartere funksjonalitet rundt det å bygge en kamptropp i InnebandyLive. Ny 

støttetekst og forklarende tekst. En persons rolle vises i Spillerstallen. Aktivering av «Lagre»-

knapp kun når det er gjort endringer. To-trinns bekreftelse på at man ikke ønsker å lagre 

endringer. Ekstra bekreftelse når man flytter en person ut av Kamptropp. 

 Endret layout, farger og plassering av ting på avslutningssiden. 

 Fjernet advarsel for mål uten registrert målgivende i hendelsesloggen. 

 Samlet dommersignering og forhåndsvisning av kamprapport på en side. 

 Flere og mer logiske bekreftelsesmeldinger i forbindelse med avslutning av en kamp, og et 

tydelig varsel om at en kamp må avsluttes etter at dommere har signert. 

 Mer hjelpetekst og bedre logikk rundt aktivering av tillegg i tabellsystem. Varsling hvis 

stillingen er lik og man velger avslutt periode i turneringer der tabellsystemet er satt opp med 

tillegg (forlenget spilletid, straffer) og disse tilleggene ikke har blitt aktivert i InnebandyLive. 

 Fjernet knappen «Kampoversikt». 
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Etter at de nye endringene ble implementert i systemet, forsvant nesten alle problemer med at noen 

sekretariat ikke klarte å avslutte kampene korrekt samt at en del kamper manglet «Deltatt»- avhaking. 

Totalt sett har det vært veldig få rapporterte problemer ved bruk av «InnebandyLive» og TA i 

sesongen 2019/2020. 

 

5.3 Min Bandy 
Mobilappen Min Bandy er en av mange «Min Lagidrett»-apper (Min Hockey, Min Håndball, Min 

Volleyball, Min Basketball, Min Bedriftsidrett, Min Rugby, Min Cricket), som NIF IT har utviklet for 

å kommunisere med og vise data fra idrettens systemer. Grunnfunksjonaliteten i de ulike appene er 

den samme, med noen idrettsspesifikke tilpasninger. Appene kan lastes ned for Android-enheter på 

Google Play og for iPhone/iPad på AppStore. 

Gjennom sesongen har det kommet hyppige oppdateringer av Min Bandy med mye ny funksjonalitet: 

 Dommere kan nå eksportere dommeroppdrag (kamper) til telefonkalenderen, og endringer 

synkroniseres hver gang appen åpnes.  

 Mulighet for å se hvilken organisasjon som er ansvarlig for hvert dommeroppdrag under 

kampdetaljer, samt å se «Fritekstdommer». 

 Arrangør vises nå under kampdetaljer pr kamp. 

 De som har funksjoner tilknyttet en gruppe (klubb) kan nå endre resultat for kampen når deres 

gruppe er satt som arrangør. I tillegg vises disse kampene i app-kalenderen for personer med 

slike funksjoner. (Visning kan skrus av og på.) 

 En kan nå søke etter turneringer, enten ved turneringens navn eller klasse, for så å se eller 

stjernemerke for å følge valgt turnering. 

 Det vises i kamplister om kamper er avgjort ved straffekonkurranse - viser "e.str." 

 Det vises i kamplister om kamper er utsatt - rød tekst "Kamp utsatt". 

 Dersom en kamp blir satt til Utsatt, sendes det nå ut beskjed og push-varsling i appen. 

 I tillegg er det gjort flere små endringer og rettinger, samt GDPR-tilpasninger. 

5.4 TurneringsAdmin (TA) referansegruppe 
Frank Nordseth og Terje Larsen har i perioden sittet som medlemmer i referansegruppen for TA. Et 

forum for særforbundene som benytter seg av TA; Ishockey, Håndball, Innebandy/Bandy/Landhockey, 

Basketball, Volleyball og Bedriftsidrett. I løpet av 2019/2020 kom også Rugby og Cricket inn i TA-

familien. 

Norges Bandyforbund ønsker å takke NIF IT for et meget godt samarbeid og velvillighet i forhold til 

våre utfordringer i året som har gått. Vi har kun blitt møtt med positivitet og behjelpelighet fra Torleif 

Landa og Terje Kleven som har vært produkteiere for TA, Live, MinBandy og webdelere. 

5.5 Dommerregninger i TA 
Bandyforbundet har det siste året blitt kontaktet av flere klubber som har vist til at skattemyndighetene 

og klubbenes revisorer ikke har akseptert kontant utbetaling uten tilstrekkelig sikkerhet og 

dokumentasjon knyttet til bilag og pengeflyt. Skattereglene for utbetaling av honorarer, begrenset 

oppad til kr. 10.000 pr person pr organisasjonsledd (klubb), pålegger klubbene å rapportere inn og 

holde oversikt over hvor mye som er utbetalt til hver enkelt dommer pr kalenderår. Skattereglene gjør 

derfor at reglene om utbetaling til dommer i kampreglementet § 13 punkt 6 (Dommerutgifter) må 

tolkes innskrenkende i tråd med disse. 

 

1. januar 2020 startet forbundet sentralt og OABR å benytte digitale dommerregninger i 

Turneringsadmin (TA). Systemet ble i utgangspunktet utviklet for håndball, men det ble gjort noen 

små tilpasninger for at også innebandy kunne benytte det. 
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Digital dommerregning hadde som mål å forenkle prosessen i forkant av selve betalingen, for både 

dommere og betalende organisasjoner (klubber, regioner osv.). Det var kun dommerhonoraret som ble 

utbetalt gjennom TA. Eventuell reise- og diettgodtgjørelse ble fortsatt utbetalt av administrerende 

myndighet via Visma. 

 

Systemet fungerte slik at dommere etter å ha dømt en kamp, logget seg inn i TA og bekreftet at de 

hadde dømt. Det ble da generert en regning for kampen som ble sendt til den klubben som skulle 

utbetale dommerhonoraret. Hvis en dommer hadde dømt flere kamper samme dag, ble alle disse 

kampene samlet på en regning. 

 

I forkant av oppstarten med digitale dommerregninger ble det sendt ut mye informasjon og 

brukerveiledninger til klubbene og dommerne om hvordan systemet fungerte. 

 

For mange fungerte systemet bra, men det var i innledningsfasen en del problemer med dommere som 

ikke fikk utbetalt sine honorarer. Litt av problemet var at noen dommere ikke registrerte riktig 

kontonummer i TA, men problemet gikk primært på at noen klubber hadde for dårlige rutiner i forhold 

til å foreta utbetalingene. Både i det at klubbene ikke hadde klart definerte personer som skulle stå for 

utbetalingene, og at det ble manglende kontinuitet i utbetalingene. 

 

Norges Bandyforbund bestemte raskt å dedikere en egen ressurs sentralt i Ann-Mari Ellefsen for å 

følge opp alle regninger både for forbundsseriekamper og for kamper i OABR, slik at dommerne fikk 

utbetalt sine honorarer. Alle klubber med regninger i systemet ble oppringt, og det ble gjort en 

kontinuerlig oppfølging av alle nye regninger som ble generert. 

 

Erfaringen viste at systemet fungerte bedre etter hvert som rutinene hos klubbene kom på plass og det 

ble da mindre behov for oppfølging. 

 

Det ble også benyttet digital dommerregning i TA for NM-sluttspillene for G15, J15 og G19.  

 

Den videre planen er at også resten av kretser og regioner skal ta i bruk digital dommerregning. Pga. 

koronasituasjonen er det usikkert om dette skjer allerede i 2020. Det må uansett på plass en enda bedre 

opplæring av både dommere og klubber før man starter opp, for å unngå flest mulig av 

innkjøringsproblemene man fikk i forbundsseriene og OABR. 

 

5.6 Videoveiledninger 
Gjennom sesongen har det blitt laget brukerveiledninger og videoveiledninger for mange deler av 

TurneringsAdmin, SportsAdmin og InnebandyLive. Disse er tilgjengeliggjort på YouTube og på 

Norges Bandyforbunds web-sider.  

 

5.7 WEB 
Forbundet, alle idrettene og alle kretser/regioner benytter nå forbundets web, bandyforbundet.no, som 

sin informasjonskanal. Systemet er bygd slik at det muliggjør flyt av artikler på tvers av de ulike 

organisasjonsenhetene. 

 

I sesongen 2019/2020 startet det et nytt prosjekt for fornying, oppgradering og vedlikehold av 

bandyforbundet.no. Det antas at det i løpet av sesongen 2020/2021 vil bli lansert en ny oppgradert 

versjon av forbundets web. 

 

Fortsatt ligger mye historisk informasjon og statistikk tilgjengelig på innebandyens gamle web-sider 

innebandy.no. Det er ikke klart hvordan man best mulig skal bevare denne informasjonen, og om det 

er hensiktsmessig å kopiere den inn på ny web-plattform. 
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5.8 Sosiale medier 
Innebandyens sosiale medier oppdateres nesten daglig, både med unikt innhold og med nyhetslinker til 

bandyforbundet.no. 

 

De sosiale plattformer (SOME – Innebandy.no) som benyttes: 

Facebook – antall følgere:  3 655 

Instagram – antall følgere:  3 377 

Twitter – antall følgere: 1 397 

YouTube – antall abonnenter: 828 

Snapchat – antall følgere: 823 

 

NM-finalene skulle vært direktesendt på Innebandyens kanal på YouTube, men ble avbestilt da 

sesongen ble avlyst. 

 
 
 

6.0 ANLEGG 

 
NBF-I arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til 

haller i Norge. Det jobbes på flere fronter for å nå besluttende myndigheter, både via idrettskretser, 

idrettsråd og kommuneadministrasjon. Samtidig viser utviklingen at det er nødvendig at tillitsvalgte i 

innebandyklubbene tar verv i de lokale idrettsrådene. Forbundet må komme nærmere prosessene. Flere 

og flere klubber ber om hjelp, for å løse lokale utfordringer. Det er noen fellesnevnere: 

 

 Tilgang til hallflate for trening og kamper 

 Hjelpe til med å få utstyrt haller med vant og mål. 

 Hjelpe klubbene med hensyn til oppmerking til innebandy i nye haller. 

 Hjelpe klubb og lokalt idrettsråd ved nye prosjekter (unngå at mindre gymsaler blir planlagt 

og bygd). 

 Hjelpe klubber med hensyn til å vurdere nye prosjekter opp mot kommunen/utbygger. 

Utstyrsmidler: 

I år har 14 innebandyklubber mottatt tilskudd til innkjøp av mål, vant og rekrutteringspakker. 

 

Nærmiljøanlegg er i skuddet hos kommunene som aldri før.  

Flere og flere kommuner ser på nærmiljøanlegg som gode verktøy til aktivitet, der folk bor. Kortreist 

treningsvei. Derfor bør også innebandyen se om det er mulig å bygge gode arenaer for innebandy i 

lokalmiljøet. Enten bygge selv eller få kommune til å bygge slike anlegg. 
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7.0 RESULTATER 
 

 

 

7.1 Champions Cup 2019/2020 
 

Ingen norske lag deltok. 

 

 

7.2 Euro Floorball Cup 2019/2020 
 

Euro Floorball Cup ble spilt 9.-13. oktober 2019 i Malacky i Slovakia. 

 

Menn: 

Deltakerlag: 

Greåker IBK (Norge), Tsunami Báhorská Zystrica (Slovakia), FBK AS Trenčín (Slovakia), MFBC 

Leipzig (Tyskland), Phoenix Fireball SE (Ungarn), SZPK Komárom (Ungarn) 

 

Kamper: 

09.10 Trencin - Komarom     7- 4 Pulje A 

09.10 Phoenix - Leipzig     4- 7 Pulje B 

10.10 Greåker - Trencin    11- 2 Pulje A 

10.10 Tsunami - Phoenix     7- 5 Pulje B 

11.10 Komarom - Greåker     3-11 Pulje A 

11.10 Leipzig - Tsunami     3- 4 Pulje B 

12.10 Greåker - Leipzig     8- 3 Semi 

12.10 Tsunami - ATrencin    4- 1 Semi 

13.10 Komarom - Phoenix     6- 9 5.plass 

13.10 Tsunami - Greåker     3- 2 (0-0,1-1,1-1,0-0,3-2)str Finale 

 

Kvinner: 

Ingen norske lag deltok. 

 

 
7.3 Eliteserien kvinner 2019/2020 

 

Eliteserien for kvinner ble ikke ferdigspilt grunnet COVID-19 pandemien som stengte ned det 

norske samfunnet vinteren og våren 2020. 

 

På morgenen torsdag 12. mars 2020 vedtok NBFs forbundsstyre å avlyse all aktivitet med 

øyeblikkelig virkning. Senere samme dag vedtok norske myndigheter å forby all organisert 

idrettsaktivitet på ubestemt tid. 

 

Eliteserien for kvinner ble dermed avbrutt etter 20 av 21 serierunder. De siste kampene som 

ble spilt var søndag 8. mars 2020. Den siste serierunden skulle ha vært spilt lørdag 14. mars. 

 

Tirsdag 24. mars vedtok NBFs forbundsstyre at sesongen 2019/2020 var avsluttet og at det ikke 

ville bli spilt flere kamper. 

 

Eliteserien for kvinner ble vedtatt avgjort ved å se på høyest antall poeng pr. spilte kamp 

etter at alle lagene i serien hadde spilt 20 av 21 serierunder før den ble avsluttet. 

Tunet IBK ble da kåret til eliteseriemester med SF Grei på 2. plass og Sveiva IB på 3. plass. 

 

 
Tunet IBK ble Eliteseriemestere for kvinner sesongen 2019/2020. (Foto: Tunet IBK) 
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Resultater Elite kvinner: 

01 Tunet            - Sagene                5- 2 

04 Gjelleråsen      - Fjellkameraterne      3- 4 

03 BMIL             - Sarpsborg             7- 2 

11 Sagene           - Fjellkameraterne      7- 0 

06 Sarpsborg        - Grei                  3- 7 

08 Sveiva           - BMIL                  5- 6 

07 Sagene           - Gjelleråsen           4- 2 

10 Grei             - BMIL                  6- 3 

12 Sveiva           - Sarpsborg             8- 1 

09 Tunet            - Gjelleråsen           9- 1 

15 Sarpsborg        - Sagene                1- 6 

16 Fjellkameraterne - Sveiva                4- 5 

13 BMIL             - Tunet                 1- 2 

14 Gjelleråsen      - Grei                  0-13 

72 Fjellkameraterne - Sveiva                3- 8 

20 Sveiva           - Gjelleråsen          10- 2 

17 Tunet            - Sarpsborg             6- 1 

19 Sagene           - BMIL                  4- 5 

22 Grei             - Sagene                4- 3 

21 Sveiva           - Tunet                 3- 8 

23 BMIL             - Gjelleråsen           4- 1 

26 Sagene           - Sveiva                4- 8 

28 Sarpsborg        - Gjelleråsen           2-10 

27 BMIL             - Fjellkameraterne      8- 1 

25 Tunet            - Grei                  4- 2 

18 Grei             - Fjellkameraterne     10- 3 

29 Sagene           - Tunet                 1- 4 

31 Sarpsborg        - BMIL                  4- 2 

30 Sveiva           - Grei                  2- 8 

32 Fjellkameraterne - Gjelleråsen           6- 5 

33 Tunet            - Fjellkameraterne     11- 2 

34 Grei             - Sarpsborg            17- 1 

36 Sveiva           - BMIL                  6- 5 

35 Gjelleråsen      - Sagene                3- 5 

44 Sveiva           - Fjellkameraterne      9- 0 

40 Sarpsborg        - Sveiva                2- 5 

37 Gjelleråsen      - Tunet                 1-11 

39 Fjellkameraterne - Sagene                2- 3 

38 BMIL             - Grei                  1- 2 

41 Tunet            - BMIL                  8- 1 

42 Grei             - Gjelleråsen           8- 1 

43 Sagene           - Sarpsborg             6- 1 

 

 

 

45 Sarpsborg        - Tunet                 3- 7 

46 Fjellkameraterne - Grei                  3-14 

47 BMIL             - Sagene                6- 0 

48 Gjelleråsen      - Sveiva                3- 9 

52 Sarpsborg        - Fjellkameraterne      6- 3 

51 Gjelleråsen      - BMIL                  0-11 

50 Sagene           - Grei                  3- 8 

60 Gjelleråsen      - Fjellkameraterne      7- 4 

49 Tunet            - Sveiva                6- 4 

54 Sveiva           - Sagene                6- 3 

53 Grei             - Tunet                 2- 3 

56 Gjelleråsen      - Sarpsborg             8- 7 

59 BMIL             - Sarpsborg            13- 4 

58 Grei             - Sveiva                5- 4 

57 Tunet            - Sagene                8- 3 

02 Grei             - Sveiva                8- 5 

63 Sagene           - Gjelleråsen           3- 1 

62 Sarpsborg        - Grei                  0-13 

61 Fjellkameraterne - Tunet                 0-11 

64 BMIL             - Sveiva                3- 4 

05 Fjellkameraterne - Tunet                 4- 7 

68 Sveiva           - Sarpsborg            12- 3 

66 Grei             - BMIL                  3- 1 

65 Tunet            - Gjelleråsen           8- 1 

71 Sarpsborg        - Sagene                7- 4 

55 Fjellkameraterne - BMIL                  3- 8 

70 Gjelleråsen      - Grei                  5-10 

69 BMIL             - Tunet                 4- 5 

74 Grei             - Fjellkameraterne     14- 0 

75 Sagene           - BMIL                  7- 3 

67 Sagene           - Fjellkameraterne      9- 2 

73 Tunet            - Sarpsborg            12- 1 

76 Sveiva           - Gjelleråsen           6- 2 

79 Gjelleråsen      - BMIL                  3-10 

80 Fjellkameraterne - Sarpsborg             7- 6 

24 Fjellkameraterne - Sarpsborg             4- 5 

78 Grei             - Sagene                4- 2 

77 Sveiva           - Tunet                 5- 4 

81 Tunet            - Grei                  Ikke spilt 

82 Sagene           - Sveiva                Ikke spilt 

83 BMIL             - Fjellkameraterne      Ikke spilt 

84 Sarpsborg        - Gjelleråsen           Ikke spilt

 

 

 

 

 

7.4 Eliteserien menn 2019/2020 
 

 

Eliteserien for menn hadde siste serierunde 28. februar, og ble gjennomført som normalt før 

COVID-19 pandemien stengte ned det norske samfunnet 12. mars. Greåker ble eliteseriemestere, 

med Tunet på 2. plass og Slevik på 3. plass. 

 

 

 
Greåker IBK ble Eliteseriemestere for menn sesongen 2019/2020. (Foto av: Elin Kristiansen) 
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Resultater Elite menn: 

001 Harstad         - Akerselva            13-11 

006 Sandnes         - Vålerenga             4- 5 

005 Sarpsborg       - NOR 92                2- 6 

002 Tunet           - Fredrikstad          11- 0 

003 Slevik          - Sveiva                5- 2 

004 Greåker         - Gjelleråsen           3- 1 

009 Sveiva          - Tunet                 6- 8 

008 Fredrikstad     - Harstad               6- 5 

007 Akerselva       - Sandnes               9- 8 

011 NOR 92          - Greåker               3- 4 

010 Gjelleråsen     - Slevik                4-11 

012 Vålerenga       - Sarpsborg             4-11 

021 Gjelleråsen     - Harstad              16- 6 

044 Greåker         - Sandnes               7- 2 

016 Slevik          - NOR 92                5- 4 

014 Harstad         - Sveiva                5-18 

018 Vålerenga       - Akerselva             6-13 

013 Sandnes         - Fredrikstad           7- 5 

015 Tunet           - Gjelleråsen           8- 3 

017 Greåker         - Sarpsborg             6- 0 

019 Sarpsborg       - Slevik                7- 8 

020 NOR 92          - Tunet                 3-13 

024 Greåker         - Vålerenga             9- 3 

023 Fredrikstad     - Akerselva             8- 7 

026 Harstad         - NOR 92                8- 7 

025 Sandnes         - Gjelleråsen           4- 9 

029 Sveiva          - Akerselva            14- 6 

028 Slevik          - Greåker               3- 8 

030 Vålerenga       - Fredrikstad           4- 5 

027 Tunet           - Sarpsborg             8- 7 

035 Sveiva          - Fredrikstad           6- 3 

032 Sarpsborg       - Harstad              11- 6 

036 Slevik          - Vålerenga             6- 2 

034 Akerselva       - Gjelleråsen           4- 5 

033 NOR 92          - Sandnes               8- 5 

022 Sveiva          - Sandnes              10- 4 

043 Slevik          - Harstad              21- 0 

042 Vålerenga       - Sveiva                4- 8 

038 Harstad         - Greåker               5-14 

037 Sandnes         - Sarpsborg             3-16 

041 Akerselva       - NOR 92                5- 6 

040 Fredrikstad     - Gjelleråsen           4- 5 

039 Tunet           - Slevik                6- 5 

045 Sarpsborg       - Akerselva            13- 6 

046 NOR 92          - Fredrikstad           7- 3 

048 Tunet           - Vålerenga            13- 4 

047 Sveiva          - Gjelleråsen           7- 2 

050 Harstad         - Tunet                 5-12 

049 Sandnes         - Slevik                3- 6 

053 Akerselva       - Greåker               4- 6 

051 Sveiva          - NOR 92                4- 1 

054 Vålerenga       - Gjelleråsen          10- 5 

052 Fredrikstad     - Sarpsborg             3- 8 

031 Greåker         - Tunet                 4- 8 

058 Sarpsborg       - Sveiva                5- 4 

055 Tunet           - Sandnes              14- 2 

056 Slevik          - Akerselva            17- 4 

126 Vålerenga       - Harstad               6-10 

072 Vålerenga       - Sandnes               5- 4 

067 Akerselva       - Harstad              10- 3 

057 Greåker         - Fredrikstad           6- 4 

059 NOR 92          - Gjelleråsen           2- 6 

064 Fredrikstad     - Slevik                1- 6 

061 Sandnes         - Harstad               8- 6 

065 Akerselva       - Tunet                 4-11 

062 Gjelleråsen     - Sarpsborg             5- 7 

066 Vålerenga       - NOR 92                3- 4 

063 Sveiva          - Greåker               5- 6 

068 Fredrikstad     - Tunet                 6- 9 

070 Gjelleråsen     - Greåker               4-18 

071 NOR 92          - Sarpsborg             3- 5 

069 Sveiva          - Slevik                5- 4 

074 Harstad         - Fredrikstad           5- 6 

073 Sandnes         - Akerselva             3- 6 

078 Sarpsborg       - Vålerenga            12- 4 

076 Slevik          - Gjelleråsen           8- 6 

075 Tunet           - Sveiva                7- 6 

077 Greåker         - NOR 92               13- 3 

098 Harstad         - Sarpsborg             8-13 

084 Akerselva       - Vålerenga             7- 6 

081 Gjelleråsen     - Tunet                 3- 9 

083 Sarpsborg       - Greåker               5- 6 

082 NOR 92          - Slevik                3- 7 

087 Harstad         - Gjelleråsen          10-13 

088 Sandnes         - Sveiva                2-12 

090 Vålerenga       - Greåker               2-17 

085 Slevik          - Sarpsborg             9- 7 

089 Akerselva       - Fredrikstad           5- 9 

086 Tunet           - NOR 92               20- 3 

095 Akerselva       - Sveiva                0- 8 

096 Fredrikstad     - Vålerenga             3- 1 

092 NOR 92          - Harstad               8- 5 

091 Gjelleråsen     - Sandnes               6- 4 

079 Fredrikstad     - Sandnes               7- 9 

080 Sveiva          - Harstad              21- 9 

093 Sarpsborg       - Tunet                 2- 7 

094 Greåker         - Slevik                6- 5 

097 Tunet           - Greåker               3- 6 

101 Fredrikstad     - Sveiva                3-11 

099 Sandnes         - NOR 92                2- 8 

100 Gjelleråsen     - Akerselva             5- 7 

102 Vålerenga       - Slevik                1-14 

107 NOR 92          - Akerselva             6- 5 

108 Sveiva          - Vålerenga            10- 3 

106 Gjelleråsen     - Fredrikstad           7- 1 

105 Slevik          - Tunet                 6- 3 

112 Fredrikstad     - NOR 92                3- 2 

109 Harstad         - Slevik                6-11 

110 Sandnes         - Greåker               2-13 

111 Akerselva       - Sarpsborg            10-15 

114 Vålerenga       - Tunet                 4-18 

118 Sarpsborg       - Fredrikstad           6- 3 

119 Greåker         - Akerselva            10- 3 

115 Slevik          - Sandnes               9- 8 

116 Tunet           - Harstad              13- 2 

120 Gjelleråsen     - Vålerenga            10- 4 

103 Sarpsborg       - Sandnes               9- 3 

104 Greåker         - Harstad              18- 2 

117 NOR 92          - Sveiva                1-13 

060 Harstad         - Vålerenga             9- 8 

123 Fredrikstad     - Greåker               2-20 

121 Sandnes         - Tunet                 1-16 

122 Akerselva       - Slevik                6- 7 

125 Gjelleråsen     - NOR 92                6- 4 

124 Sveiva          - Sarpsborg             5- 8 

113 Gjelleråsen     - Sveiva                6- 5 

127 Harstad         - Sandnes              11-10 

128 Sarpsborg       - Gjelleråsen           9- 2 

129 Greåker         - Sveiva                7- 4 

130 Slevik          - Fredrikstad          10- 2 

131 Tunet           - Akerselva            12- 3 

132 NOR 92          - Vålerenga             8- 4

 

 
 

 
7.5 NM kvinner senior  

 

NM 2020 for kvinner ble avlyst grunnet COVID-19 pandemien, som stengte ned det norske 

samfunnet vinteren og våren 2020. Det ble ikke kåret en Norgesmester i klassen i sesongen 

2019/2020. 

 

På morgenen torsdag 12. mars 2020 vedtok NBFs forbundsstyre å avlyse all aktivitet med 

øyeblikkelig virkning. Senere samme dag vedtok norske myndigheter å forby all organisert 

idrettsaktivitet på ubestemt tid. 

 

NM-sluttspillet for kvinner som skulle ha startet i slutten av mars ble dermed ikke påbegynt. 

 

Tirsdag 24. mars vedtok NBFs forbundsstyre at sesongen 2019/2020 var avsluttet og at det ikke 

ville bli spilt flere kamper. 

 

(Med 8 deltakerlag i Eliteserien for kvinner, skulle NM ha vært gjennomført med at de fire 

beste lagene fra seriespillet skulle spilt semifinaleserier i best av fem kamper. Vinnerne av 

semifinalene skulle ha spilt finale på nøytral bane i Kongstenhallen lørdag 18. april 2020) 
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7.6 NM menn senior  
 

NM 2020 for menn ble ikke ferdigspilt grunnet COVID-19 pandemien, som stengte ned det norske 

samfunnet vinteren og våren 2020. Det ble ikke kåret en Norgesmester i klassen i sesongen 

2019/2020. 

 

På morgenen torsdag 12. mars 2020 vedtok NBFs forbundsstyre å avlyse all aktivitet med 

øyeblikkelig virkning. Senere samme dag vedtok norske myndigheter å forby all organisert 

idrettsaktivitet på ubestemt tid. 

 

NM-sluttspillet for menn ble dermed avbrutt i avslutningsfasen av kvartfinalerunden. De siste 

kampene som ble spilt i kvartfinalerunden var onsdag 11. mars 2020. 

 

Tirsdag 24. mars vedtok NBFs forbundsstyre at sesongen 2019/2020 var avsluttet og at det ikke 

ville bli spilt flere kamper. 

 

Følgende kamper ble spilt i NM-kvartfinalene for menn: 

Greåker     - Fredrikstad    10- 3 

Fredrikstad - Greåker         5- 7 

Greåker     - Fredrikstad     8- 4 (Ble spilt 11. mars i Tindlundhallen uten tilskuere. 

Greåker fikk etter søknad til kommuneoverlegen lov til å gjennomføre kampen, men fikk beskjed 

om at kampen måtte spilles med tomme tribuner) 

 

Sarpsborg   - Sveiva          5- 6 

Sveiva      - Sarpsborg       7- 8 

Sarpsborg   - Sveiva          5- 8 

 

Slevik      - Gjelleråsen     6- 5 

Gjelleråsen - Slevik          6- 7 sd 

Slevik      - Gjelleråsen     8- 9 (Ble spilt 11. mars i Gressvikhallen uten tilskuere. Slevik 

bestemte selv, etter kontakt med kommunen, intern diskusjon og samtaler med andre 

idrettsklubber i kommunen, at kampen skulle spilles med tomme tribuner) 

 

Tunet       - NOR 92          7- 3 

NOR 92      - Tunet           5- 6 

Tunet       - NOR 92          4- 3 sd (Ble spilt 11. mars i Høyenhallen med tillatelse fra 

bydelsoverlegen til å spille kampen som normalt med et tak på hallens tilskuerkapasitet på 240 

personer. Det ble pålagt å utføre diverse risikoreduserende smitteverntiltak. 66 tilskuere så 

kampen fra tribunen) 

 

 

7.7 NM J15 
 

NM 2020 for jenter 15 ble ikke ferdigspilt grunnet COVID-19 pandemien, som stengte ned det 

norske samfunnet vinteren og våren 2020. Det ble ikke kåret en Norgesmester i klassen i 

sesongen 2019/2020. 

 

På morgenen torsdag 12. mars 2020 vedtok NBFs forbundsstyre å avlyse all aktivitet med 

øyeblikkelig virkning. Senere samme dag vedtok norske myndigheter å forby all organisert 

idrettsaktivitet på ubestemt tid. 

 

Tirsdag 24. mars vedtok NBFs forbundsstyre at sesongen 2019/2020 var avsluttet og at det ikke 

ville bli spilt flere kamper. 

 

Kun NM-finalen mellom Sveiva og Tunet, som skulle ha vært spilt lørdag 28. mars i 

Sarpsborghallen, gjensto for NM J15. 

 

Resultater fra gjennomførte kamper i NM J15, spilt i Høyenhallen 25.-26.1.2020: 

 

FINALE: 

Sveiva         - Tunet           Ikke spilt 

 

SEMIFINALER: 

Sveiva         - Gjelleråsen     5- 2 

Tunet          - Sarpsborg       6- 2 

 

5.-8. plass: 

Østensjø/Dverg - Holmlia         0- 3 

Grei           - BVH Verket      0- 2 

 

KVARTFINALER: 

Sveiva         - Østensjø/Dverg  2- 1 

Gjelleråsen    - Holmlia         3- 1 

Tunet          - Grei            5- 0 

Sarpsborg      - BVH Verket      2- 1 sd 

 

 

PULJESPILL: 

 

Pulje A: 

Sveiva         - Holmlia         5- 0 

Sarpsborg      - Grei            5- 0 

Sveiva         - Sarpsborg       1- 1 

Holmlia        - Grei            3- 1 

Grei           - Sveiva          0- 8 

Holmlia        - Sarpsborg       1- 3 

 

Pulje B: 

Gjelleråsen    - BVH Verket      3- 0 

Tunet          - Østensjø/Dverg  3- 0 

Gjelleråsen    - Tunet           2- 4 

BVH Verket     - Østensjø/Dverg  5- 1 

Østensjø/Dverg - Gjelleråsen     3- 3 

BVH Verket     - Tunet           1- 7 
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Poengplukker for gjennomførte kamper NM J15:   K   M   A    P 

Josefine Bjercke            Tunet              5   8   3   11 

Margrethe Grønli            Sarpsborg          5   5   4    9 

Pho Rendalsvik              Sveiva             5   4   5    9 

Caroline Hicks Johnsen      Gjelleråsen        5   5   1    6 

Martha Eriksen              Sarpsborg          5   4   2    6 

Daniella E. Elfstrand       Sveiva             5   4   2    6 

Pernille M. Olafsen         Tunet              5   2   4    6 

Husna Kausar                Holmlia            5   4   1    5 

Viola Søberg-Wiede          Sveiva             5   3   2    5 

Tiril Natvik                Tunet              5   3   2    5 

Josefine Wike               Østensjø/Dverg     5   3   2    5 

 

 

 

7.8 NM G15 
 

NM 2020 for gutter 15 ble ikke ferdigspilt grunnet COVID-19 pandemien, som stengte ned det 

norske samfunnet vinteren og våren 2020. Det ble ikke kåret en Norgesmester i klassen i 

sesongen 2019/2020. 

 

På morgenen torsdag 12. mars 2020 vedtok NBFs forbundsstyre å avlyse all aktivitet med 

øyeblikkelig virkning. Senere samme dag vedtok norske myndigheter å forby all organisert 

idrettsaktivitet på ubestemt tid. 

 

Tirsdag 24. mars vedtok NBFs forbundsstyre at sesongen 2019/2020 var avsluttet og at det ikke 

ville bli spilt flere kamper. 

 

Kun NM-finalen mellom Tunet og Gjelleråsen, som skulle ha vært spilt lørdag 28. mars i 

Sarpsborghallen, gjensto for NM G15. 

 

Resultater fra gjennomførte kamper i NM G15, spilt i Jessheim Is- og flerbrukshall 25.-

26.1.2020: 

 

FINALE: 

Tunet          - Gjelleråsen     Ikke spilt 

 

SEMIFINALER: 

Ull/Kisa       - Gjelleråsen     1- 9 

Grei           - Tunet           0-10 

 

KVARTFINALER: 

Fredrikstad    - Ull/Kisa        3- 4 

Gjelleråsen    - Sarpsborg       4- 0 

Slevik         - Grei            1- 4 

Tunet          - Greåker         6- 2 

 

9.-12. plass: 

Lørenskog      - Øreåsen         3- 5 

Ajer           - Gjerdrum        6- 1 

 

9.-16. plass: 

Lørenskog      - Bækkelaget      2- 1 str 

Sandnes        - Øreåsen         5- 7 

Ajer           - Sjetne          7- 1 

Gjerdrum       - Sveiva          4- 1 

 

8-DELSFINALER: 

Fredrikstad    - Lørenskog       3- 1 

Ull/Kisa       - Bækkelaget      3- 2 

Gjelleråsen    - Sandnes        10- 0 

Sarpsborg      - Øreåsen         3- 0 

Ajer           - Slevik          1- 2 

Sjetne         - Grei            2- 3 

Tunet          - Gjerdrum        6- 0 

Greåker        - Sveiva          5- 1 

 

17. plass: 

BVH Verket     - Ålgård          2- 5 

 

PULJESPILL: 

Pulje A: 

Sandnes        - Fredrikstad     1-10 

BVH Verket     - Sveiva          6- 6 

Sjetne         - Sandnes         3- 0 

Fredrikstad    - Sveiva          1- 1 

BVH Verket     - Sjetne          2- 6 

Sveiva         - Sandnes         2- 1 

Sandnes        - BVH Verket      7- 6 

Sjetne         - Fredrikstad     0- 5 

Sveiva         - Sjetne          0- 1 

Fredrikstad    - BVH Verket     10- 2 

 

Pulje B: 

Greåker        - Gjelleråsen     2- 5 

Grei           - Lørenskog       3- 2 

Ålgård         - Greåker         2-12 

Gjelleråsen    - Lørenskog       5- 0 

Grei           - Ålgård          6- 1 

Lørenskog      - Greåker         1- 8 

Greåker        - Grei            3- 2 

Ålgård         - Gjelleråsen     2- 8 

Lørenskog      - Ålgård          1- 0 

Gjelleråsen    - Grei           10- 0 

 

Pulje C: 

Bækkelaget     - Gjerdrum        4- 2 

Sarpsborg      - Ajer            1- 2 

Bækkelaget     - Sarpsborg       1- 2 

Gjerdrum       - Ajer            1- 4 

Ajer           - Bækkelaget      2- 2 

Gjerdrum       - Sarpsborg       1- 3 

 

Pulje D: 

Slevik         - Tunet           1-12 

Ull/Kisa       - Øreåsen         3- 2 

Slevik         - Ull/Kisa        1- 3 

Tunet          - Øreåsen         6- 2 

Øreåsen        - Slevik          2- 2 

Tunet          - Ull/Kisa        5- 4 
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Poengplukker for gjennomførte kamper NM G15:   K   M   A    P 

Even Rogne                  Gjelleråsen        7   5  16   21 

Emil Bratlie                Tunet              6  11   7   18 

Patrick Evebø Marigård      Gjelleråsen        7  10   6   16 

Wilmer E. Anderzon          Greåker            6  12   3   15 

Joachim Sørby Pedersen      Øreåsen            6  11   3   14 

Eirik A. Ottersen           Ajer               6   8   5   13 

Kasper Totti Larsen         Tunet              6   6   7   13 

Mats Sletten Larsen         Tunet              6   7   6   13 

Evan Gulliksen Misund       Fredrikstad        6   8   4   12 

Casper Lund-Bjerke          Gjelleråsen        7   7   5   12 

Ådne Sandbye Mellum         Gjelleråsen        7   9   3   12 

 

 
7.9 NM J17 

 

NM 2020 for jenter 17 ble ikke ferdigspilt grunnet COVID-19 pandemien, som stengte ned det 

norske samfunnet vinteren og våren 2020. Det ble ikke kåret en Norgesmester i klassen i 

sesongen 2019/2020. 

 

På morgenen torsdag 12. mars 2020 vedtok NBFs forbundsstyre å avlyse all aktivitet med 

øyeblikkelig virkning. Senere samme dag vedtok norske myndigheter å forby all organisert 

idrettsaktivitet på ubestemt tid. 

 

Tirsdag 24. mars vedtok NBFs forbundsstyre at sesongen 2019/2020 var avsluttet og at det ikke 

ville bli spilt flere kamper. 

 

Kun NM-finalen mellom Tunet og Sveiva, som skulle ha vært spilt søndag 29. mars i 

Sarpsborghallen, gjensto for NM J17. 

 

Resultater fra gjennomførte kamper i NM J17, spilt i Stavanger Idrettshall 18.-19.1.2020: 

 

FINALE: 

Tunet          - Sveiva          Ikke spilt 

 

3. plass: 

Gjelleråsen    - Ull/Kisa        2- 0 

 

SEMIFINALER: 

Sveiva         - Gjelleråsen     2- 1 

Tunet          - Ull/Kisa        5- 0 

 

5. plass: 

Østensjø/Dverg - Sagene          0- 1 sd 

 

7. plass: 

BMIL           - Sarpsborg       1- 3 

 

5.-8. plass: 

BMIL           - Østensjø/Dverg  0- 1 

Sagene         - Sarpsborg       1- 0 str 

 

KVARTFINALER: 

Sveiva         - BMIL            4- 0 

Gjelleråsen    - Østensjø/Dverg  6- 0 

Tunet          - Sagene          2- 0 

Ull/Kisa       - Sarpsborg       4- 3 

 

8-DELSFINALE: 

Holmlia        - BMIL            1- 4 

 

 

PULJESPILL: 

Pulje A: 

Sveiva         - Ull/Kisa        2- 1 

Sagene         - BMIL            3- 1 

Østensjø/Dverg - Sveiva          0- 5 

Ull/Kisa       - BMIL            3- 1 

Sagene         - Østensjø/Dverg  0- 1 

BMIL           - Sveiva          0- 5 

Østensjø/Dverg - Ull/Kisa        1- 7 

Sveiva         - Sagene          2- 0 

BMIL           - Østensjø/Dverg  1- 1 

Ull/Kisa       - Sagene          4- 2 

 

Pulje B: 

Sarpsborg      - Tunet           0- 8 

Holmlia        - Gjelleråsen     1- 5 

Sarpsborg      - Holmlia         5- 0 

Tunet          - Gjelleråsen     2- 2 

Gjelleråsen    - Sarpsborg       5- 3 

Tunet          - Holmlia         6- 0

 

 

 

Poengplukker for gjennomførte kamper NM J17:   K   M   A    P 

Line Trandum Terjesen      Tunet               5   5   6   11 

Sanne Leister Duna         Ullensaker/Kisa     7   2   7    9 

Ingrid Næss                Ullensaker/Kisa     7   6   2    8 

Sarah Smith Lunde          Tunet               5   2   5    7 

Kamilla Vollen             Ullensaker/Kisa     7   6   1    7 

Caroline Hicks Johnsen     Gjelleråsen         6   5   1    6 

Marte Pedersen             Gjelleråsen         6   1   5    6 

Thea E. Krogstad           Sarpsborg           6   5   1    6 

Susanne Fensholt           Sveiva              6   3   3    6 

Solveig Bagle Bjerknes     Tunet               5   3   2    5 

Josefine Osland Hermansen  Gjelleråsen         6   3   2    5 

Madeleine Holte Tinholt    Gjelleråsen         6   3   2    5 

Tuva M. Aube Heines        Sarpsborg           6   3   2    5 

Sara Berntzen              Sveiva              6   3   2    5 
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7.10 NM G17 
 

NM 2020 for gutter 17 ble ikke ferdigspilt grunnet COVID-19 pandemien, som stengte ned det 

norske samfunnet vinteren og våren 2020. Det ble ikke kåret en Norgesmester i klassen i 

sesongen 2019/2020. 

 

På morgenen torsdag 12. mars 2020 vedtok NBFs forbundsstyre å avlyse all aktivitet med 

øyeblikkelig virkning. Senere samme dag vedtok norske myndigheter å forby all organisert 

idrettsaktivitet på ubestemt tid. 

 

Tirsdag 24. mars vedtok NBFs forbundsstyre at sesongen 2019/2020 var avsluttet og at det ikke 

ville bli spilt flere kamper. 

 

Kun NM-finalen mellom Greåker og Tunet, som skulle ha vært spilt søndag 29. mars i 

Sarpsborghallen, gjensto for NM G17. 

 

Resultater fra gjennomførte kamper i NM G17, spilt i Stavanger Idrettshall 18.-19.1.2020: 

 

FINALE: 

Greåker        - Tunet           Ikke spilt 

 

3. plass: 

Sveiva         - Ajer            1- 5 

 

SEMIFINALER: 

Greåker        - Sveiva          2- 1 

Tunet          - Ajer            3- 1 

 

5. plass: 

Asker          - NOR 92          0- 2 

 

7. plass: 

Sarpsborg      - Ull/Kisa        0- 5 wo 

 

5.-8. plass: 

Sarpsborg      - Asker           3- 4 

Ull/Kisa       - NOR 92          3- 7 

 

KVARTFINALER: 

Greåker        - Sarpsborg       2- 0 

Asker          - Sveiva          4- 5 

Tunet          - Ull/Kisa        3- 1 

Ajer           - NOR 92          2- 1 

 

9. plass: 

Gjelleråsen    - Slevik          4- 0 

 

11. plass: 

Sandnes        - Stavanger       3- 2 sd 

 

9.-12. plass: 

Gjelleråsen    - Sandnes         1- 0 

Stavanger      - Slevik          0- 2 

 

8-DELSFINALER: 

Sarpsborg      - Gjelleråsen     3- 2 

Sveiva         - Stavanger       4- 1 

Ull/Kisa       - Slevik          3- 2 str 

NOR 92         - Sandnes         3- 2 

 

13. plass: 

Sunde          - Ålgård          4- 1 

 

15. plass: 

Nyborg         - Søreide         6- 1 

 

13.-16. plass 

Sunde          - Nyborg          4- 3 

Ålgård         - Søreide         3- 1 

 

16-DELSFINALER: 

Gjelleråsen    - Sunde           4- 0 

Stavanger      - Nyborg          3- 2 

Slevik         - Ålgård         15- 0 

Sandnes        - Søreide         7- 1 

 

PULJESPILL: 

Pulje A: 

Ålgård         - Ajer            1-10 

Gjelleråsen    - Sveiva          0- 0 

Ålgård         - Gjelleråsen     1- 3 

Ajer           - Sveiva          3- 3 

Sveiva         - Ålgård          7- 1 

Ajer           - Gjelleråsen     3- 3 

 

Pulje B: 

Slevik         - Sunde           6- 0 

Asker          - NOR 92          4- 3 

Slevik         - Asker           3- 5 

Sunde          - NOR 92          1- 6 

NOR 92         - Slevik          3- 1 

Sunde          - Asker           3- 4 

 

Pulje C: 

Stavanger      - Sarpsborg       0- 8 

Tunet          - Søreide        20- 0 

Stavanger      - Tunet           0-17 

Sarpsborg      - Søreide        16- 1 

Søreide        - Stavanger       2- 5 

Sarpsborg      - Tunet           3- 3 

 

Pulje D: 

Sandnes        - Greåker         1- 6 

Nyborg         - Ull/Kisa        2- 6 

Sandnes        - Nyborg          2- 0 

Greåker        - Ull/Kisa        5- 1 

Ull/Kisa       - Sandnes         6- 0 

Greåker        - Nyborg          7- 1 

 

 

Poengplukker for gjennomførte kamper NM G17:   K   M   A    P 

Christian A. Ahlfors            Tunet          5   3  10   13 

Fredrik Mohn Frafjord           Tunet          5   8   5   13 

Christoffer Gjødalstuen         Sarpsborg      6   6   6   12 

Jesper Hasselstrøm              Tunet          5   5   6   11 

Vetle Lindset Korslund          Asker          6   7   4   11 

Markus Gommerud                 NOR 92         7   7   4   11 

Oliver Ågren                    Slevik         7   6   5   11 

Fredrik Mortensen               Sunde          6   5   5   10 
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7.11 NM J19 
 

NM 2020 for jenter 19 ble ikke arrangert da kun Sveiva og Bygdø Monolitten var påmeldt.  

Det ble derfor ikke kåret en Norgesmester i klassen i sesongen 2019/2020. 

 

 

 

7.12 NM G19 
 

NM 2020 for gutter 19 ble ikke ferdigspilt grunnet COVID-19 pandemien, som stengte ned det 

norske samfunnet vinteren og våren 2020. Det ble ikke kåret en Norgesmester i klassen i 

sesongen 2019/2020. 

 

På morgenen torsdag 12. mars 2020 vedtok NBFs forbundsstyre å avlyse all aktivitet med 

øyeblikkelig virkning. Senere samme dag vedtok norske myndigheter å forby all organisert 

idrettsaktivitet på ubestemt tid. 

 

Tirsdag 24. mars vedtok NBFs forbundsstyre at sesongen 2019/2020 var avsluttet og at det ikke 

ville bli spilt flere kamper. 

 

Kun NM-finalen mellom Sveiva og Fredrikstad, som skulle ha vært spilt lørdag 28. mars i 

Sarpsborghallen, gjensto for NM G19. 

 

Resultater fra gjennomførte kamper i NM G19, spilt i Nesøyahallen og Landøyahallen 25.-

26.1.2020: 

 

FINALE: 

Sveiva         - Fredrikstad     Ikke spilt 

 

SEMIFINALER: 

Fredrikstad    - Greåker         3- 2 

Tunet          - Sveiva          3- 4 sd 

 

KVARTFINALER: 

Fredrikstad    - Ajer            4- 3 sd 

Greåker        - NOR 92          3- 2 

Tunet          - Sarpsborg       6- 1 

Sveiva         - Sjetne          5- 1 

 

9. plass: 

Sandnes        - Slevik          1- 4 

 

PULJESPILL: 

Pulje A: 

Sarpsborg      - NOR 92          3- 5 

Sandnes        - Fredrikstad     1- 2 

Sveiva         - Sarpsborg       4- 2 

NOR 92         - Fredrikstad     3- 4 

Sandnes        - Sveiva          0- 6 

Fredrikstad    - Sarpsborg       1- 4 

Sveiva         - NOR 92          8- 1 

Sarpsborg      - Sandnes         5- 2 

Fredrikstad    - Sveiva          5- 1 

NOR 92         - Sandnes         8- 2 

 

Pulje B: 

Sjetne         - Tunet           2- 3 

Greåker        - Ajer            4- 0 

Slevik         - Sjetne          3- 3 

Tunet          - Ajer            5- 2 

Greåker        - Slevik          6- 3 

Ajer           - Sjetne          2- 5 

Slevik         - Tunet           2- 7 

Sjetne         - Greåker         3- 7 

Ajer           - Slevik          4- 3 

Tunet          - Greåker         8- 2 

Poengplukker for gjennomførte kamper NM G19:   K   M   A    P 

Sander Fauskanger              Greåker         6   9   4   13 

Philip W. Kämpe                NOR 92          5   6   6   12 

Jesper Pedersen                Sveiva          6   3   8   11 

Truls Sundal                   Tunet           6   8   2   10 

Liam Ranum Edvardsen           Greåker         6   6   3    9 

Theodor K. Larsen              Greåker         6   2   7    9 

Daniel Nyseth Svendsen         Fredrikstad     6   6   2    8 

Joachim Trandum Terjesen       Tunet           6   1   7    8 

Philip N. Laasonen             Tunet           6   6   2    8 

Sondre Mallaugstredet          Sveiva          6   6   1    7 
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7.13 Kvalifisering til eliteserien menn 
 

Kvalifisering til Eliteserien for menn ble avlyst grunnet COVID-19 pandemien, som stengte ned 

det norske samfunnet vinteren og våren 2020. 

 

På morgenen torsdag 12. mars 2020 vedtok NBFs forbundsstyre å avlyse all aktivitet med 

øyeblikkelig virkning. Senere samme dag vedtok norske myndigheter å forby all organisert 

idrettsaktivitet på ubestemt tid. 

 

Kvalifiseringen som skulle ha vært spilt i Jessheim Is- og flerbrukshall 21.-22. mars med 

Sandnes IBK, Ull/Kisa IL, Narvik IBK og Sjetne IBK ble ikke gjennomført. 

 

Tirsdag 24. mars vedtok NBFs forbundsstyre at sesongen 2019/2020 var avsluttet og at det ikke 

ville bli spilt flere kamper. 

 

For å avklare deltakelse i Eliteserien 2020/2021, vedtok NBFs Forbundsstyre 1.april følgende 

om opp- og nedrykk til og fra Eliteserien: 

 

«Serien ble gjennomført og spilt ferdig. 

Vålerenga har rykket ned etter kampreglementets § 20. 

Sandnes endte som nummer 11 i Eliteserien og skulle spilt Elitekvalifisering. 

Narvik, Sjetne og Ull/Kisa hadde, som vinnere av sine respektive 1. divisjoner, kvalifisert 

seg for Elitekvalifisering sesongen 2019/2020 og skulle spilt Elitekvalifisering. 

Elitekvalifiseringen 2019/2020 ble avlyst, på linje med all annen aktivitet som skulle vært 

gjennomført etter 11. mars, i våre tre idretter. 

Sandnes, som tilhørte Eliteserien sesongen 2019/2020, hadde etter dette ingen kvalifisering å 

delta i, og kan derfor ikke flyttes ned en divisjon. 

Narvik, Sjetne og Ull/Kisa, som tilhørte 1. divisjon sesongen 2019/2020, hadde etter dette 

heller ingen kvalifisering å delta i, og kan derfor ikke flyttes opp en divisjon. Det finnes 

ingen objektive holdepunkter for å velge ett av disse tre lagene fremfor et annet for å fylle 

opp den 12. plassen i Eliteserien kommende sesong. 

  

Vedtak:  

Eliteserien for menn 2020/2021 gjennomføres, etter dette, derfor med 11 lag.» 

 

Ull/Kisa, Sjetne og Vålerenga anket alle Forbundsstyrets beslutning under henvisning til at 

vedtaket som var fattet, var i strid med lov, kampreglementet, spilleregler eller andre 

bestemmelser. 

 

Ankeutvalget i Norges Bandyforbund behandlet saken og kom 18. april med følgende, endelig, 

vedtak: 

 

«Vedtak fattet av Norges Bandyforbund/Forbundsstyret den 01.04.2020 er fattet på lovlig måte 

etter gjeldende bestemmelser og derfor gyldig. 

 

Vedtak: 

Ingen av ankene tas til følge og Norges Bandyforbunds/Forbundsstyrets avgjørelse stadfestes.» 

 

 

 

7.14 Kvalifisering til eliteserien kvinner 
 

Det ble ikke spilt kvalifisering. Ingen lag rykket ned fra Eliteserien kvinner 2019/2020. 

Kun NTNUI av 1.divisjonvinnerne ønsket å rykke opp, men de fikk ikke innvilget Elitelisens. 

Før fristen for avmelding for sesongen 2020/2021, meddelte Sagene IF og Fjellkameraterne IL at 

de ikke ønsket å delta. Eliteserien kvinner gjennomføres dermed med seks lag sesongen 

2020/2021. 

 

 

 

7.15 Kvalifisering til 1.divisjon øst menn 
 

Det ble ikke spilt kvalifisering. Ingen lag rykket ned fra 1.div øst menn 2019/2020. 

Øreåsen IL og SF Grei som ble nr.8 og nr.9 i 1.div øst 2019/2020, skulle spilt kvalifisering 

med St. Croix, som var det eneste laget fra 2.divisjonene som ønsket opprykk. 

Før fristen for avmelding for sesongen 2020/2021, meddelte Øreåsen IL at de ikke ønsket å 

delta i 1.div øst 2020/2021. 

Etter opprykk/nedrykk fra Eliteserien, var det to ledige plasser i 1.div øst menn 2020/2021, 

som da gikk til SF Grei og St. Croix IBK. 

1.div øst menn gjennomføres dermed med ti lag sesongen 2020/2021. 
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7.16 Resultater A-landslag kvinner 
13.12.19  VM, Neuchatel, Sveits      Danmark  - Norge     2- 3 

12.12.19  VM, Neuchatel, Sveits      Australia- Norge     2- 7 

11.12.19  VM, Neuchatel, Sveits      Latvia   - Norge     6- 4 

09.12.19  VM, Neuchatel, Sveits      Norge    - Japan     2- 1 

08.12.19  VM, Neuchatel, Sveits      Danmark  - Norge     4- 5 

07.12.19  VM, Neuchatel, Sveits      Estland  - Norge     4- 7 

10.11.19  Frederikshavn, Danmark     Danmark  - Norge     1- 3 

09.11.19  Frederikshavn, Danmark     Norge    - Danmark   0- 2 

20.10.19  6NFC, Nowy Targ, Polen     Norge    - Danmark   1- 4 

19.10.19  6NFC, Nowy Targ, Polen     Norge    - Slovakia  2- 7 

19.10.19  6NFC, Nowy Targ, Polen     Latvia   - Norge     4- 2 

18.10.19  6NFC, Nowy Targ, Polen     Tyskland - Norge     2- 4 

18.10.19  6NFC, Nowy Targ, Polen     Polen    - Norge     0- 1 

 

 
A-landslaget for kvinner kom på 9. plass i VM 2019. 

Foto: Lars Bunæs 

 
7.17 Resultater A-landslag menn 

02.02.20  VM-kval, Poprad, Slovakia  Russland- Norge      5- 8 

01.02.20  VM-kval, Poprad, Slovakia  Slovakia- Norge      5- 1 

31.01.20  VM-kval, Poprad, Slovakia  Norge   - Ungarn    12- 1 

30.01.20  VM-kval, Poprad, Slovakia  Norge   - Italia    18- 1 

10.11.19  Frederikshavn, Danmark     Norge   - Danmark    3- 2 

09.11.19  Frederikshavn, Danmark     Danmark - Norge      3- 5 

 

 
A-landslaget for menn kvalifiserte seg for i VM 2020.  

Foto: Lars Bunæs 

 
7.18 Resultater U19-landslag menn 

11.05.19  VM, Halifax, Canada        Danmark - Norge      6- 4 

10.05.19  VM, Halifax, Canada        Sveits  - Norge      7- 2 

09.05.19  VM, Halifax, Canada        Norge   - Finland    4- 9 

08.05.19  VM, Halifax, Canada        Latvia  - Norge      6- 2 

 
7.19 Resultater U19-landslag kvinner 

02.02.20  Polish Cup, Nowy Tomysl    Polen   - Norge      7- 6 

01.02.20  Polish Cup, Nowy Tomysl    Norge   - Tsjekkia   3-16 

01.02.20  Polish Cup, Nowy Tomysl    Tyskland- Norge      6- 3 

31.01.20  Polish Cup, Nowy Tomysl    Norge   - Sveits     1-11 

31.01.20  Polish Cup, Nowy Tomysl    Norge   - Slovakia   0- 5 

 

VM for U19 kvinner, som skulle ha vært spilt i Uppsala 6.-10. mai 2020, ble først flyttet til 

2.-6. september 2020 og så til 5.-9. mai 2021 på samme sted, grunnet COVID-19 pandemien. 
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7.20 Poengplukkere i Eliteseriene 
 
Menn:                                                                          Klubb        K   M   A   P 

 1  Ole Mossin Mohn Olesen          Tunet       21  35  50  85 

 2  Ole Martin Skau Jansson         Tunet       22  62  19  81 

 3  Sindre Romslo Bjerknes          Sveiva      21  43  29  72 

 4  Casper Femtegjeld Sletten       Sveiva      22  27  34  61 

 5  Fredrik Gjødalstuen             Sarpsborg   22  34  22  56 

 6  Thomas Stræte                   Slevik      18  22  33  55 

 6  Arvid Vibring Lindqvist         Greåker     22  25  30  55 

 8  Emil Gunnar Skog                Sarpsborg   21  24  27  51 

 8  Johan Mikael Åhlberg            Slevik      21  30  21  51 

 8  William Erik Lars Larsson       Greåker     22  25  26  51 

 8  Brage Harby                     Sveiva      22  27  24  51 

12  Kristoffer Larsbråten Bakke     Greåker     22  35  15  50 

13  Linards Scegolevs               Harstad     21  34  15  49 

14  Jesper Pär Engström             Sandnes     22  26  22  48 

15  Tuomo Manninen                  Harstad     21  31  16  47 

15  Samuel Oskar Magnusson          Sarpsborg   21  31  16  47 

17  Gustav Karl Karlsson            Gjelleråsen 20  29  16  45 

17  Erlend Romslo Bjerknes          Akerselva   22  32  13  45 

19  Teemu Tapani Kantanen           Tunet       22  16  26  42 

20  Mika Pekka Petteri Heikurainen  Harstad     22  18  22  40 

21  Patrick Strandbygaard Martinsen Vålerenga   22  20  18  38 

22  Marius Pedersen                 Tunet       18  14  23  37 

22  Lars Erik Torp                  Greåker     21  15  22  37 

24  Toms Kirmuzs                    Harstad     18  23  12  35 

 

Kvinner:                            Klubb        K   M   A   P  

 1  Petra Anneli Weiss              Sveiva      19  27  46  73 

 2  Diana Isjomina                  Grei        19  28  29  57 

 3  Emma Søreng Lunde               Grei        19  27  12  39 

 3  Bertine Aas Hansen              Sveiva      19  25  14  39 

 3  Kine Hedlund Eriksen            Grei        20  21  18  39 

 6  Liga Garklava                   Grei        16  13  24  37 

 6  Line Trandum Terjesen           Tunet       20  17  20  37 

 8  Emma Ellefsen Fagerhøi          Tunet       19  23  11  34 

 9  Tuva Maria Henriksson           BMIL        20   6  24  30 

10  Riccarda Katharina Schimanski   BMIL        20  18  10  28 

11  Anna Andora Tviberg             Sveiva      19  14  12  26 

12  Mari Hille Christoffersen       Grei        19  17   8  25 

12  Silje Karlsen Auestad           BMIL        20  15  10  25 

14  Sarah Smith Lunde               Tunet       16  16   7  23 

14  Emilie Sundnes                  Sarpsborg   20  15   8  23 

16  Kajsa Madelene Liljefors        Grei        17  16   6  22 

17  Sofie Kristiansen               Tunet       19  13   8  21 

17  Heidi Fossholt Homble           Sagene      20  13   8  21 

19  Heidi Andreassen Rød            Tunet       19  14   6  20 

20  Nora Benedikte Norheim          Sarpsborg   13  10   9  19 

20  Marielle Kjønaas Haarvik        Fjellkam.   19  12   7  19 

22  Ida Bartnes Karevold            Sagene      18   9   9  18 

22  Lisa Johanna Djurberg           BMIL        20   9   9  18 

24  Eline Dagestad                  Grei        14  10   7  17 

24  Marie Johanne Danielsen Wolf    Tunet       16   6  11  17 

24  Sandra Craig                    Tunet       20   9   8  17 
(Eliteserien for kvinner ble avbrutt før siste serierunde. Se pkt. 7.3) 

 

 
7.21 Utmerkelser 

 

Årets spiller kvinner: 

Petra Anneli Weiss (Sveiva IB) 

 

Årets spiller menn: 

Ole Martin Skau Jansson (Tunet IBK) 

 

Jan Nordlis hederspris som Årets dommerpar:  

Håvard Pedersen (Sveiva IB) og Jon Åge Meller (Østensjø/Dverg IB) 

 

 
Alle foto: Frank Nordseth 

 
Ole Mossin Mohn Olesen fra 

Tunet ble poengplukker i 

Eliteserien for menn 

2019/2020. 

Foto: Frank Nordseth 

 

 
Petra Anneli Weiss fra 

Sveiva ble poengplukker i 

Eliteserien for kvinner 

2019/2020. 

Foto: Frank Nordseth 
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7.22 Tabeller 2019/2020
 

Da sesongen ble avbrutt 12. mars og det viste seg at det ikke ble mulig å avslutte alle 

serier, vedtok Forbundsstyret følgende: 

«Rangeringen i den enkelte serie, som er ferdigspilt pr. 12.03.20 er gjeldende, og medaljer og 

pokaler deles ut i henhold til det. I de serier som ikke er ferdigspilt og lagene har spilt 

likt antall kamper, er rangeringen pr. 12.03.20 gjeldende og medaljer og pokaler deles ut i 

henhold til det. 

 

I de serier som ikke er ferdigspilt og lagene har spilt ulikt antall kamper, brukes et 

prinsipp som flere lagidretter nå benytter seg av: 

 

Laget med høyest gjennomsnittlig poeng på antall spilte kamper, vinner serien. De resterende 

lagene i serien rangeres etter samme prinsipp. Pokaler og medaljer som er satt opp i disse 

seriene deles ut etter dette prinsippet.» 

 

Tabellene under er rangert pr. 11. mars (hentet fra TurneringsAdmin), og vinnerne i henhold 

til Forbundsstyrets vedtak er uthevet. Serier som ikke ble ferdigspilt er stjernemerket. 

 

 

Elite Kvinner* 

                  K  S US UT  T   Mål     P 

Tunet            20 18  1  0  1 139- 42  56 

Grei             20 18  0  0  2 158- 47  54 

Sveiva           20 12  2  0  6 124- 80  40 

BMIL             20 10  0  3  7 102- 70  33 

Sagene           20  9  0  0 11  79- 80  27 

Sarpsborg        20  4  0  2 14  60-157  14 

Fjellkameraterne 20  2  1  0 17  55-156   8 

Gjelleråsen      20  2  1  0 17  59-144   8 

 

Elite Menn 

Greåker          22 20  1  0  1 207- 73  62 

Tunet            22 18  2  0  2 229- 85  58 

Slevik           22 18  0  2  2 183- 94  56 

Sarpsborg        22 14  1  0  7 178-119  44 

Sveiva           22 13  1  3  5 184- 99  44 

Gjelleråsen      22 10  1  0 11 129-145  32 

NOR 92           22  9  0  2 11 100-141  29 

Fredrikstad      22  4  3  1 14  87-157  19 

Akerselva        22  5  1  0 16 135-191  17 

Harstad          22  4  1  1 16 139-261  15 

Sandnes          22  3  0  2 17  98-197  11 

Vålerenga        22  2  1  1 18  93-200   9 

 

1.div øst Menn 

Ull/Kisa         16 14  0  0  2 135- 66  42 

Lyn              16 12  0  2  2 108- 64  38 

Asker            16 11  0  2  3 149- 78  35 

Lillestrøm       16  8  2  2  4 117- 90  30 

BMIL             16  6  2  0  8 103- 90  22 

Ajer             16  6  1  1  8  82-106  21 

Bækkelaget       16  6  1  0  9  92- 95  20 

Øreåsen          16  2  1  0 13  93-139   8 

Grei             16  0  0  0 16  42-193   0 

1.div øst Kvinner* 

                  K   S  U  T    Mål     P 

Østensjø/Dverg   13  13  0  0  132- 34  39 

BMIL 2           13   9  0  4   99- 57  27 

Sarpsborg 2      12   7  0  5   94- 72  21 

Tunet 2          12   6  1  5   74- 66  19 

Sagene 2         13   5  2  6   78- 50  17 

Vålerenga        12   5  1  6   47- 62  16 

Øreåsen          11   1  2  8   35-109   5 

Haugerud         12   0  0 12   20-129   0 

 

1. div SørVest Menn* 

Lye               5   5  0  0   64- 18  15 

KSI               6   4  0  2   45- 34  12 

Stavanger         6   4  0  2   49- 35  12 

Fjellkameraterne  6   2  1  3   43- 44   7 

Sola              5   1  2  2   26- 49   5 

Ålgård            6   1  1  4   42- 51   4 

Søreide           6   0  2  4   29- 67   2 

 

1.div Midt-Norge Menn 

Sjetne           12   9  0  3   88- 43  27 

Nyborg           12   7  0  5   55- 59  21 

Trygg/Lade       12   6  0  6   74- 64  18 

NTNUI            12   2  0 10   54-105   6 

 

1.div Midt-Norge Kvinner* 

NTNUI            11   9  0  2   66- 34  27 

Nidaros          11   8  0  3   75- 42  24 

Sjetne           11   4  0  7   67- 68  12 

Freidig          11   1  0 10   29- 93   3 

 

1.div Nord-Norge Menn: 

Narvik            4   4  0  0   41- 17  12 

Bodø              4   2  0  2   24- 20   6 

TSI               4   0  0  4   13- 41   0 

 

 

 

 

7.23 El-innebandy
 

Turneringene til Sandefjord, Klyve og Bærums Verk Hauger ble ikke spilt pga koronapandemien. 

Det første offisielle seriespillet i EL-innebandy ble derfor ikke ferdigspilt. Det var stor 

variasjon i antall spilte seriekamper. Lagene ble rangert utfra høyest gjennomsnittlig poeng 

på antall spilte kamper. (Se også 2.4) 

 

Sluttplassering seriespillet: 

1 BVH Verket Lions 

2 Lillestrøm Eagles 

3 Sandefjord 

4 BVH Verket Tigers 

5 Klyve 

6 Nyborg 

 

  

For tabeller fra aldersbestemte klasser og 2.div 

senior og lavere, henvises det til den enkelte 

krets/region. 
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8.0 COVID-19 
(Pr.17. juni 2020) 

 

Vinteren 2020 begynte det å spre seg et koronavirus i verden. Dette utviklet seg etter hvert til en 

pandemi, og i begynnelsen av mars hadde smitten også begynt å spre seg i Norge. 

 

I dette området av årsberetningen er det forsøkt å samle det meste av det uvanlige som skjedde rundt 

innebandy og norsk idrett vinteren og våren 2020. 

 

8.1 Håndhygiene og innskjerping knyttet til større samlinger av folk 

I begynnelsen av mars 2020 startet en bevisstgjøring rundt smittevern for å begrense spredningen av 

koronaviruset i Norge. Det var stort fokus på håndhygiene og etter hvert begrensninger på større 

ansamlinger av mennesker. 

 

Norges Bandyforbund var opptatt av å følge rådene fra Norges Idrettsforbund og norske 

helsemyndigheter, og forbundet oppfordret i flere nettartikler alle sine organisasjonsledd om å følge de 

rådene og retningslinjene som ble gitt av Folkehelseinstituttet. Det ble også satt fokus på 

Utenriksdepartementets generelle reiseråd til utlandet. 

 

10. mars og 11. mars eskalerte situasjonen, og Folkehelseinstituttet kom med klare anbefalinger som 

frarådet større samlinger av mennesker. For arrangementer i idretten måtte klubbene holde kontakt 

med lokal helsemyndighet og utarbeide beredskapsplaner for en sikker gjennomføring. 

 

På ettermiddagen 11. mars ble følgende tekst publisert på NBFs-nettsider: 

«Koronasituasjonen utvikler seg daglig. Gårsdagens innskjerping fra Folkehelseinstituttet knyttet til 

større samlinger av folk, gir også utfordringer om gjennomføring av idrettsarrangementer. Forbundet 

overvåker situasjonen fra time til time i nær kontakt med NIF og andre forbund.  

 

Ut fra dagens situasjon vil NM-finalene bandy for damer fredag og herrer lørdag på Frogner stadion, 

bli gjennomført. Det vil bli begrenset mulighet for publikum. Antall publikum vil bli konkretisert 

senere. Dette i henhold til lokal helsemyndighet og veiledning knyttet til arrangementer gitt av 

Folkehelseinstituttet. Tilsvarende vil det også være for avslutningen av landhockeys innendørssesong 

søndag. Onsdag og torsdag denne uken gjennomføres sluttspillkamper i innebandy. Klubbene har 

kontakt med lokal helsemyndighet og utarbeider beredskapsplaner for en sikker gjennomføring. 

 

I og med at nasjonale føringer for gjennomføring av ulike arrangementer endres nærmest fra dag til 

dag, vil forbundet senest mandag 16. mars gjennomgå fase 2 knyttet til både nasjonale og 

internasjonale arrangementer knyttet til bandy, innebandy og landhockey i den kommende perioden.» 

 

På kvelden 11. mars ble det spilt tre NM-kvartfinaler for menn i innebandy. To av disse kampene ble 

spilt for tomme tribuner. Les mer i pkt. 7.6. 

 

Senere på kvelden 11. mars kom Oslo Idrettskrets med klare råd til sine klubber om å stanse all 

idrettslig aktivitet. 

 

Forbundsstyret handlet raskt, og kl. 2200 publiserte NBF følgende tekst på web og i sosiale medier: 

«Norges Bandyforbund opplever at det nå kommer en rekke henvendelser fra klubber til forbundet og 

regionene, etter at det i løpet av dagen og kvelden er fattet innskjerpende vedtak og anbefalinger med 

hensyn til koronahåndteringen rundt omkring i landet vårt. Blant annet har Oslo idrettskrets aktivt 

gått ut og anbefalt sine klubber om å stanse all idrettslig aktivitet. 

 

Til deres orientering så skal Norges Bandyforbund torsdag morgen kl. 0900 møtes for igjen å vurdere 

hvilke retningslinjer vi skal følge med hensyn til vår aktivitet, både regionalt og nasjonalt. Forbundet 

vil deretter oppdatere vår informasjon her på nettet og i sosiale medier så raskt som mulig, og også 

sende informasjon ut til våre klubber pr e-post.»  
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8.2 All aktivitet avlyses fra 12. mars 

Kl. 0900 torsdag 12. mars samlet Forbundsstyret, deler 

av administrasjonen og representanter fra kretser og 

regioner seg til et møte på Ullevål Stadion. 

 

I møtet ble det raskt klart at alle signaler nå tydet på at all 

idrettsaktivitet ville bli vanskelig å gjennomføre, og det 

var konsensus om at det eneste riktige var å avlyse all 

videre aktivitet for alle NBFs idretter. 

 

Kl. 1000 sendte NBF ut følgende pressemelding:  

«All aktivitet avlyses 

Norges Bandyforbund avlyser all aktivitet på regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt nivå i sine tre idretter bandy, 

innebandy og landhockey med øyeblikkelig virkning. Med 

bakgrunn i den kritiske situasjonen med koronasmitte og fare 

for folks liv og helse, følger Norges Bandyforbund opp de 

sterke anbefalingene fra nasjonale og lokale 

helsemyndigheter om å begrense samlinger av mennesker. 

Norges Bandyforbund følger opp det ansvaret som flere 

andre særidrettsforbund har tatt i denne vanskelige 

situasjonen for nettopp å begrense spredning av 

koronasmitte. 

 

"Selvsagt er dette en kjedelig beslutning å måtte ta, sier 

president Erik Hansen i Norges Bandyforbund, men her må 

helse gå foran. Og med de sterke oppfordringene som 

kommer fra sentral helsemyndighet finner vi det ikke 

tilrådelig å fortsette med våre idrettsaktiviteter, verken 

kamper eller treninger". 

 

Norges Bandyforbund har nedsatt en arbeidsgruppe som må 

se på hvilke følger denne beslutningen får for utviklingen av 

alle tre idrettene. 

 

Denne beslutningen er fattet med støtte fra forbundets 

regioner, kretser og seksjoner.» 

 

Når NBFs beslutning begynte å bli kjent rundt i 

organisasjonen, var det mange som prøvde å kontakte 

forbundskontoret med spørsmål. Man så seg dermed nødt til å gå ut med mer informasjon til 

organisasjonen, og kl. 1100 ble følgende tekst lagt ut på web og i sosiale medier: 

 

«Beslutning om avlysning av sesongens resterende kamper  

Norges Bandyforbund kan på nåværende tidspunkt ikke svare på spørsmål, som nå dukker opp, knyttet 

til opp- og nedrykk, tabellsituasjoner, økonomi og annet. 

 

Forbundsstyret vil førstkommende mandag, nedsette en arbeidsgruppe, som skal begynne å se på de 

ulike problemstillingene. 

 

Det vises til at situasjonen vi nå er kommet i, ikke er beskrevet i våre regelverk og at arbeidsgruppen 

må få oversikt over de utfordringer som foreligger, både på nasjonalt, regionalt og internasjonalt 

nivå, før man kan ta kloke og gjennomtenkte beslutninger på alle de spørsmålene som stilles og som er 

uavklarte.» 

  

 
President Erik Hansen (til venstre), Stein Pedersen, Kim A. H. 

Jørstad, og Tomas Jonsson under møtet på Ullevål 12. mars. 

Foto: Frank Nordseth 

 
 

VG plukket raskt opp NBFs pressemelding. 

Klipp: VG mobil 
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8.3 Arbeidsgruppen 

For å fortløpende håndtere utfordringer, gjøre nødvendige avklaringer og ha en mest mulig enhetlig 

behandling i hele organisasjonen, rundt alle saker som dukket opp etter avlysningen 12. mars, 

opprettet Forbundsstyret en arbeidsgruppe bestående av Erik Hansen (President), Jon Erik Eriksen 

(Visepresident), Paal Saastad (Leder innebandyseksjonen), Stein Pedersen (Leder bandyseksjonen), 

Jaswinder Pal Singh Garcha (Leder landhockeyseksjonen), Kim-Alexander H. Jørstad (forbundets 

jurist), Terje Larsen (serieansvarlig forbundsseriene innebandy) og Tomas Jonsson (generalsekretær). 

 

8.4 Sesongen avsluttes 

 Tirsdag 24. mars ble organisasjonen informert om at Forbundsstyret hadde vedtatt at sesongen 19/20 

var avsluttet og at det ikke ville bli spilt flere kamper. 

 

Pressemeldingen som ble sendt ut, lagt ut på web og publisert i sosiale medier: 

 

«Sesongen 2019/2020 er slutt 

Forbundsstyret har besluttet at sesongen 2019/2020 i bandy, innebandy og landhockey er avsluttet. 
 

"Dette er besluttet etter at den oppnevnte arbeidsgruppa har gjennomgått oversikten over ikke spilte 

kamper, idrettens lovverk, kontakt med kretser/regioner og klubber, og vurdert ulike mulighetsstudier. 

Med tanke på den svært uvisse koronasituasjonen har forbundsstyret vedtatt at nå må alle se framover 

til tiden etter koronalammelsen av samfunnet", sier president Erik Hansen. 
 

Det har vært et mål for forbundsstyret å komme til en beslutning som gjelder alle. Alle serier og 

kvalifiseringer er like viktig. Vi vet ikke i dag om hvor mange uker og måneder det vil gå før idretten 

igjen kan tenke på organisert aktivitet. Nye sesonger må planlegges både i klubbene, 

kretsene/regionene og forbundet, kanskje med nye utøvere, studenter som har reist hjem, spillere som 

skal starte nye studier, familier som flytter og idrettsanlegg hvor tildeling av trenings- og kamptider 

skal fordeles. 
 

Dette er bare noen av faktorene som har vært med i grunnlaget for beslutningen om å avslutte 

sesongen 2019/2020 på samme måte som blant annet ishockey og håndball. I disse tider er det viktig 

at helsedugnaden fortsatt opptar oss alle, at samfunnet tross alt fungerer og at vi ikke skal bruke mye 

tid og krefter på diskusjoner knyttet til avlysningen av aktiviteten fra og med 12. mars. 
 

Avlysning av alle resterende kamper: Alle resterende kamper avlyses pr 12.03.20. Dette gjelder 

absolutt alle kamper, være seg seriekamper, kvalifiseringskamper, sluttspill- og NM-kamper (inkludert 

finaler) osv. på alle nivåer i alle våre idretter. 
 

Rangeringer: Rangeringen i den enkelte serie, som er ferdigspilt pr. 12.03.20 er gjeldende, og 

medaljer og pokaler deles ut i henhold til det. I de serier som ikke er ferdigspilt og lagene har spilt likt 

antall kamper, er rangeringen pr. 12.03.20 gjeldende og medaljer og pokaler deles ut i henhold til det. 
 

I de serier som ikke er ferdigspilt og lagene har spilt ulikt antall kamper, brukes et prinsipp som flere 

lagidretter nå benytter seg av: Laget med høyest gjennomsnittlig poeng på antall spilte kamper, vinner 

serien. De resterende lagene i serien rangeres etter samme prinsipp. Pokaler og medaljer som er satt 

opp i disse seriene deles ut etter dette prinsippet. 
 

Kvalifisering forbundsseriene innebandy (gjelder kun innebandy): Kvalifiseringsspill mellom 1. 

divisjonene for menn senior og eliteserien for menn senior avlyses og vil ikke bli spilt. 
 

Innebandyseksjonen utreder videre det som omhandler dette punktet. Vi vil komme tilbake med 

resultatet av dette arbeidet så snart saken er behandlet av Innebandyseksjonen og Forbundsstyret. 

Seksjonen er godt i gang med å gjøre disse vurderingene. 
 

EuroFloorball Challenge og EuroFloorball Cup (gjelder kun innebandy):  

Eliteseriemester senior menn og kvinner sesongen 19/20, tilbys som vanlig deltakelse i EuroFloorball 

Challenge eller EuroFloorball Cup, basert på invitasjon fra IFF.» 
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8.5 Idrettslig aktivitet som ikke ble avsluttet 

Totalt var det ca. 2000 innebandy- og el-innebandykamper nasjonalt og regionalt som var berammet, 

men ikke ble spilt. 

 

Det ble gjort flere vedtak i forbundsstyret og i innebandyseksjonen for å avklare problemstillinger 

rundt at mye idrettslig aktivitet, etter 12. mars, ikke ble gjennomført. Det henvises til pkt 7 i denne 

beretningen for detaljer og konsekvenser innenfor de ulike områdene. 

 

 

8.6 Permitteringer i forbundets administrasjon - Økonomi 

I perioden 25. mars til 30. juni ble mange ansatte i Bandyforbundet, i varierende grad, permittert. 

I de perioder der det var oppgaver som måtte løses, ble permitterte kalt tilbake på jobb i tråd med 

lovverket.  

 

(Ettersom smittespredningen i juni er begrenset, ser Bandyforbundet for seg å avslutte alle 

permitteringer 30. juni og arbeide som normalt etter ferieavviklingen sommeren 2020).  

 

Fredag 20. mars ble følgende tekst publisert på nett: 

«Norges Bandyforbund er ikke med hensyn til drift eller ressurser i en akutt situasjon, men vedvarer 

den alvorlige situasjonen vårt samfunn har i dag over tid, vil også vår organisasjon møte store 

utfordringer. 

 

Forbundsstyret har derfor vedtatt at det umiddelbart iverksettes tiltak for å på best mulig måte sikre at 

organisasjonen fungerer godt, selv om dagens utfordrende situasjon vedvarer over lengre tid. 

Dette innbefatter blant annet at all idrettsaktivitet, innkjøp eller andre kostnader avlyses eller utsettes.  

 

Organisasjonens største kostnad er lønn til ansatte. Forbundsstyret har derfor vedtatt at general-

sekretæren iverksetter permitteringer. 

 

35 ansatte mottok i går permitteringsvarsel. Dette fører følgelig til at både forbundets og regions-

kontorenes bemanning er sterkt redusert.» 

 

Da epidemien inntraff på slutten av sesongen hadde den liten direkte innvirkning på organisasjonens 

økonomiske situasjon utover at forbundsstyret vedtok at lagavgifter (nærmere en million kroner) ikke 

skulle faktureres klubbene før det er avklart med seriestart sesongen 2020/2021. 

 

(Bakgrunnen for tiltakene som permitteringer og utsettelser av innkjøp er faren for at epidemien blir 

langvarig. Hvis situasjonen vedvarer utover høsten 2020 og det ikke blir anledning til å gjennomføre 

ordinær aktivitet (seriespill) vil forbundet møte økonomiske utfordringer. Det er sannsynlig at en stor 

andel av påmeldingsavgifter og lisenser da ikke blir betalt. Dette vil i tilfelle føre til inntektssvikt på 

inntil 10 millioner kroner. Tiltakene er igangsatt for å kunne møte en slik situasjon til høsten uten at 

forbundet må igangsette omfattende permitteringer/oppsigelser av ansatte. 

 

For ytterligere å sikre forbundets drift er det inngått avtale med DNB om et likviditetslån på inntil 5 

millioner kroner). 
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8.7 Lisens og egentrening 

I perioden etter 12. mars, da all organisert aktivitet ble 

stoppet, var det kun mulig å bedrive egentrening. NBF 

gjorde da en avtale med Gjensidige forsikring om at 

lisensforsikringen, som normalt kun dekket organisert 

aktivitet, også gjaldt for egentrening. 

 

Følgende ble informert ut til organisasjonen: 

«Nå står vi midt oppe i en situasjon hvor all organisert 

aktivitet er stoppet. Det er allikevel viktig at utøvere 

oppfordres til fortsatt å trene. 

 

Norges Bandyforbund er blitt enige med Gjensidige 

forsikring om at vilkårene i lisensforsikringen nå 

midlertidig utvides slik at den også dekker egentrening så 

lenge dagens situasjon vedvarer. 

 

Dette betyr at all strukturert egentrening som løpetrening, styrketrening og annen spesifikk aktivitet 

tilpasset den enkelte idrettsgren i NBF vil, inntil videre, være dekket av lisensforsikringen.  

 

Aktiviteter som utføres sammen med andre, for eksempel løkkebandy, løkkefotball eller annen type 

ball-lek, dekkes ikke. Ikke minst siden denne formen for sammenkomst strider mot råd fra 

Folkehelseinstituttet.» 

 

8.8 Hjemmekontor og digitale hjelpemidler 

12. mars, samme dag som Forbundsstyret besluttet å avlyse all aktivitet, publiserte generalsekretær 

Tomas Jonsson følgende tekst på nett: 

«Alle NBFs forbunds- og regionskontor vil være ubemannet i en periode fremover  

De ansatte i Norges Bandyforbund vil i denne perioden ha hjemmekontor. 

Det vil IKKE være mulig å besøke kontorene våre, men de ansatte vil være tilgjengelige på e-post. 

Tiltaket vil opprettholdes så lenge dette anses som nødvendig, sett hen til myndighetenes anbefalinger.» 

 

Myndighetenes anbefaling om hjemmekontor varte utover vinteren og våren, og først i slutten av mai 

var det igjen mulig å være på de ulike kontorene.  

 

Forbundskontoret på Ullevål ble gradvis åpnet fra 25. mai, med strenge smittevernregler og en 

begrensning på antall personer som kunne være på kontoret om gangen. Det ble nedsatt en 

smitteverngruppe som lagde lister over hvem som kunne være på kontoret de ulike dagene, og for å påse 

at smittevernreglene ble overholdt. 

 

I perioden med hjemmekontor ble bruk av digitale 

hjelpemidler en sentral del av måten man arbeidet på i Norges 

Bandyforbund, på lik linje med skoler, offentlige instanser, 

organisasjoner og bedrifter i Norge. 

Utallige møter i administrasjonen, styrer, komiteer, 

arbeidsgrupper og utvalg ble gjennomført på ulike digitale 

plattformer som MS Teams og Zoom. 

 

For innebandy ble det også gjennomført flere digitale 

fellesmøter i Teams med klubbene i de øverste seriene, for å 

informere om status og for å planlegge sesongen 20/21. 

 

Norges Idrettsforbund åpnet opp for at klubber, kretser/regioner og forbund kunne gjennomføre sine 

årsmøter digitalt. Flere regioner valgte å gjennomføre sine årsmøter digitalt, men med redusert innhold. 

Se også pkt. 8.12. 

 
Kim A. H. Jørstad (tv) og Terje Larsen i forbunds-
administrasjonen i Teams-møte om NBFs 

koronavettregler. Foto: Frank Nordseth 

 
Egentrening ble dekket av lisensforsikringen. 

Foto: Frank Nordseth 
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8.9 «I disse utfordrende tider» 

Etter over to uker i koronamørke og et totalt nedstengt norsk samfunn, publiserte leder av 

Innebandyseksjonen Paal Saastad, 30. mars, følgende tekst på bandyforbundet.no, som godt beskriver 

situasjonen og følelsen mange satt med: 

 

«I DISSE UTFORDRENDE TIDER  

 

Verden står i en alvorlig situasjon der liv og helse er truet, og de økonomiske konsekvensene vil bli 

store for mange. 

I en slik situasjon kan man jo tenke at idrett ikke er særlig viktig. Men for alle som er glad i idrett og 

normalt bruker mye av sin tid på dette, oppleves det som en ekstra belastning å ikke kunne drive vår 

aktivitet i en tid der alt annet også har stoppet opp.   

 

For mange barn og unge er innebandy med treninger og kamper en viktig sosial arena utenom skolen, 

og nå er begge stengt. Dette er selvfølgelig krevende, og her vil jeg oppfordre trenere og lagledere til 

å opprettholde kontakt med barna, send øvelser på Snapchat, kjør noen styrketreninger via Facetime 

eller andre sosiale medier, del en «challenge» osv.. Barna kommer til å elske det, og det gir et 

kjærkomment avbrekk i en hverdag som ellers kan bli litt grå og kjedelig. 

 

Når Bandyforbundet, som mange andre forbund, har stoppet all aktivitet for resten av denne sesongen, 

vet vi at det reises en del spørsmål. Kunne man ikke bare utsatt det litt, og tatt opp igjen aktiviteten 

når verden igjen blir normal? Det var selvfølgelig også vårt ønske, men når realitetene synker inn, 

forstår man at det ikke blir mulig. For å illustrere omfanget av gjenstående aktivitet som nå er 

kansellert, vil jeg trekke frem noen eksempler:  

 

Oslo Akershus bandyregion hadde over 300 gjenstående kamper for aldersbestemte lag og lavere 

divisjoner, og situasjonen er tilsvarende for de andre regionene selv om omfanget var mindre. Cuper, 

camper og minirunder er avlyst. I tillegg hadde vi flere kommende arrangementer vi gjerne skulle 

gjennomført. Vi har 10 lag som hadde kvalifisert seg til NM-finaler for aldersbestemte klasser, og som 

bare var en kamp unna sesongens store mål. Vi har tre lag, som gjennom å vinne sine regionale 

serier, skulle spille kvalifisering for opprykk i eliteserien for menn, og som ennå ikke har fått de 

avklaringene de ønsker seg for neste sesong. Vi hadde en seriefinale igjen i kvinnenes eliteserie, hvor 

vinneren ville stikke av med seriegullet, som heller ikke blir spilt. I tillegg sto vi foran et NM-sluttspill 

for kvinner og menn, som både spillere og venner av norsk innebandy hadde gledet seg til. Her hadde 

vi også en avtale med et mediehus om å vise flere av disse kampene på deres plattform, som en test for 

en mulig avtale for årene fremover. 

 

Vi har mottatt utallige henvendelser, og felles for alle er en stor forståelse for alvoret i situasjonen og 

støtte til beslutningene, og bred enighet om at dette er trist, men det kommer en dag etter denne 

pandemien også. 

 

Dette rammer oss ikke bare sportslig, men også økonomisk. Mange klubber hadde inntektsbringende 

kamper og arrangementer planlagt før sommeren, og disse er nå avlyst. Nå er tiden inne til å stå 

sammen og finne gode løsninger. Her må vi henstille alle til å melde inn sine økonomiske tap på 

skjema Norges idrettsforbund har tilgjengeliggjort. Dette kan bli viktig når det kommer til blant annet 

fordeling av ekstraordinære tilskudd fra kulturdepartementet. 

 

Så har jeg lyst til å trekke frem våre ansatte i forbundet. Som i de fleste andre forbund har mange av 

våre ansatte blitt permittert. Det oppleves selvfølgelig som en uvirkelig situasjon, og medfører at man 

opplever usikkerhet. Hvem hadde sett for seg dette for noen uker siden? Det er viktig å huske at den 

eneste grunnen til dette er et brått og midlertidig bortfall av aktivitet. Når absolutt all aktivitet stoppes 

over natten, og hele samfunnet går i stå, har man som arbeidsgiver og ansvarlig leder behov for å 

vurdere situasjonen for å finne veien videre. Det er derfor beroligende å se at ansatte allerede kalles 

tilbake på jobb, der hvor man har oversikt over viktige oppgaver som må løses. Som tillitsvalgte i vår 

organisasjon er vi opptatt av våre ansatte, og vi følger saken tett og har løpende dialog med 
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generalsekretær. Vårt største ønske nå, er at vi så raskt som mulig kan komme tilbake til en slags 

normalsituasjon og begynne å rette blikket inn mot neste sesong. 

 

Har du innspill, store eller små, ikke nøl med å ta kontakt. Det er gjennom dialog og ikke innlegg på 

sosiale medier at vi finner gode løsninger sammen. 

 

Inntil det, hold avstand, men hold kontakt med hverandre og særlig barna. 

 

Med vennlig hilsen, Seksjonsstyret Innebandy 

 

Paal Saastad (s.) 

Leder» 

 

8.10 Koronavettregler 

Onsdag 1. april kom meldingen fra Helsedirektoratet om at det igjen kunne åpnes for aktivitet i regi av 

den organiserte idretten. Men det var på ingen måter fritt frem. Idrettshallene var fortsatt stengt, og det 

gjaldt et allment forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og 

utendørs, men med definerte unntak. Det var bl.a. strenge regler for avstand mellom personer og antall 

utøvere som kunne trene sammen. 

Hva som var lov var skissert innenfor rammene av de fellesidrettslige smittevernanbefalingene for 

organisert trening, som var utarbeidet av Norges idrettsforbund i samråd med Helsedirektoratet. 

Idrettsforbundet ba også de ulike særforbundene om å lage egne koronavettregler med utgangspunkt i 

de ulike idretters særegenheter. 

 

Norges Bandyforbunds koronavettregler ble da jobbet frem, og publisert første gang 3. april: 

 

«Norges Bandyforbund har fastsatt følgende regler for å forhindre smitte under organisert og 

uorganisert trening i perioden fremover: 

 

Personer som har symptomer på sykdom eller som er syke skal under ingen omstendighet delta i 

organisert eller uorganisert trening. Det samme gjelder personer som er underlagt karantene. 

Det kan ikke være mer enn fem personer med på aktiviteten samtidig, trener/leder inkludert. 

Vedrørende avstand mellom grupper, så er det avhengig av området. Det kan være flere grupper av 5, 

men de må ikke være i nærkontakt med hverandre, og det bør legges opp til soner mellom gruppene, 

hvor ingen av de skal være. Det anbefales at avstanden mellom slike grupper er min. 5 meter. 

Det skal være en avstand på 2 meter mellom deltakerne til enhver tid, innad i gruppene. 

Utstyr i kontakt med hender og hodet skal IKKE deles. Dette betyr f.eks. at man kan benytte egen 

kølle, men ikke dele på køller. 

Man skal ikke ta på ballen med hendene, og dette forhindrer ordinær målvaktstrening. 

Det skal være en voksen (over 18 år) til stede under gjennomføringen av aktiviteten for å sikre at 

smittevernreglene overholdes. Dette gjelder for hver gruppe på maksimalt 5 personer. 

Fellesgarderober/fellesdusjer kan ikke tas i bruk. 

Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og 

fra idrettsaktiviteten. 

Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader. 

Spill, spill-sekvenser og øvelser som medfører dueller med fysisk nærkontakt tillates ikke. Øvelser med 

maksimalt fem personer som pasningsøvelser, skuddøvelser, andre egnede øvelser og fysisk trening 

der en avstand på 2 meter kan opprettholdes mellom de involverte deltakerne kan være mulig å 

gjennomføre hvis de generelle smittevernreglene overholdes. 

 

Grunnreglene i korona-tiden overholdes: 

Ingen håndhilsning og ingen nær fysisk kontakt. 

Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og 

rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten. 

Der det er vanskelig å opprettholde kravene over, kan ikke aktiviteten gjennomføres. 
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NB! Disse reglene vil bli oppdatert fortløpende i henhold til føringer fra overordnet helsemyndighet, 

så det er viktig å følge med på våre nettsider. 

 

Vi viser ellers til NIFs fellesidrettslige anbefalinger.» 

 

Den neste måneden, etter hvert som det norske samfunnet gradvis gjenåpnet og idrettshallene igjen 

begynte å åpne, kom det ulike lettelser på smittevernrådene. Anbefalt avstand mellom personer ble 1 

meter og det ble tillatt å trene i større grupper. 

 

I NBFs koronavettregler, som ble publisert 7. mai, stod det bl.a. for innebandy: 

 

«Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, 

og det ikke er mer enn 20 personer som deltar i en gruppe. 

 

Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og 

rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten. Ved 

innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm. 

 

Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning: 

 Personlig utstyr som køller, hjelmer, beskyttelsesbriller o.l. skal IKKE deles. Utstyret må tas 

med frem og tilbake til hver trening, og skal ikke oppbevares i hallen mellom treningene. 

 Felles utstyr som deles ut og samles inn igjen, f.eks. vester, skal ikke benyttes. 

 Felles utstyr som f.eks. kjegler, målbur, taktikktavler o.l. skal håndteres av en og samme 

person gjennom hele aktiviteten. 

 Alle baller bør vaskes før og etter trening, og en og samme person (f. eks. målvakt) bør ha 

ansvar for utdeling og innsamling av disse. Kun målvakt kan ta på ballen med hendene, gitt at 

de bruker egne hansker. I grupper med ferdighetsnivå som ikke kan opprettholde dette, 

anbefales det at hver spiller har sin personlige ball, som ikke deles med andre. 

 Det frarådes å benytte vant og innbytterbenker da det anses som en utfordring å til enhver tid 

sørge for godt nok renhold av berøringsflater på disse. 

Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk 

nærkontakt med hverandre. 1 meters avstand MÅ overholdes i all aktivitet. 

 

Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.» 

 

11. mai publiserte Helsedirektoratet for første gang en egen smittevernveileder for idrett. Denne 

veilederen ble oppdatert igjen 28. mai, og da ble det for første gang åpnet for unntak fra anbefalingen 

om 1 meters avstand under trening innen organisert idrett, men kun for barn og ungdom til og med 19 

år. Utstyr som baller og vant var nå også «frikjent» som smittekilde for viruset. 

 

Utdrag fra Forbundets koronavettregler oppdatert 29. mai: 

« 

 Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 20 personer samles i én gruppe. 

 Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor man ikke kan overholde fysisk avstand på minst 1 

meter mellom personer i én gruppe. For barn og ungdom til og med 19 år er det unntak fra 

anbefalingen om 1 meters avstand under trening innen organisert idrett. 

 Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning. Personlig 

utstyr som køller, hjelmer, hansker, beskyttelsesbriller o.l. skal IKKE deles. Utstyret bør tas 

med frem og tilbake til hver trening, og bør ikke oppbevares på treningsstedet mellom 

treningene. Dette for å ha kontroll på eget utstyr. 
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Norges Bandyforbunds anbefalte grenser for antall spillere/ledere: 

Innendørs (40×20 meter): 

 Én treningsgruppe på inntil 20 spillere/ledere. 

 Alternativt to treningsgrupper på inntil 15 spillere/ledere i hver gruppe på hver sin 

banehalvdel, som er helt adskilt gjennom hele treningen. 

 Aktiviteten bør organiseres slik at grupper kommer og går til ulike tider for å forhindre 

trengsel i inngangspartier osv. 

 Forutsetningene for all oppdeling og gruppestørrelser er at de generelle smittevernreglene 

overholdes. 

Generelt for barn og ungdom til og med 19 år (utendørs og innendørs): 

 For barn og ungdom er det nå unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand under trening 

innen organisert idrett, med noen restriksjoner: 

 Det er tillatt å ha normal trening med fysisk kontakt mellom utøverne internt i 

treningsgruppen. 

 Det er tillatt å spille kamp internt i treningsgruppen. 

 Det er ikke lov å spille kamp mot andre treningsgrupper/lag i klubben eller andre klubber. 

 Klemming og feiring skal unngås. 

 Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand skal fortsatt gjelde i pauser under 

trening og før/etter aktivitet. 

 Trener/støtteapparat skal til enhver tid holde 1 meters avstand til utøverne. 

 Man kan ha de samme treningsgruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene 

i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan 

gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg). 

 Når det gjelder gjennomføring av eventuelle arrangementer med inntil 50 personer (kamper, 

cuper, stevner, treningsleir o.l.) er det fortsatt krav om 1 meters avstand også for barn og 

ungdom til og med 19 år». 

 

8.11 Rapportering av økonomiske konsekvenser 

Det ble store økonomiske konsekvenser for idretten i forbindelse med pandemien. 

Norske myndigheter vedtok 20. mars en krisepakke til idretten på 600 millioner kroner. Pakken skulle 

være en kompensasjonsordning for idretten for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, 

samt merutgifter som følge av at arrangementer måtte avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. 

I første omgang skulle ordningen kompensere for arrangementer som skulle vært arrangert fra og med 

12. mars og ut april 2020. 

 

Norges Idrettsforbund sendte 23. mars ut en e-post til alle sine idrettslag der de ba alle om å rapportere 

de økonomiske konsekvenser de hadde som følge av koronasituasjonen. 

Informasjonen skulle benyttes til å synliggjøre idrettens samlede tap overfor myndighetene. Dette som 

grunnlag for tildeling av tilstrekkelige offentlige ressurser for å sikre at idrettsorganisasjonene skulle 

være i stand til å videreføre virksomheten den dagen situasjonen ble normal. Denne rapporteringen var 

kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  

 

14.-21. april ble det åpnet opp for at idretten kunne søke om arrangementskompensasjon. Det var 

mulig å søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt 

i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Den totale rammen for ordningen var nå 700 

millioner kroner. Det var Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltet ordningen og behandlet søknadene 

om refusjon av tapte arrangementskostnader.  

 

Norges Bandyforbund søkte og fikk refusjon på kr. 140 000,- for de avlyste NM-finalene for senior i 

innebandy. 
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8.12 Årsmøter og Ting 

Uvissheten om når det igjen ville bli mulig fysisk å samle mennesker til større møter og 

arrangementer, gjorde at forbundsstyret valgte å utsette seksjonsårsmøtene i juni og forbundstinget i 

september til 2021. Klubbene og idrettslagenes årsmøter, som skulle vært avholdt innen utgangen av 

mars, fikk utsatt denne fristen av Norges Idrettsforbund, først til 15. juni, og så ytterligere til senest 31. 

desember. 

 

Forbundsstyrets vedtak om utsettelse ble vurdert av NBFs kontrollutvalg. Avgjørelsen ble også vurdert 

av Norges Idrettsforbund, og det ble i den forbindelse vist til Lovutvalget i NIF sin uttalelse i sak 

22/20 om at et organisasjonsledd, ikke trenger å forholde seg til frist for avholdelse av årsmøte/ting i 

egen lov i disse ekstraordinære tider. 

 

Sak 22/20: 

Kan et organisasjonsledd gjennomføre årsmøte/ting senere enn den fristen som fremgår av 

organisasjonsleddets lov som følge av korona-pandemien? 

 

NIFs Lovutvalgs uttalelse i sak 22/20: 

Pandemien er, etter lovutvalgets oppfatning, en hendelse som i rettslig sammenheng er en 

unntakssituasjon som gir anledning til å utsette gjennomføringen av årsmøter/ting til etter den frist 

som er angitt i organisasjonsleddets egen lov. 

 

President Erik Hansen informerte organisasjonen om forbundsstyrets vedtak om utsettelser 22. april: 

 

«Seksjonsårsmøter og forbundstinget utsettes til 2021  

Utfordringer er vi vant med i idretten. Det er noe av dens sjel. Men i disse dager blir det litt i det 

meste laget. 

 

Ikke et rødt kort, ikke en protest, ikke et landslagsuttak – nei; avlysninger, permitteringer, sosial 

distansering, skjermmøter, stor uvisshet – og all aktivitet er stanset av helsemessige årsaker. 

Koronapandemien.  

 

Så stor er uvissheten at forbundsstyret har valgt å utsette seksjonsårsmøtene og forbundstinget i 2020 

til 2021. Hensikten er å bruke både tid og ressurser for raskest mulig oppstart av aktivitet når 

myndighetene igjen blåser til start. Fram til det tidspunktet skulle disse årsmøtene være arrangert, 

men sikkert med en annen agenda enn de vanlige formalitetene. Og per i dag vet vi ikke når åpningen 

skjer. Flere scenarier vurderes. Målet er å få gjennomført nye mesterskap både i bandy, innebandy og 

landhockey for sesongen 2020/2021. Men om det blir seriestart som forventet, om det blir enkel eller 

dobbelt serie, om det blir turneringer og minirunder, landskamper og kvalifiseringer – det må tiden 

vise. Sammen med en kompetent administrasjon er de fleste scenarier blitt vurdert. Styringen av dette 

skjer med tillitsvalgte som har vært gjennom disse utfordringene, sett både positive og negative sider, 

men vært åpne om meninger og kommet med mulige alternativer. 

 

Det er disse tillitsvalgte i både forbundsstyret og seksjonsstyrene som har stilt seg til disposisjon for 

nok et år. Erfaringene gjort i denne koronatiden har til tross for «sosial distanse» brakt oss nærmere i 

et samlet arbeid og ønske om at Norges Bandyforbund skal kunne komme styrket ut av denne 

vanskelige situasjonen. 

 

Ved å forlenge tjenestetiden for de tillitsvalgte med ett år, vil ansvaret for den totale håndteringen av 

koronaperioden ligge hos disse styrene. Så får vi håpe at vi i 2021 igjen kan møtes til gode diskusjoner 

både om koronahåndteringen, men mer om videre utvikling av idrettene. Ikke minst hvordan vi fortsatt 

skal sikre arbeidet med tilbud til barn og unge nå som Sparebankstiftelsen DNB har gitt NBF økonomi 

til fortsatt løft med billige lavterskeltilbud på lokalnivå, med både allerede etablerte klubber og nye 

klubber. 
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Mange møter er i disse dager gjennomført elektronisk. Dette fungerer ganske bra i små grupper, men 

viser seg vanskeligere i større fora. Elektroniske årsmøter for seksjonene har vært vurdert, men funnet 

særdeles uegnet og vanskelig både i praksis og for å ivareta de juridiske krav et slikt møte forutsetter. 

Seksjonene skal ha god kontakt med klubbene, forbundsstyret skal sikre trygge økonomiske rammer 

når aktivitet igjen er aktuelt. Men det vil sikkert være mange ulike spørsmål som fortsatt må håndteres. 

Da er erfaring et godt fundament å bygge videre på. På vegne av seksjonene og forbundsstyret ber jeg 

om forståelse for det vedtaket som er gjort. 

 

Vedtaket i forbundsstyret har vært vurdert av forbundets kontrollutvalg. Avgjørelsen er også vurdert 

av Norges Idrettsforbund. Det vises i denne forbindelse til Lovutvalgets uttalelse 22/20 om at Norges 

Bandyforbund, som organisasjonsledd, ikke trenger å forholde seg til frist for avholdelse av 

årsmøte/ting i vår egen lov i disse ekstraordinære tider. 

 

Vedrørende våre kretser og regioners årsmøter: 

Etter lovutvalgets uttalelse 22/20 må styrene i våre kretser og regioner vurdere om deres årsmøter og 

dets innhold er egnet avholdt som et digitalt årsmøte eller at de utsettes. 

 

Vedrørende idrettslagenes årsmøter: 

Disse skulle etter NIFs lovnorm vært avholdt innen utgangen av mars. NIF utsatte denne fristen for 

idrettslagene først til 15. juni, men har nå utsatt fristen ytterligere til senest 31. desember. 

 

Erik Hansen 

President Norges Bandyforbund» 

 

8.13 Internasjonal virksomhet 

Pandemien skapte store konsekvenser for idretten, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. 

 

I tillegg til alle restriksjoner rundt trening og kamper, ble også de fleste landegrenser stengt. 

NBF, ulike nasjonale forbund, og det internasjonale innebandyforbundet (IFF) avlyste eller utsatte 

flere av sine internasjonale kamper, turneringer og mesterskap. 

 

Vikingen som skulle vært gjennomført 15.-16. august ble avlyst. 

 

U19 VM kvinner, som skulle ha vært spilt i Uppsala 6.-10. mai 2020, ble flyttet to ganger. Først til 2.-

6. september 2020 og så til 5.-9. mai 2021 på samme sted. NBF bestemte at man sesongen 20/21 

skulle ha to U19-landslag for kvinner. Et med spillere født i 2001 og 2002, som skulle forberede seg til 

VM i 2021, og et med spillere født 2003 og 2004, som skulle forberede seg mot VM i 2022. 

 

Det norske A-landslaget for menn skulle ha spilt dobbellandskamper mot Sverige i september 2020, 

og deltatt i en 6-nasjonersturnering i oktober 2020. Begge disse arrangementene ble avlyst. 

 

(VM for A-menn i desember 2020 har fått en “Go/No-go” dato 1. oktober, da det blir tatt en 

beslutning om mesterskapet skal gjennomføres etter planen). 

 

8.14 Web – Bandyforbundet.no 

I forbindelse med Covid-19 pandemien ble bandyforbundet.no en viktig informasjonskanal til alle 

forbundets medlemmer. 

 

I perioden fra 10. mars til 12. mai ble all ny informasjon publisert i én artikkel som ble oppdatert, slik 

at det var ett sted man kunne forholde seg til, for å få ny informasjon. Da situasjonen rundt viruset 

endret seg veldig raskt, ble det bestemt at all ny informasjon også skulle merkes med klokkeslett i 

tillegg til datoen den var publisert. 

 

På kvelden onsdag 11. mars ble det meldt på forbundets web-sider at Forbundsstyret skulle avholde 

møte kl. 0900 neste morgen for å vurdere hvilke retningslinjer som videre skulle følges med hensyn til 
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forbundets aktivitet. Det ble videre sagt at det etter møtet ville komme oppdatert informasjon på web. 

Som en konsekvens av dette ble det torsdag morgen en enorm trafikk til bandyforbundet.no, og det var 

nærmest umulig å vise sidene og oppdatere informasjon. Man valgte da å benytte sosiale medier (FB) 

for å få ut informasjonen om at Bandyforbundet umiddelbart avlyste all videre aktivitet. Først kl. 1030 

var presset mot bandyforbundet.no avtatt slik at det var mulig også der å få ut Forbundsstyrets 

beslutning. 

 

I forbindelse med pandemien ble det på bandyforbundet.no opprettet egne sider under forbundet og 

idrettene hvor all informasjon om koronaviruset ble samlet. 

 

Link til NBFs koronavettregler ble også lagt godt synlig på alle hovedsider på bandyforbundet.no. 

 

8.15 «Ja, vi trener» 

For å skape oppmerksomhet rundt den treningen og aktiviteten som foregikk rundt omkring i landet i 

forbindelse med pandemien, satte NBF i gang med prosjektet «Ja, vi trener», hvor enkeltutøvere, lag 

og klubber ble oppfordret til å sende inn en video av sin trening.  

 

To prosjektgrupper jobbet med det innsendte materialet, der den ene gruppen hadde fokus på å sette 

sammen videoer som viste mangfoldet i NBF, mens den andre gruppen hadde en videokonkurranse 

med premier fra NBFs sponsorer Salming og PurePlay. Videoene ble publisert på web og i sosiale 

medier. 

 

8.16 TurneringsAdmin (TA) 

Når det ble bestemt at det ikke skulle spilles flere kamper i sesongen 2019/2020 ble det gjort en stor 

jobb i TurneringsAdmin både sentralt og i alle kretser og regioner med å fjerne kamper som var 

berammet til etter 11. mars og ut sesongen 2019/2020. 

 

Sesongen 2020/2021 ble åpnet i TA tidligere enn normalt, slik at det raskt ble mulig å komme i gang 

med planleggingen av en sesong med mange usikkerhetsmomenter. 

 

8.17 Planlegging av sesongen 20/21 

I sesongforberedelsene til sesongen 20/21, var det vanskelig å vite noe om hvordan koronasituasjonen 

ville være høsten 2020, og det ble tydelig at man måtte skape seg handlingsrom hvis det ble utsatt 

oppstart av aktivitet, nye smittebølger, karantener på spillere/lag, stengte haller, reiserestriksjoner, 

eller andre ting. I et forbundsserieforum på Teams 13. mai ble det, med stor oppslutning fra klubbene, 

enighet om at sesongen 20/21 skulle utvides for å ta høyde for usikkerheten knyttet til dette. 

 

Norges Bandyforbund utarbeidet en årsplan med oppstart for Eliteserien menn helgen 12.-13. 

september, og med NM-finaler senior 29. mai. Denne planen la rammene for sesongen for forbundet 

og alle kretser og regioner. 

 

Når det Internasjonale Innebandyforbundet i midten av juni vedtok at VM for U19 kvinner skulle 

spilles 8.-9. mai 2021, samme helg det var tiltenkt aldersbestemte NM-finaler, måtte planen for 

avslutningen av sesongen 2020/2021 på nytt revideres. 


