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1. ORGANISASJON 

1.1 Seksjonsstyret innebandy 

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 
 

Representantene i innebandyens seksjonsstyre ble valgt inn på årsmøtet i 17/18 (Leder, 2. styremedlem, 5. 

styremedlem og 1. varamedlem, valgt for 2 år) og det ekstraordinære årsmøtet 18/19 (Nestleder, 1. 

styremedlem, 3. styremedlem, 4. styremedlem, 2. varamedlem og 3. varamedlem, valgt for 1 år). 

Hele styret skulle vært på valg på årsmøtet i 19/20, men da dette måtte utsettes grunnet koronapandemien, 

ble seksjonsstyrerepresentantene av forbundsstyret anmodet om å forlenge sine tillitsverv med ett år, frem 

til årsmøtet 20/21. Alle styrerepresentantene godtok og fulgte forbundsstyrets anmodning. 

 

1.2 Valgkomite innebandy 

Leder Torgeir Waterhouse 

Medlem Ellen Lind 

Medlem Per Harald Bai Stabell 

Vara Stian André B. Romslo 

 

Medlemmene av valgkomiteen ble valgt på det ekstraordinære årsmøtet i 19/20. Det skulle vært valgt ny 

valgkomite på årsmøtet i 19/20, men da dette måtte utsettes grunnet koronapandemien, ble medlemmene av 

innebandyens valgkomite av forbundsstyret anmodet om å forlenge sine tillitsverv med ett år, frem til 

årsmøtet 20/21. Alle medlemmene godtok og fulgte forbundsstyrets anmodning. 

 

1.3 Administrasjon 

Stab: 

Tomas Jonsson  - Generalsekretær (64 %). 

Ann-Mari Ellefsen  - Økonomikonsulent, lisenser, overganger (64 %). 

Kowsalya Sentamilvannan  - Regnskap, lisenser (64 %). 

 

Innebandykonsulenter: 

Terje Larsen  - Idrett, ansvarlig forbundsseriene, sekretær for Seksjonsstyret (100 %).   

Frank Nordseth  - Idrett, serier, sekretær for Seksjonsstyret og IT (100 %). 

Jostein Sjaatil  - Idrett, utvikling (100 %). 

 

Delt stab og fagansvar:  

Lars Bunæs  - Landslagsansvarlig innebandy (50 %), Økonomi (50 %). 

Kim-A. Hofgaard Jørstad  - Dommerkonsulent innebandy (70 %), Juridisk rådgiver (30 %). 

 

Den krevende situasjonen det siste året har krevd betydelig økt personalinnsats for å sikre 

gjennomføring av den aktiviteten (eliteseriene) som ble, under strenge protokoller, tillatt utøvd siste 

sesong. I tillegg til Terje Larsen, som i en «normal sesong» ivaretar ansvaret for driften av 

forbundsseriene, har både Frank Nordseth og Kim Jørstad, på tilnærmet heltid, assistert Larsen og 

Seksjonsstyret i dette arbeidet. 
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Kretsansatte: 

Per Christian Westreng  - Ansatt 100 % som daglig leder i SørØst Bandyregion. 

Espen Johansen  - Ansatt 100 % som daglig leder i Oslo & Akershus Bandyregion.  

 (Også ansvarlig for bandyidretten i Oslo.) 

Rune Ali Zouhar  - Ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion. 

Bjørn Erik Thorp  - Ansatt 100 % som seriesekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. 

Børge Andreassen - Ansatt 100 % som daglig leder i SørVest Bandyregion og  

 Hordaland Bandykrets. 

Mari Mugaas Joakimsen  - Ansatt 80% som administrasjonskonsulent i SørVest Bandyregion og  

 Hordaland Bandykrets. 

Åsmund Sjøberg  - Ansatt 100 % som daglig leder i Midt-Norge Bandyregion. 

Tomas Trogstad  - Ansatt i 50% som seriesekretær/utviklingskonsulent i  

 Sogn og fjordene/Sunnmøre 

Ruben Kristiansen  - Ansatt 50 % som daglig leder i Innlandet Bandyregion. 

 Kristiansen er ansatt i 100% stilling hvor Bedriftsidrettsforbundet har  

 50% av hans stilling. 

Johanna Ragnarsson  - Ansatt 50% som daglig leder og 30% stilling som utviklingskonsulent i  

 Nord-Norge Bandyregion. 

 

Sentralt ansatte i utviklingsavdelingen: 

Eivind Tysdal  - Leder for utviklingsavdelingen innebandy (100 %). 

Marcus Nilsson  - Utvikling (100 %). 

Ann Katrin Eriksson  - Prosjektleder for prosjektet Idrett for alle (100 %). 

 

I tillegg er det 9 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 

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 regionansatte. 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. 

 

I perioden 25. mars til 30. juni 2020 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. 

 

For å sikre gjennomføringen av aktiviteten som ble tillatt av myndighetene (eliteseriene) samt å til 

enhver tid sikre at organisasjonen var klar til å igangsette all mulig aktivitet valgte forbundsstyret ikke 

å permittere ansatte fra høsten 2020. 
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1.4 Møtevirksomhet  

Innebandyseksjonen har i løpet av perioden hatt 11 ordinære styremøter. Det er styrebehandlet 78 

saker gjennom perioden. I tillegg har det vært flere arbeidsmøter i styret og i Arbeidsutvalget (AU) 

tilknyttet koronasituasjonen og de utfordringene pandemien fortløpende har medført.   

 

Det har i perioden også ved behov vært møtevirksomhet på Teams med eliteklubbene, lagene i 1. div. 

Østland menn og lagene som var påmeldt nødkvalifiseringer til eliteseriene for kvinner og menn. 

 

Styret startet også sitt arbeid med en langtidsplan ved å invitere utvalgte ressurspersoner fra de ulike 

nivåene i vår organisasjon til gruppediskusjoner på Teams. Det ble avholdt møter 15. desember og 27. 

januar der viktige temaer knyttet til langtidsplanen ble diskutert (bl.a. klubbutvikling, trenerutvikling 

og informasjon/kommunikasjon). Inkludert styret deltok 27 personer på disse møtene. 

 

I tillegg har styret hatt møter med elitelagenes kapteiner og trenerutvalget har gjennomført et møte der 

diverse trenere deltok. 

 

Arbeidsgruppene, Dommerkomiteen, Toppidrettskomiteen og Inkluderingskomiteen har også 

gjennomført flere møter innenfor sine arbeidsfelt. 

 

1.5 Utviklingsarbeid 

Utviklingsavdelingen har i sesongen 2020-2021 gjennomført over 2 000 tiltak for over 30 000 

personer i 135 klubber. Utviklingsavdelingen er underlagt forbundsstyret og det vises til mer detaljert 

rapport om utviklingsarbeidet i tingperioden til Forbundstinget i september. 

 

Utviklingsarbeidet rapporteres også om i beretningene til årlige møter/ting i krets/region. Det er også 

mulig å lese om Utviklingsavdelingens arbeid gjennom månedsbrevene som utviklingskonsulentene 

publiserer hver måned på nettsidene til Norges Bandyforbund (bandyforbundet.no).  

 

Arbeidet knyttet til området «Idrett for alle» utdypes i denne beretningen, under punkt 3.0.  

 

1.6 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. Forbundsseriene drives i en «normal» sesong  med 

betydelig underdekning (ca. 500.000,-). Underdekningen på driften av forbundsseriene finansieres 

primært av inntektene fra det store antall lisenser som løses for deltakelse i de regionale seriene. 

Dette forholdet er nærmere beskrevet sammen med redegjørelsene for regnskapene. 

 

Som redegjort for tidligere har gjennomføringen av eliteseriene siste sesong vært svært 

ressurskrevende. På grunn av myndighetenes omfattende nedstengning av breddeaktiviteten er kun en 

liten andel av «normalt» antall lisenser løst/betalt. Dette har ført til et netto inntektstap for seksjonen 

på ca. tre millioner kroner.  
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Driften av innebandyseksjonens organisert aktivitet (forbundsseriene) har derfor møtt en «dobbel 

utfordring». Personalkostnadene er minst doblet og inntektene, som normalt benyttes til dekning av 

underskuddet av driften, har uteblitt. 

 

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. 

 

1.7 Måltall 

Sesong 2020-2021 

Antall lisensierte: 4 260* 

Antall lag: 672 påmeldt i turneringer * 

Antall kamper: ca. 1200 gjennomført *  

 

År 2020 

Antall aktive medlemmer: 21 984*/** 

Antall klubber: 272 ** 

Antall nye klubber i 2020: 8 

 

* Sesongen 2020-2021 har hatt store begrensninger for aktivitet som følge av Covid-19. Det har vært 

nasjonale og regionale nedstengninger som har påvirket rammen for å utøve innebandyidretten.   

 

** Tallene for året 2020 offentliggjøres av NIF i juni 2021. Tallene presentert her er per 25. mai 

2021, og det kan komme små justeringer. 

 

1.8 Internasjonalt 

Pr. 28.05.21 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. 
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1.9 Samarbeidspartnere   

Salming, PurePlay, Bavac, Swerink, Gjensidige, Thon Hotels, Bergo Flooring, Sparebankstiftelsen 

DNB, TV 2 og MyGame har bidratt positivt for innebandy som idrett. 

 

1.10 Koronavettregler og diverse koronainformasjon  

Koronavettreglene dominerte hverdagen til alle som var involvert i idrett sesongen 2020/2021, og alle 

måtte leve etter de tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning: 

 

Om du føler deg syk – hold deg hjemme! 

God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp 

Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp 

 

Retningslinjer 

I tillegg til de tre grunnpilarene har Norges Bandyforbund for alle sine idretter og ulike nivåer 

utarbeidet følgende retningslinjer, for å forhindre smitte under trening, kamp og arrangement: 

 

Retningslinjer for trening og kamp for eliteseriene kvinner og menn (toppidretten). 

Retningslinjer for trening for breddeidrett voksne over 20 år. 

Retningslinjer for trening og kamp for aldersbestemte under 20 år. 

Retningslinjer for minirunder. 

 

Administrasjonen i forbundet har oppdatert disse retningslinjene fortløpende i henhold til 

myndighetenes til enhver tid gjeldende restriksjoner, som stadig har endret seg i takt med 

smittesituasjonen i landet. 

 

I starten av pandemien forholdt idretten i sin helhet seg til et likt sett med nasjonale anbefalinger og 

regler, men etter hvert så ble håndteringen av smitten, på grunn av ulik smittesituasjon i landet, basert 

på diverse lokale tiltak og restriksjoner. Forbundet måtte på grunn av dette i større grad henvise våre 

klubber til sine respektive kommuner for å få informasjon om hva som var gjeldende for dem til 

enhver tid. 

Disse lokale tiltakene og restriksjonene har ført til at det har vært til dels svært ulikt aktivitetsnivå 

rundt om i landet både i forhold til trening og kamp.  

 

Norges idrettsforbunds obligatoriske koronavettkurs 

Norges idrettsforbund i samarbeid med Norges Fotballforbund, og med støtte fra Norsk Tipping, 

utarbeidet et digitalt koronavettkurs, som er obligatorisk for alle medlemmer over 13 år. Kurset 

omhandler hvilke retningslinjer for smittevern som gjelder i forbindelse med selve idrettsutøvelsen. 

Kurset tar for seg blant annet hvordan man skal oppføre seg på og utenfor banen for å ivareta 

smittevern på best mulig måte. Ønsket er å øke bevisstheten og ta et samfunnsansvar, og ikke minst at 

helsemyndighetene skal være trygge på at smittevern tas på alvor i idrettslagene. 

 

Faseåpningen av breddeidretten for voksne 

Myndighetene hadde høsten 2020 en plan om å åpne opp for den organiserte breddeidretten for voksne 

over 20 år i 3 ulike faser, der særforbundene fikk i oppgave å dele inn sin aktivitet i de ulike fasene 

etter gitte kriterier fra Norges idrettsforbund.  

 

Følgende utøvere var i innebandyens fase 1: 

Utøvere i 1. divisjoner og 2. divisjoner for kvinner og menn senior 

Utøvere i EL-Innebandy 

Utøvere i Super-Innebandy 

 

Utøverne i fase 1 fikk fra og med 12. oktober tillatelse, i en kort periode, til å trene med kontakt. 
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Følgende utøvere var i innebandyens fase 2 og 3: 

De resterende utøverne i Norges Bandyforbund ble fordelt på fase 2 og fase 3, og disse utøverne måtte 

inntil videre fortsatt trene med minst 1 meters avstand. 

 

Regjeringen skulle frem mot november vurdere når videre gjenåpning skulle gjennomføres, etter 

erfaringer fra åpningen av fase 1. Med utviklingen i smittesituasjonen i samfunnet satte myndighetene 

ganske raskt denne faseåpningen av breddeidretten på vent, og planen ble aldri effektuert i sin helhet 

før all breddeidrett for voksne ble stanset igjen. Dette førte til at alt seriespill i sin opprinnelige form 

for breddeidrett voksne ble avlyst av forbundet og kretser/regioner før 1. november 2020. 

Så snart det eventuelt ble åpnet for trening for alle lagene igjen, og mulighet til å spille kamper, skulle 

forbundet sørge for å legge til rette for en form for seriespill som lot seg gjennomføre i praksis, men 

myndighetene åpnet aldri igjen for aktivitet for disse utøverne. 

 

Nasjonale og lokale forskrifter, anbefalinger og smittevernveiledere 

Det har for administrasjonen i forbundet vært svært krevende og vanskelig å navigere i alle forskrifter 

og anbefalinger på alle mulige nivåer under pandemien, og det er av flere ansatte blitt lagt ned utallige 

timer både morgen, kveld og natt for å ivareta dette arbeidet. 

 

Etter beste evne har man raskt forsøkt å svare på alle henvendelser fra regioner, klubber, lag og 

enkeltpersoner rundt tolkninger av regler og anbefalinger nasjonale og lokale myndigheter har vedtatt 

for å begrense spredningen av pandemien. 

 

Smittetilfeller av covid-19 i innebandyen 

Det ble i løpet av sesongen 2020/2021 innrapportert fra kretser/regioner totalt 14 smittetilfeller i 

innebandyens breddeidrett (voksne og aldersbestemt), men her kan det være mørketall. 

I eliteseriene for kvinner og menn var det kun fire (4) smittetilfeller i den perioden seriespillet var i 

gang. Ytterligere åtte (8) tilfeller ble innrapportert etter at eliteseriene ble stanset 19. januar 2021. 

 

Det har i stort sett alle tilfeller kun vært ett smittetilfelle pr. lag. Det vil si at smitten ikke har spredd 

seg innad i spillerstallene, noe som sterkt indikerer at lagene har vært svært dyktige i sitt arbeid med å 

etterleve retningslinjene, og at de utarbeidede protokollene har fungert tilfredsstillende. 

 

I løpet av sesongen har smittetilfeller i lagene og den generelle smitten i samfunnet ført til at flere lag i 

perioder har vært i karantene, og at kamper av den grunn er blitt utsatt. 
 

 

Koronagruppen i Norges Bandyforbund vedtok 19. august 2020 at disse overordnede 

retningslinjene skulle gjelde for våre idretters aktivitet: 

 

Deltakelse i cuper/kamper i utlandet 

Alle klubber/lag tilknyttet Norges Bandyforbund skal inntil videre ikke delta i cuper/kamper i utlandet, 

i henhold til dagens anbefalinger fra nasjonal helsemyndighet og vedtak i Forbundsstyret. 

 

Kamper mot ikke-norske lag i Norge 

Alle klubber/lag tilknyttet Norges Bandyforbund skal inntil videre ikke delta i kamper mot ikke-

norske lag i Norge, i henhold til dagens anbefalinger fra nasjonal helsemyndighet og vedtak i 

Forbundsstyret. 

 

Prøvespilling for utøvere bosatt utenfor Norge 

Prøvespilling med utøvere bosatt utenfor Norge, må gjennomføres i henhold til norske 

smittevernregler som betyr karantene før eventuelt treningsspill gjennomføres. 
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Landslagsvirksomheten 

Forbundsstyret har vedtatt at all landslagsvirksomhet innenfor Norges Bandyforbund, inkludert 

samlinger (herunder også kretslagssamlinger o.l.), innstilles inntil videre. Så snart internasjonale 

mesterskap blir endelig fastsatt og norsk deltakelse kan gjennomføres ut fra gjeldende anbefalinger fra 

helsemyndighetene, vil normale forberedelser iverksettes. 

 

Adgangskort gir ikke fri adgang 

På grunn av begrensninger på tilskuerantall, og ut ifra dagens smittevernregler, har forbundsstyret 

vedtatt at samtlige adgangskort utstedt av forbundet eller regionene/kretsene settes ut av funksjon 

inntil videre. 

 

Det kan, hvis nødvendig, utstedes egne tillatelser per arrangement til de som har godkjente oppgaver 

for organisasjonen i forbindelse med de aktuelle arrangementer. 

 

Personer som mener de har behov for midlertidig tillatelse til å overvære et arrangement, må kontakte 

administrerende myndighet i sin region hvis det gjelder krets-/regionskamper, og forbundets 

sentraladministrasjon hvis det gjelder kamper i eliteseriene for kvinner og menn. 
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2.0 KOMITEER OG UTVALG 
 

2.1 Dommerkomiteens beretning 2020/2021 

 

H V E M 

 

Dommerkomiteens sammensetning 

Dommerkomiteen har i perioden bestått av 

 

Per Harald (Palla) Bai Stabell Leder 

Kim-Alexander H. Jørstad Fagansvarlig (ansatt) 

Gitte Bjerkelund  Økonomiansvarlig og bindeledd til Seksjonsstyret 

Tomas Trogstad  Medlem, dommerutvikler, region/kretskontakt  

og observasjonsansvarlig 

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. 

 

 

H V A  

 

Dommerkomiteen (DK) har i perioden hatt 5 digitale møter, hvor det er behandlet i alt 20 saker. Det er 

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

arbeidsoppgaver, har deltatt.  

 

 

Dommersituasjonen 

Sesongen 2020/2021 fikk 12 dommerpar og fire enkeltdommer (forfallsdommere), tildelt autorisasjon 

for forbundsseriedømming. Disse ble delt inn i tre grupper. I rangeringen har seks (6) av disse parene 

dannet gruppe 1, som også dømmer eliteserie menn. To (2) par startet sesongen i gruppe 2. Langvarige 

skader har gjort at det var såpass mange som fire forfallsdommere, der et par av disse kom tilbake fra 

skade i løpet av sesongen. I sesongen var det tre (3) par som dannet gruppe 3, og har dømt eliteserie 

kvinner. Det har ikke vært spilt 1.div Østland menn. Det siste paret dømmer i hovedsak eliteserie for 

kvinner, og er nominert til internasjonale oppdrag. 

 

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. 

 

Korona-pandemien: Før sesongen ble det utarbeidet en egen protokoll for forbundsseriedommerne 

med hensyn til smittevern, reise til og fra kamp og retningslinjer i hall. Av denne fremgikk det blant 

annet at det nå var en lavere terskel for å melde forfall ved symptomer for sykdom. Dette har medført 

en del forfall som man nok ellers ikke ville fått. Det er bra og viser at dommerne har tatt dette på 

alvor. 
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Dommersamling 

Forbundsdommerne hadde digital samling lørdag 29. august. Dommerdirektivene ble gjennomgått og 

justert i plenum. Ett viktig tema var opptreden før, under og etter kamper med den pågående 

pandemien. Gjennomgang av testregel i Elite menn. 

 

Fysiske tester ble gjennomført i forkant av samlingen på fire ulike steder (Trondheim, Fredrikstad, 

Oslo og Arendal). 

 

Det ble gjennomført utviklingssamtaler med dommerne i digitale møter i etterkant av samlingen. 

 

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, for kvalitetssikring og 

godkjennelse.  

 

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

 

Dommerobservasjon 

I løpet av denne korte og noe underlige sesongen er det gjennomført 19 observasjoner på 

forbundsseriedommere i seriespill frem til seriene ble stanset 20. januar, om lag halvveis. Det ble ikke 

spilt sluttspill eller NM-kamper. 

  

Observatørkorpset har i bestått av Kim-Alexander H. Jørstad, Inge Haug, Thomas Sørensen, Jørn 

Brevik, Kjell Hølland, Jon Vegar Eliassen og Tomas Trogstad. Sistnevnte har vært 

observatøransvarlig. 

 

Det ble gjennomført digital observatørsamling 24. september. 

 

Internasjonal representasjon 

Norge har ett dommerpar, Georg Bugge/Alexander Neumann, som er tatt opp i den internasjonale 

dommergruppen på kvinnesiden fra 2021. De har av forståelige årsaker ikke fått noen oppdrag denne 

sesongen.  

 

Inge Haug er IFF observatør og var tatt ut i følgende internasjonale turnering: 

VM U19 kvinner i Sverige (utsatt to ganger) 

Alle internasjonale turneringer sesongen 20/21 har enten blitt utsatt eller avlyst. 

 

Nominerte par til forbundsseriene 2022/2023 

Med den pågående pandemien, har det vært svært varierende hva dommere i kretser og regioner har 

fått av kampoppdrag. Følgelig er nominasjonsprosessen utsatt, og vil bli tema for en samling mellom 

DK-I og regionale DK-ledere våren 2021. 

 

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 2021 

Antallet dommere/kampledere er stort sett på samme nivå som de forrige sesongene. Det er noen 

utfordringer å vite nøyaktig antall, da det ikke har vært full aktivitet i sesongen 2020/2021. Det vil si at 

mange dommere har dømt lite eller ingenting. 
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Det vil for kommende sesong fortsatt være fokus på kvalitet framfor kvantitet. 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). Dette gjøres selvsagt med noe variasjon fra region til region. 

 

Nasjonalt dommerutviklingsprogram 

DK-I har startet sesongen 2019/2020 et program med 12 utvalgte dommere fra regioner over større 

deler av landet. Da pandemien vise seg å fortsette inn i den nå avsluttete sesongen, valgte vi i samråd 

med deltakerne å sette programmet på pause frem til våren 2021. Det har vært avholdt samtaler med 

hvert enkelt par for å se på forutsetningene for å fortsette sesongen 2021/2022. Noen endringer vil 

skje, da enkelte deltakere har andre forpliktelser som militærtjeneste og studier som gjør det vanskelig 

å kombinere med satsningen. 

 

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 en tilgjengelig fasit etter at den enkelte har tatt prøven. 

 

Dommere til NM-finaler 

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

 

Jan Nordlis hederspris  

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

dommerpar i Norge for andre året på rad og fikk prisen «Jan Nordlis hederspris». Prisen utdeles på et 

senere tidspunkt. 

 

 

F R E M T I D 

 
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.  

 

Pandemien har fortsatt å sette en stopper for mange av de tiltak dommerkomiteen hadde forhåpninger 

om å gjennomføre i sesongen som nå er avsluttet. Vi vil derfor holde på mange av de mål og tiltak 

som er forankret tidligere. 

 

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

observatører og gi råd og kunnskap om det arbeidet som kreves – i klubbene, for at vi skal få til 

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

- 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 regionalt/lokalt. 

- 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. 

- Digitalisere dommerkurs. E-læring og annet digitalt materiale der dette er mulig, samt digital 

undervisning via medier som Teams eller Zoom. 

 

 

 

  Oslo, den 30. april 2021 

 

 

   

 

  _______________________ 

  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) 

 medlem Tillitsvalgt dommer 

 

 

 

 ______________________ 

 Andreas Lindberg (s) 

 Tillitsvalgt dommer 
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2.2 Regelkomiteens beretning 2020/2021 

Det har heller ikke denne sesongen vært en fungerende regelkomité, men administrasjonen sentralt ved 

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 denne sesongen gjennomført en testregel etter forespørsel fra IFF i eliteserien for 

menn. Regelen som ble testet ut var frislag ved gjenopptakelse 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 var å støtte det 

offensive spillet. Etter avslutningen av sesongen har IFF fått Norges tilbakemelding på testregelen. 

 

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

forstå. 

 

Paal Saastad 

Leder av Innebandyseksjonen 

 

2.3 Inkluderingskomiteens beretning 2020/2021  

 

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 

 

IK har hatt flere møter og fulgt opp følgende saker: 

 

NM-veka 2020 på Hamar og NM-veka 2021 på Stjørdal 

EL-innebandy skulle vært en del av NM-veka 2020 på Hamar. På grunn av pandemien måtte 

arrangementet avlyses for EL-innebandyens del. Kun individuelle idretter som ikke krevde fysisk 

kontakt, fikk gjennomføre sine NM.  

 

24. - 28. mars 2021 var det igjen mulighet for EL-innebandy å være en del av Norges største 

idrettsarrangement og NRKs største tv-produksjon. NM-veka vinter 2021 skulle arrangeres på 

Stjørdal. Levanger HSL skulle være vår tekniske arrangør. NRK skulle sende finalen i EL-innebandy i 

beste sendetid, før Therese Johaug skulle i aktivitet og etter at Johannes Høsflot Klæbu hadde vært i 

aktivitet. Grunnet fare for smittespredning ble også NM-veka på Stjørdal avlyst. 

 

NBF ble tildelt kr. 265.500,- fra Bufdir til NM-veka. Midlene skulle brukes til kost og losji for 

deltakere og ledsagere. Siden NM-veka ikke ble gjennomført to år på rad måtte vi betale tilbake 

pengene. Vi mottok også reisestøtte, kr 100.000, - fra Stiftelsen Dam. Vi fikk innvilget utsettelse og 

ønsker å bruke pengene til NM-veka 2022 i Skien, Telemark.   
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Internasjonal komité for EL-innebandy 

I fjor deltok Monica Birdal, leder i IK, og prosjektleder Ann Katrin Eriksson, på et felles møte med 

representanter fra Norge, Sverige og Danmark. Det ble blant annet vedtatt å stifte en internasjonal 

organisasjon for EL-innebandy. Det har vært to oppfølgingsmøter i høst, 18. og 25. august.  

 

World Cup Volt Hockey som planlegges gjennomført i Gävle, Sverige har også vært på agendaen, 

samt oppdateringer på koronasituasjonen i respektive land.  

 

I 2021 er det gjennomført to møter, 12. mars og 7. mai. 

 

Special Olympics World Winter Games 2022 

Special Olympics International (SOI) valgte å tildele World Winter Games i 2022 til Kazan i 

Russland. Arrangementet skulle egentlig foregått i Sverige i 2021, men måtte flyttes på grunn av 

manglende finansiering. 

 

Idrettsstyret vedtok i april 2021 at NIF, som ansvarlig for Special Olympics-komiteen i Norge, skal 

sende en norsk tropp til Special Olympics World Winter Games i Kazan, Russland.  

 

Inkluderingskomiteen laget en innstilling med anbefalinger til forbundsstyret og innebandyseksjonen, 

om at det skulle gis mulighet å stille med et innebandylag. Innstillingen ble vedtatt. IK jobber videre 

med en prosjektplan for deltakelsen. 

 

Se også punkt 3.0 «Idrett for alle» i denne beretningen. 

 

2.5 Elitelisensutvalget 

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

utvalgets sekretær.   

  

Sesongen 20/21 ble på grunn av pandemien forlenget med en måned. Av den grunn ble også fristen for 

å søke elitelisens utsatt til 21. mai, mot normalt 20. april. Elitelisensutvalget er av den grunn ikke 

ferdig med behandlingen av søknadene. Utvalgets innstilling sendes seksjonsstyret for vedtak når den 

er klar. 

 

2.6 Toppidrettskomiteen 

Komiteen ble startet som en landslagskomité, men ble senere endret til en toppidrettskomité. 

 

Komiteen har hatt følgende medlemmer: Ståle Wiig, Petter Alexandersen, Erik Hæren, Linda B. 

Andersen, Johnny Petersen, Øyvind Lunde Bergersen, Magnus Skulstad, Patric Jonsson og Lars 

Bunæs. 

 

Komiteen er nystartet og har kun hatt et par møter, og jobber med å finne sin arbeidsform. 
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3.0 IDRETT FOR ALLE 
Dette året ble annerledes enn det vi i Utviklingsavdelingen og inkluderingskomiteen som jobber med 

«Idrett for alle» noen gang kunne tenke oss. Gjennom hele sesongen har idrettsaktiviteten måttet 

forholde seg til både nasjonale og lokale koronavettregler. I lange perioder har trening vært forbudt.  

 

Støtteapparatene rundt EL- og Superinnebandyen har vært bekymret, da mange av spillerne er svært 

utsatte for smitte. Flere av lagene har spillere over 19 år. Derfor valgte mange lag å vente med oppstart 

til det ble tillatt med fullkontakt. Like fort som det kom gode nyheter ble det igjen nye 

innstramminger. Det har vært stor variasjon på hvor mange som har hatt mulighet for å delta i aktivitet 

gjennom året.   

 

Her følger beretning for denne spesielle sesongen.    

 

3.1  Idrettsregistreringen 

 

ÅR EL-innebandy Klubber 
Super-

innebandy 
Klubber 

Medlemmer 
totalt 

Klubber 
totalt 

2020 185 23 273 30 458 53 

2019 223 25 273 19 496 44 

2018 220 23 180 13 400 36 

2017 240 26 120 14 360 40 

2016 283 26 56 3 339 29 

 

Som en konsekvens av pandemien var det frykt for en nedgang i antall paraidrettsmedlemmer. EL-

innebandy har mistet både Bodø og Årdalstangen, og enkeltspillere i flere klubber. Mortensrud Aker 

Sportsklubb, som var nye i fjor, fikk aldri mulighet til å dra i gang super-laget igjen. Også Super-

innebandyen har mistet enkelt spillere i flere klubber. Vi håper kommende sesong vil bli nærmere 

normalen, at vi kan fortsette med lokal oppfølging og at nedgangen snur. Av de 30 klubbene, 

presentert som Super-innebandy, består 18 klubber av et super-lag mens 11 klubber kun har 

enkeltmedlemmer med en funksjonshemming. Det er utrolig bra at vi har økt totalen i antall klubber.  

 

3.2  EL-innebandy 

Webinar for alle engasjerte i EL-innebandy ble arrangert den 16. juni. Bakgrunnen for møtet var at vi 

ønsket innspill og ideer som vi kan ta med oss videre i vårt arbeid med å utvikle idretten. Det var 

første gang vi gjennomførte et webinar med et generelt tema. 17 personer deltok.  

 

I august skulle NBF besøke Frambu, et kompetansesenter for sjelden og lite kjente diagnoser, på 

Siggerud og i september Beitostølens Helsesportsenter (BHSS). Begge besøk ble avlyst da de ikke 

kunne ta imot eksterne besøk. Både Frambu og BHSS er viktige instanser for å vise frem EL-

innebandy.  

 

Første turneringen for sesongen skulle gått i Arendal den 13. september. Da myndighetene ikke åpnet 

for kamper og reiser over fylkesgrenser, ble man nødt til å avlyse. Man var også inne på å kjøre en 

treningssamling som et alternativ. Heller ikke det lot seg gjennomføre. Neste turnering skulle 

arrangeres hos Lillestrøm i november. Også denne ble avlyst og siden har det ikke vært planlagt flere 

turneringer.   

 

Det var forferdelig trist at EL-innebandyens mor – Vigdis Mørdre – døde søndag den 11. oktober. 

Vigdis hadde et stort og unikt engasjement for paraidrett, som har vært hennes jobb siden 1992. I 

begynnelsen på 2000-tallet var Vigdis på studiereise i Danmark. Det var der hun oppdaget EL-

innebandyen. Takket være Vigdis kom den første EL-innebandyklubben på banen, på Lillestrøm i 

2004. Deretter hadde EL-innebandy en fremragende utvikling, og det skal Vigdis ha mye av æren for.   
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NBF, sammen med Bærums Verk Hauger IF (BVHIF), inviterte kulturministeren Abid Q. Raja og 

idrettspresident Berit Kjøll til en EL-innebandytrening. Begge takket ja til invitasjonen og skulle 

besøke Rykkinnhallen onsdag den 28. oktober. Norges idrettsforbund ønsket samtidig å bruke 

anledningen til å lage et presse-event, for lansering av en ny rapport, «Idrett for mennesker med 

funksjonsnedsettelser», utarbeidet av Oslo Economics. En ny og viktig rapport om hvilke behov og 

tiltak som må til for å gjøre paraidretten sterkere. Vi hadde forberedt et godt besøk, men måtte 

dessverre avlyse på grunn av nye smittevernrestriksjoner som kom dagen før. Både idrettspresident og 

kulturminister hadde oppriktig gledet seg til å delta på arrangementet. Vi håper at anledningen byr seg 

igjen i kommende sesong.   

 

Forbundet er tildelt kr. 300.000,- av Norges idrettsforbund til innkjøp av to EL-innebandystoler. De to 

stolene skal plasseres hos IL Nordlandet i Kristiansund. En ny klubb som skal følges opp så snart det 

er mulig å reise igjen.   

 

I desember inviterte vi EL-innebandyspillere, trenere og assistenter til en digital førjulssamling, med 

taktikk og kahoot på programmet. 20 spillere var logget på.  

 

3.3  SUPER-innebandy 

I høst skulle OABR og NBF arrangere en «super-camp», støttet med midler fra Stiftelsen Dam. Vi har 

fått innvilget søknad om å utsette arrangementet, og får beholde midlene slik at det kan brukes til neste 

år.  

 

Det er gjennomført en stor kartlegging av registrerte idrettslag i Norge, som allerede har et godt 

tilrettelagt allidretts-tilbud for barn og unge med spesielle behov. Hos disse lagene kan Super-

innebandy bli et godt supplement. Idrettslagene fikk tilbud om besøk fra en gjestetrener i innebandy. 

Vi fikk positiv respons fra 11 klubber, som alle har potensielle nye super-lag. Grunnet virussituasjonen 

fikk vi aldri mulighet til å besøke lagene. Tiltakene ble satt på vent. Det positive er at kontakten med 

klubbene er opprettet og at det blir fulgt opp så snart det lar seg gjøre.   

 

Onsdag 7. februar 2021 gjennomførte vi en digital samling for trenere/lagledere/kontakter for super-

lag. Tema for kvelden var å bli kjent og dele erfaringer med hverandre. Mette Berg, rådgiver for para-

idrett i Norges idrettsforbund, bidro med å holde en presentasjon om «Koronasituasjonen for para-

idretten – Hva skal vi tenke på?». 8 klubber deltok på samlingen.  

 

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

igjen avlyst.  

 

Det er utarbeidet en plan for deltakelse i Special Olympics 2022.  

 

3.4  Utvalg for idrett for utviklingshemmede 

Jan Olav Sørlie (fra inkluderingskomitéen) fortsetter sitt verv i «Utvalg for idrett for 

utviklingshemmede», et rådgivende organ til styret i Norges idrettsforbund. 

 

3.5  Paraidrettsdager 

Paraidrettsdag på Ski, i Sandefjord og i Skien, med idrettskretsene som arrangører, ble også avlyst i 

høst. Vi skulle vise frem både EL- og Superinnebandy.   
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3.6  Assister meg 

Vi er utrolig glade og takknemlige for at Assister meg ønsker å bidra med trenerressurser i våre 

klubber. Det flotte samarbeidet vil fortsette. En ny kontrakt er utarbeidet og det gir muligheter for at vi 

kan hjelpe enda flere klubber. 20. januar holdt Assister meg et digitalt informasjonsmøte for våre 

klubber om BPA-tjenester.  

 

3.7  Diskriminering og rasisme 

Norges Bandyforbund satte teamet diskriminering og rasisme på dagsorden. Sammen med rådgiver 

Håvard B. Øvregård fra NIF gjennomførte NBF to digitale workshops med temaer som vi tidligere 

ikke har diskutert og reflektert over. Workshop ble gjennomført med Utviklingsavdelingen den 13. 

januar (15 ansatte) og den 25. mars med administrasjonen, ansatte i regionene og tillitsvalgte i 

forbundsstyret (28 deltakere). Norges Bandyforbund var først ut av alle forbund til å gjennomføre 

slike workshops, i tett samarbeid med Norges idrettsforbund.  

 

Oppsummert kan vi si at vi er flinke til rekruttering av aktive, men ikke like flinke til å rekruttere 

ledere og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Vi kan bli bedre på kjønnsfordeling og må erkjenne at 

vi er dårlige på å jobbe med diskriminering/trakassering. Alle i idretten har et ansvar for å reagere når 

de ser, hører eller registrerer rasisme og diskriminering.  

 

Norges Bandyforbund søkte også om midler fra Bufdirs tilskuddsordning «tiltak mot rasisme, 

diskriminering og hatefulle ytringer», til å lage eget kampanjemateriell (plakat, bannere etc), honorar 

til klubber som kan vise til at de gjøre en ekstra innsats, samt midler til å lage en e-læringsmodul. 

Søknaden ble ikke innvilget.  

 

3.8  Gratis skoleferiecamper over hele landet med støtte fra Bufdir 

Utviklingsavdelingen har i samarbeid med Bufdir gjennomført gratis skoleferiecamper over hele 

landet. NBF fikk tildelt kr 475.000,- for å gjennomføre 15 gratis bandy-/landhockey- eller 

innebandycamper i skoleferien (høst/vinterferie) med tilhørende tilbud i lokal klubb i etterkant for til 

sammen 450 barn. Vi har fra prosjektperiodens start 1. mars 2020 til 1. mars 2021 gjennomført 27 

gratis camper over 67 dager totalt i vinter- og høstferien fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Totalt 

989 deltakere, 323 jenter og 666 gutter har deltatt. Til sammen har 132 instruktører vært i sving.  

 

Grunnet stor fare for avlysninger planla vi dobbelt så mange camper som vi søkte om. Vi var redde for 

at koronarestriksjonene ville føre til at flere av campene skulle bli avlyst, men kun 3 camper måtte 

avlyses, og det er helt utrolig bra. Veldig mange barn og unge har satt pris på tilbudet. Vi har gjort 

tilpasninger både i forhold til inndeling av kohorter, antall deltakere, åpningstider, mat, hygiene osv. 

Alle campene er gjennomført etter de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale bestemmelsene. Vi 

har også hatt tett dialog med lokale smittevernsmyndigheter før gjennomføring. Det har vært 

utfordrende, men fantastisk gøy at vi har fått det til.  

 

Spørreundersøkelsen sendt ut i etterkant til deltakerne og deres foresatte viser at dette er en suksess. Vi 

fikk inn svar fra 350 personer. Det er veldig bra da flere av deltakerne er søsken der foreldre/foresatte 

bare svarer én gang. 49% av deltakerne som svarer, er ikke medlem i en bandy-, innebandy- eller 

landhockeyklubb fra før. På en skala fra 1-5 der 1 er ikke gøy og 5 er svært gøy oppgir 91% av 

deltakerne som svarer verdien 4 eller 5. 61% gir campen score 5. 82% av respondentene oppgir at de 

ønsker å fortsette å spille i lokal klubb etter campen. 71% oppgir at det var viktig at campen var gratis 

for at deres barn kunne delta. 82% av respondentene hadde ikke deltatt om campen hadde kostet kr. 

1.000,-, noe mange andre lignende tiltak gjør. Dette tiltaket er etablert som et viktig gratistilbud i mange 

lokalmiljøer, og under koronatiden har det vist seg å være viktigere enn noen gang. Vi er veldig stolte 

over det vi har gjennomført og fått til med støtten fra Bufdir og kan trygt si at vi har nådd vårt mål.  

 

NBF har fått midler fra Bufdir til å videreføre prosjektet også for perioden 1. mars 2021 - 1. mars 2022. 
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Vi søkte også midler fra Stiftelsen Dam til prosjektet «Innebandy uten barriere» og fikk i desember 

innvilget kr. 425.000,-.  Dette prosjektet går også ut på å gjennomføre gratis innebandyaktivitet i 

skoleferiene, for unge fra familier med lav betalingsevne. Tiltakene skal arrangeres i de 5 største byene 

(Oslo, Bergen, Tromsø, Stavanger og Trondheim) og i de bydeler som scorer lavt på 

levekårsundersøkelsen. Midlene skal brukes innen desember 2021.  

 

3.10  Innebandy for alle og nybegynnerkurs i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB 

NBF fikk i 2020 tildelt kr. 3.300.000,- av Sparebankstiftelsen DNB for å gjennomføre 210 gratis 

nybegynnerkurs i lokalmiljøer over hele landet de neste tre årene.  Deltakere rekrutteres fra lokale 

skoler og SFO. Målet er å nå 10 000 barn og unge gjennom prosjektet. Et nybegynnerkurs går over 5 

uker med trening 1 gang i uken og tilbys gjennom den lokale klubben. Hvert kurs avsluttes med 

deltakelse på en minirunde. Foreldre blir opplært og forventes å overta aktiviteten slik at tilbudet blir 

selvdrevent og varig.  

 

Målet er å gjennomføre 70 nybegynnerkurs per år, i tre år. Minimum 10 kurs skal være for barn og 

unge med spesielle behov. Fra prosjektstart august 2020 og til mai 2021 har vi til tross for 

koronasituasjonen klart å gjennomføre 98 nybegynnerkurs for 5.311 deltakere. Det er fantastisk, og 

selv om vi har måtte gjøre tilpasninger har vi klart å nå ut til mange barn og unge i lokalmiljøer over 

hele landet i en vanskelig tid. Enkelte grupper er spesielt utsatte ved eventuell smitte, og det har derfor 

vært ekstra restriktivt med oppstart av aktivitetstilbud. Dette gjelder spesielt for Super-innebandy- og 

EL-innebandyspillere i vårt tilfelle. Vi har derfor ikke gjennomført nybegynnerkurs for denne gruppen 

det siste året, men håper at aktiviteten for denne gruppen kan økes til høsten. 

 

3.11 Hva koster det for barn og unge å spille innebandy? 

Det hevdes ofte at det er dyrt å drive idrett i Norge og at barn og unge ekskluderes fra å delta i idrett 

på grunn av kostnadsnivået. Det eksisterer lite systematisert kunnskap om hvor mye det koster å delta i 

organisert idrett, hva som er viktige kostnadsdrivere og i hvor stor grad det er kostnadsvariasjoner 

mellom ulike idretter og aldersgrupper. På oppdrag for Kulturdepartementet utarbeidet Oslo 

Economics et faktagrunnlag om kostnadene ved deltakelse i organisert idrett (2020). Analysene tok 

utgangspunkt i 8 særforbund. Fotball, håndball, ski, gymnastikk, friidrett, kampsport og ishockey.  

 

Norges Bandyforbund gjennomførte vår en egen undersøkelse. Hva koster det for barn og unge å spille 

innebandy? Klubber fikk tilsendt en e-post med spørsmål om treningsavgift og medlemskontingent. Vi 

fant også svar på klubbenes nettsider og i klubbenes årsrapport. 192 medlemsklubber har registrert at 

de har aktivitet for barn og unge og var dermed aktuelle for undersøkelsen. Vi har samlet inn svar fra 

totalt 141 klubber (74%). Resultatene vil presenteres i egen rapport på forbundets nettsider. Vår 

hypotese er at innebandy er en av de rimeligste idrettene å delta på.  

 

3.12  Andre saker NBF har vært involvert i 

• Presentasjon om prosjektledelse i Norges Bandyforbund for studenter ved Høyskolen Christiania 

• Frokost møte Para-idrett, 6. oktober og 14. april 

• Webinar, Para-forum – Trygg mestring i idretten, ADHD og skjulte funksjonshemminger, 8. 

oktober 

• Paraidrettskurs – 14. og 18. oktober  

• Tilrettelegging for aktivitet og mestring hos barn – Frambu, 26. november 

• Idrettsgallaseminar 7. januar 

• Samling prosjektledere fra Stiftelsen Dam, 13. januar og 25. mars, erfaringsutveksling 

• Alle med-konferanse, 28. januar 

• Digital idrettskonferanse, 16. februar  
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4.0 ARRANGEMENT 
NBF-I har i sesongen 2020/2021 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. 

divisjon Østland for menn, men på grunn av koronasituasjonen ble det ikke spilt seriekamper i 1. div. 

østland 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. 

Alle regionene har også administrert de fleste av sine serier i TA. 

 

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. 

 

I forbindelse med koronapandemien har det for arrangementer vært stadige justeringer i 

myndighetenes retningslinjer vedrørende blant annet tillatt tilskuerkapasitet, tilgang på garderober, 

adgang for presse, kiosksalg osv. Det ble som følge av dette utarbeidet protokoller og retningslinjer for 

kamparrangementer både for elitekamper og aldersbestemte kamper. 

 

I perioder har det ikke vært tillatt med tilskuere. I periodene det har vært tillatt med tilskuere har det 

vært bestemmelser om at disse skulle sitte i «fastmonterte seter» eller på «tilviste plasser». Klubbene 

har i forbindelse med dette gjort en formidabel innsats for å legge forholdene til rette i sine haller. 

 

4.1 Forbundsarrangementer  

Nødkvalifiseringer 

Kvalifisering til eliteserien for menn (Jessheim Is- og flerbrukshall, 9.-11.4.2021) 

Kvalifisering til eliteserien for kvinner (Stavanger, 9.-11.4.2021) 

Kvalifiseringene ble formelt avlyst 5. mai 2021. 

Gjennom vinteren kom det innstramminger fra myndighetene, som tvang frem flere nedskaleringer av 

Norges Bandyforbunds planer, blant annet å utsette kvalifiseringene helgen 9.-11. april. Muligheten 

for begrenset opprykk fra 1. divisjon (1 lag) til eliteseriene via kvalifisering ble imidlertid holdt åpen, 

dersom det igjen ble mulig for 1. divisjonsklubbene å trene i begynnelsen av mai. 

Gjenåpningen har dessverre ikke kommet så langt at kvalifiseringene har latt seg gjennomføre, da en 

åpning for gjennomføring av kamper, på tvers av regioner, i breddeidretten for voksne (herunder 1. 

div. innebandy) ikke var mulig innen utgangen av mai, som ble satt som siste frist før 

overgangsvinduet nasjonalt og internasjonalt åpner. Ull/Kisa IL skulle vært teknisk arrangør for menn 

og Stavanger IBK for kvinner. 

 

NM aldersbestemte klasser 2021 skulle vært spilt som følger, men ble avlyst: 

Innledende runder 

De innledende rundene og semifinaler i G/J17 i Oslo/Akershus helgen 22.-24. januar 2021. 

De innledende rundene og semifinaler i G15 og G19 i Rogaland (Stavanger) helgen 29.-31. januar 2021. 

De innledende rundene og semifinaler i J15 og J19 i Oslo/Akershus helgen 29.-31. januar 2021. 

 

Finaler  

Finalene i Østfold helgen 22.-23. mai 2021 (pinsehelgen). 

 

Usikkerheten knyttet til smittesituasjonen i Norge, og det faktum at det ikke var mulig å arrangere kamper 

mellom lag fra ulike deler av landet, gjorde det uforutsigbart om man kunne gjennomføre et innledende 

NM i januar. Seksjonsstyret valgte derfor 15. oktober å avlyse de innledende rundene i NM, for å gi 

klubber og arrangører forutsigbarhet. 
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Arrangørregionene, i samarbeid med Norges Bandyforbund, så på mulighetene for eventuelt å arrangere 

NM for alle de aldersbestemte klassene i pinsehelgen 21.- 24. mai 2021, men 19. april måtte seksjonsstyret 

innse at det ikke var noen annen mulighet enn å avlyse NM for aldersbestemte klasser på grunn av de 

strenge koronarestriksjonene som var gjeldende. 

 

NM-finaler senior kvinner og senior menn (Kongstenhallen 29.5.2021) 

NM-sluttspillene og NM-finalene for kvinner og menn måtte avlyses som en følge av de strenge 

koronarestriksjonene som var gjeldende for vår toppidrett, og som førte til at seksjonsstyret 19. april 

måtte vedta å avlyse den resterende delen av sesongen for elitelagene.  

Da regjeringen på sin pressekonferanse tirsdag 13. april varslet at de først i begynnelsen av mai, 

samtidig med at toppfotballen eventuelt fikk starte sine seriekamper, ville gjøre en vurdering av 

hvorvidt det eventuelt kunne åpnes for treningskamper innendørs mellom lag i toppidretten, og med 

den kjennskapen vi hadde til helsemyndighetenes videre anbefalinger om åpning for vår toppidrett, ble 

det en umulighet å sluttføre sesongen innenfor den allerede utvidede tidsrammen styret hadde satt (31. 

mai 2021). 

Et vesentlig moment var også at myndighetene bestemte seg for at toppidretten skulle differensieres 

mellom yrkesutøvere, de som har idrett som hovedinntektskilde, og de som ikke er yrkesutøvere, og på 

den bakgrunn åpne opp for aktivitet for de mest profesjonelle før de åpnet opp for våre 

toppidrettsutøvere. Vedtaket om å avslutte sesongen for elitelagene ble tatt i tett dialog med 

eliteklubbene. 

St. Croix IBK skulle vært teknisk arrangør. 

 

 

  



21 
 

 

 

 

5.0 IDRETT ELITE 

5.1 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM 

Eliteserien for menn besto av 11 lag og Eliteserien for kvinner besto av 6 lag.  

1.div. Østland menn besto av 10 lag, men på grunn av koronarestriksjonene fikk de ikke tillatelse til å 

spille kamper sesongen 2020/2021.  

 

For eliteseriene har det på grunn av koronasituasjonen vært store utfordringer tilknyttet 

serieadministrasjonen, og myndighetene vedtok stans i seriespill for toppidretten fra og med 20. januar. 

Stansen i seriespillet ble av myndighetene stadig forlenget, noe som skapte store utfordringer for vår 

serieaktivitet. 

 

Forbundsstyret v/Koronagruppen vedtok derfor i et møte 26. februar at eliteserien for menn skulle 

avbrytes med umiddelbar virkning, lagene rangeres etter prinsippet om gjennomsnittlig poengscore og 

at man skulle forsøke å starte NM-sluttspillet som planlagt over påske. 

 

Det ble også vedtatt at man skulle forsøke å fullføre trippel serie (15 serierunder) for eliteserien for 

kvinner og at man skulle forsøke å starte NM-sluttspillet som planlagt 26. april (semifinaler). 

Elitelagene ble informert om vedtaket på et digitalt møte tirsdag 2. mars. 

 

Dessverre viste det seg at smittesituasjonen i landet førte til at myndighetene ikke så seg i stand til å 

gjenåpne serieaktivitet for vår toppidrett, og 19. april vedtok seksjonsstyret å avslutte 

innebandysesongen 2020/2021 for våre eliteserielag. Dette inkluderte også NM-sluttspillene for begge 

kjønn. 

 

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

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

 

Årets spiller for menn ble Ole Mossin Olesen (Tunet IBK) og årets spiller for kvinner ble Line Trandum 

Terjesen (Tunet IBK). 

 

5.2 Toppidrettens retningslinjer for trening og kamp 

Prosessen for å få eliteseriene for kvinner og menn godkjent som toppidrett 

Myndighetene definerte relativt raskt toppidretten til å være de utøverne som var profesjonelle og 

semiprofesjonelle, og for lagidretter de seriene der brorparten av utøverne hadde idretten som 

hovedinntektskilde. På tross av dette klarte Norges Bandyforbund i samarbeid med NIF og flere andre 

særforbund å få definert sine øverste serier (eliteseriene i bandy og innebandy) som toppidrett, under 

betingelsen av at strenge smittevernsprotokoller skulle etterleves og at antallet utøvere i kategorien var 

begrenset. I samtaler med NIF ble det enighet om at for NBF var eliteseriene for kvinner og menn i 

bandy og innebandy et antall som var akseptabelt for myndighetene. 

 

Dette førte til at forbundet satte i gang en prosess med utarbeidelse av toppidrettsprotokoll for 

smittevern, møtevirksomhet med elitelagene der de ble satt inn i protokollene, alle lagene måtte få på 

plass ekstern helsefaglig kompetent person (medisinsk ansvarlig) med hovedansvar for smittevern, 

monitorering av spillernes helsetilstand, månedlig rapportering til NBF osv. 

På bakgrunn av den gode jobben eliteklubbene gjorde klarte vi å få alle elitelagene innunder 

toppidrettsprotokollen, som var et absolutt krav fra myndighetene for at seriespillet kunne starte som 

normalt i midten av september. 

 

Da smittesituasjonen forverret seg i Norge etter jul og nyttår bestemte myndighetene seg dessverre for at 

alt seriespill i toppidretten skulle stanses midlertidig fra og med 19. januar. Stansen i seriespillet, og 

også til tider treningsstans, for alle idretter vedvarte, og myndighetene stilte etter hvert krav til NIF om 

at alle idrettene skulle innrapportere hvor mange utøvere de hadde med idretten som hovedinntektskilde. 
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Dette var et ledd i den fremtidige differensieringen av toppidretten mellom de yrkesutøvende og 

amatørene. Årsaken til dette var at myndighetene mente at antallet toppidrettsutøvere var altfor høyt, 

og hvis man skulle ha en mulighet til å få noe av toppidrettens kampaktivitet i gang igjen så måtte 

antallet begrenses til de som har idretten som yrke. Etter idrettenes innrapportering førte det til at 

antallet sank fra 10.580 til 3.810. Av disse var 2.520 utøvere i lagidretter, og flesteparten tilhørende de 

tre øverste nivåene i fotball for menn, de to øverste nivåene i fotball for kvinner, de to øverste nivåene 

i håndball for kvinner og menn og de to øverste nivåene i ishockey. Bandy og innebandy var bare to av 

utallige idretter som rapporterte at de ikke hadde noen utøvere med sin hovedinntektskilde fra idretten. 

 

Den vedvarende stansen i seriespillet for toppidretten førte til at det ene forbundet etter det andre innså 

at dette ikke ville komme i gang igjen, og de avsluttet sine sesonger. NBF avventet i det lengste inntil 

vi i forståelse med elitelagene avsluttet deres sesong 19. april. 

 

Lokale tiltak 

I sammenheng med at det på nyåret i 2021 ble oppdaget store lokale smitteutbrudd som følge av mer 

smittsomme virusmutasjoner, innførte myndighetene differensierte tiltak først omtalt som Ring 1, 

Ring 2 og Ring 3, men senere endret til 5A, 5B og 5C. Konsekvensen av dette var at det i perioder var 

noen elitelag som kunne trene, mens andre ikke kunne trene, og dette skapte litt diskusjoner med tanke 

på Fair Play i forberedelsene, hvis seriespillet skulle komme i gang igjen. 

Toppidrettsutøvere som bodde i kommuner med tiltaksnivå 5A, som ikke hadde idretten som yrke, ble 

underlagt forbud mot organisert trening og disse kunne heller ikke krysse kommunegrenser for å trene 

i andre kommuner. Forbudet mot organisert idrettsaktivitet i kommuner med tiltaksnivå A ble 

forskriftsfestet i covid-19-forskriften kapittel 5A, og denne hadde ingen hjemmel for dispensasjon for 

NBFs toppidrettsutøvere (amatører). 

 

Toppidrettsprotokoller for forsterket smittevern  

Alle lagidrettene ble av myndighetene pålagt å utarbeide protokoller for hvordan toppidretten skulle 

håndtere smittevernsarbeidet for å hindre at smitte skulle spre seg innad i spillerstallene, og eventuelt 

også ut i resten av samfunnet. 

I dette arbeidet stod Norges Fotballforbund sentralt i begynnelsen, da de sommeren 2020 var pilot med 

hensyn til å gjenåpne kampaktivitet for toppidretten, og NBF er takknemlige for at de delte sine 

protokoller med de andre lagidrettene.  

NBF vil også takke Norges Håndballforbund, som i kraft av sine ressurser og at de også er hallidrett, 

bidro med stor hjelp i vår utarbeidelse av protokoller. 

 

Smittetilfeller i eliteseriene 

I eliteseriene for kvinner og menn var det kun fire (4) smittetilfeller i den perioden seriespillet var i 

gang. Ytterligere åtte (8) tilfeller ble innrapportert etter at eliteseriene ble stanset 19. januar 2021. 

 

Det har totalt kun var 12 smittetilfeller i våre eliteserier sesongen 2020/2021, og det har i stort sett alle 

tilfeller kun vært ett smittetilfelle pr. lag. Det vil si at smitten ikke har spredd seg innad i 

spillerstallene, noe som sterkt indikerer at lagene har vært svært dyktige i sitt arbeid med å etterleve 

retningslinjene, og at de utarbeidede protokollene har fungert tilfredsstillende. 

 

I løpet av sesongen har smittetilfellene i lagene og den generelle smitten i samfunnet ført til at flere av 

lagene i perioder har vært i karantene, og at kamper av den grunn er blitt utsatt. 

 

Administrasjonen ønsker å rette en takk til NIF for et utmerket og velvillig samarbeid i den vanskelige 

sesongen som har gått. 
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5.3 Landslagsvirksomhet 

Landslagssesongen 20/21 har vært sterkt preget av koronapandemien. 

 

Forbundsstyret bestemte tidlig i pandemien at helsen skulle settes først for utøvere og ledere, og at all 

landslagsvirksomhet innenfor Norges Bandyforbund, inkludert samlinger, skulle innstilles inntil norsk 

deltakelse internasjonalt igjen kunne bli gjennomført ut fra gjeldende anbefalinger fra norske 

helsemyndigheter. 

 

Helsemyndighetenes anbefalinger har under hele sesongen vært å unngå utenlandsreiser, og eventuelle 

reiser ville også medført karantenetid ved hjemkomst for utøvere og ledere.  

 

I tillegg har det vært store lokale og nasjonale restriksjoner for samling av grupper og reiser 

innenlands i Norge. Det har derfor ikke vært gjennomført landslagsvirksomhet i form av samlinger 

eller kamper i sesongen 20/21.  

 

Det Internasjonale Innebandyforbundet (IFF) har avlyst eller utsatt alle sine mesterskap siden 

pandemien stengte ned verden i mars 2020. IFF har i forkant av sine beslutninger henvendt seg til sine 

medlemsland med spørsmål om mulig deltakelse og Norge har besvart alle slike forespørsler med at 

man ikke har kunnet delta ut fra den rådende smittesituasjonen. De norske beslutningene har blitt tatt 

med bakgrunn i den informasjonen som forelå om de faktiske forhold på beslutningstidspunktet, og 

det har ikke vært spekulert i om koronasmitten ville gå ned før tidspunktet for et mesterskap. 

 

Status for ulike internasjonale mesterskap: 

 

VM-kvalifisering for kvinner i Valmiera, Latvia, 15.-19. juni 2021: AVLYST 

Norge ble kvalifisert til VM på grunn av tidligere meritter/internasjonal rangering. 

 

VM U19 kvinner (født: 2001-2004) er planlagt gjennomført i Uppsala, Sverige, 1.-5. september 2021. 

Skulle opprinnelig vært spilt i mai 2020, men har etter det vært forsøkt flyttet flere ganger. 

 

VM U19 menn (født: 2002-2003) er planlagt gjennomført i Brno, Tsjekkia, 25.-29. august 2021. 

Skulle opprinnelig vært spilt i april/mai 2021. 

 

VM for kvinner er planlagt gjennomført i Uppsala, Sverige, 27. november - 5. desember 2021. 

Norge automatisk kvalifisert på grunn av tidligere meritter/internasjonal rangering. 

 

VM for menn er planlagt gjennomført i Helsingfors, Finland, 3.-11. desember 2021. 

Skulle opprinnelig vært spilt i desember 2020. 

 

5.4 Landslagsledelsene 

Selv om det ikke har vært gjennomført landslagsvirksomhet i form av samlinger og kamper sesongen 

20/21, har de ulike landslagsledelsene etter beste evne forsøkt å kartlegge og følge opp spillere som er 

aktuelle for de ulike landslagene. 

 

A- kvinner: 

Landslagssjef: Øyvind Lunde-Bergersen  

Landslagstrener: Espen Hoff 

 

A- menn: 

Landslagssjef: Johnny Petersen  

Landslagstrener: Niklas Pålsson 
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U19 kvinner: 

Landslagssjef: Magnus Skulstad  

Landslagstrener: Anton Brenner 

 

U19 menn: 

Landslagssjef: Patric Jonsson  

Landslagstrener: Henrik Lorendal 

 

5.5 Årsrapport for A- kvinner sesongen 2020/2021  

Landslaget for kvinner var samlet i VM i Sveits desember 2019, og etter det har vi vært forhindret av 

koronapandemien og smittevernhensyn. 

 

All landslagsaktivitet ble avlyst i midten av mars 2020. Vi har levd i håpet og ventet på gode nyheter 

fra regjering og byråd, og forholdt oss til IFF sine "go-no go-datoer".  

 

For spillere, trenere og ledelse rundt landslaget, har det vært krevende med uforutsigbarhet og raske 

endringer på hva som har vært tillatt og ikke. Utøvere har hatt begrensninger på fellestrening og 

lagspill, og ikke kunnet spille kamper. Spillere bosatt utenfor Norge har ikke kunnet komme inn i 

landet. I de få periodene det har vært mulig å avvikle kamper, har trenerteamet observert aktuelle 

landslagsutøvere. Vi har hatt kommunikasjon gjennom telefon med utøvere fra siste VM-tropp, samt 

med de utøvere som var forhindret på grunn av skadet. 

 

Landslagsledelsen er utålmodige og motiverte for å komme i gang med samlinger, og håper at 

pandemien er under kontroll slik at vi kan starte opp etter sommerferien. Årets hovedmål er å vise 

utvikling og forbedre resultatene fra sist i VM i Sverige i slutten av 2021. 

 

Øyvind Lunde-Bergersen 

Landslagssjef A kvinner 

 

5.6 Årsrapport for A- menn sesongen 2020/2021 

Sesongen 2020-2021 ble en veldig spesiell og veldig amputert sesong. Høydepunktet skulle vært VM i 

desember, men det ble flyttet et år fram i tid pga. pandemien som går i disse dager. 

 

Det har blitt spilt deler av sesongen i eliteserien og der har vi reist rundt og sett på kamper og snakket 

med spillere, vi har også reist litt rundt på treninger, men ikke så mye som vi har ønsket fordi 

restriksjonene har satt en stopper for det.  

 

Føler vi har bare gått og ventet på at vi skulle få klarsignal til å ha samlinger, så vi har forberedt oss på 

at det kunne ha åpnet på kort varsel. 

 

Vi har snakket mye med noen av spillerne for at de skulle holde motet oppe og trene som vanlig. Vi 

har kartlagt alle spillere som vi mener er kandidater for oss slik at vi har en meget god oversikt på hva 

som finns i dette landet nå.  

 

Vi har også begynt å planlegge neste sesong som er da en VM sesong slik at vi er godt rustet på 

administrasjonen, når det gjelder planleggingen. 

 

Vi alle håper sesongen 2021-2022 blir kjempe bra og at idretten våres går som normalt snart. 

 

Johnny Petersen 

Landslagssjef A menn 
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5.7 Årsrapport for U19 kvinner sesongen 2020/2021 

En svært spesiell sesong som ikke ble i nærheten av det som var planlagt. 

 

Landslagssjef fulgt opp utøvere så langt det har vært mulig. Både individuelt per telefon og felles i 

teamsmøter. 

 

Besøk til kamper har vært svært begrenset grunnet samfunnssituasjonen. 

Utøvere har jobbet med egentrening både i klubb og rundt landslag. 

 

I og med at man etter mai 2020 skulle ha startet opp med kull 03-04 har landslagssjef lagt ned så mye 

tid som mulig på å kartlegge årsklassene. Denne kartleggingen baserer seg på tidligere observasjoner, 

enkelte samtaler med klubber og ressurspersoner, samt nomineringer.  

 

Vi føler at vi har en svært god oversikt over status rundt alle utøvere fra 2001-2004, og gleder oss til 

en mer normal hverdag hvor vi igjen kan begynne jobbe aktivt. 

 

Magnus Skulstad 

Landslagssjef U19 kvinner 
 

5.8 Årsrapport for U19 menn sesongen 2020/2021  

Vi hadde siste samlingen i februar 2020 og tanken/planen var lokal samling i Trondheim/Stavanger i 

mars og Oslo i april 2020. Men det ble avlyst pga koronarestriksjonene og Forbundsstyrets vedtatte 

forbud mot landslagsaktivitet.  

 

Så fra før sommeren og til nå så har jeg og Henrik diskutert ulike mulige løsninger på leir, samlinger, 

uttak osv. Har sett på kamper under sesongen for å følge med på spillere først og fremst i eliteserien da 

den serien har vært i gang lengst/mest. Har hatt kontakt med trenere på mail og møtt dem live etter 

kamper og snakket om spillere, form, utvikling osv. Har ikke besøkt noen treninger utenom en tur til 

Hagfors i uke 40 da jeg møtte de som går på skolen der.  

 

Generelt har det vært en vanskelig oppgave å prøve og holde seg oppdatert på spillere som så vidt får 

trene/spille kamper, men jeg/vi prøver så godt det lar seg gjøre. Det blir jo absolutt en annerledes reise 

denne gang med dette kullet enn det har vært de forrige to mesterskapene. 

 

Patric Jonsson 

Landslagssjef U19 menn 
 

5.9 EuroFloorball Cup/EuroFloorball Challenge 2020 

Greåker IBK (menn) var kvalifisert for EuroFloorball Cup og Tunet IBK (kvinner) var kvalifisert for 

EuroFloorball Challenge.  

 

På grunn av koronasituasjonen var Greåker usikre på sin deltakelse, og Tunet gav tilbakemelding om at 

de ikke ønsket å delta i EF Challenge, men at de var interessert i å delta i EuroFloorball Cup hvis det ble 

en ledig plass i turneringen og situasjonen tillot det. 

 

Koronasituasjonen i hele Europa eskalerte og IFF måtte til slutt avlyse alle sine europeiske 

klubbturneringer. 
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6.0 INFORMASJON, IT, SOSIALE MEDIER OG MEDIEAVTALE 
NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via 

media om aktiviteten.  

6.1 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 eliteseriene 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. 

• Gjennomført flere digitale møter med eliteklubbene og i perioder nærmest ukentlig sendt ut 

skriftlig informasjon til disse om status for ulike koronarestriksjoner og tolkning av disse. 

• Fulgt opp media med pressemeldinger i løpet av sesongen. 

6.2 InnebandyLive og Turneringsadmin (TA) 

Selv om det har vært begrenset med kampaktivitet i sesongen 2020/21 har NBF sentralt og alle 

kretser/regioner benyttet Turneringsadmin (TA) og InnebandyLive for de kamper som er gjennomført. 

Det har da vært mulig å følge direkte på nett og i «Min Bandy» nesten alle innebandykamper som er 

spilt på alle nivåer over hele landet. 

 

I Eliteserien for kvinner og menn, ble det benyttet avansert versjon av InnebandyLive. I øvrige kamper 

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 sesongen har det blitt gjort flere forbedringer og oppdateringer av TA knyttet til bl.a 

elektroniske dommerregninger, GDPR-tilpasninger, «Drag & Drop»-kampberamming og ny 

funksjonalitet tvunget frem av koronapandemien som rangering av tabeller etter snittpoeng og merking 

av kamper som avlyst. 

 

6.3 Min Bandy 

Mobilappen «Min Bandy» er en av åtte «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 flere oppdateringer av «Min Bandy» med mye ny funksjonalitet: 

• Tildelte adgangskort for innebandy vises nå i Profil-siden bak egen knapp (Tidligere måtte 

man benytte appen «Min Idrett» for å vise adgangskort). 

• Få generert en ny PIN-kode for signering for dommere og lagledere i InnebandyLive. 

• Lag som er favorittmerket, vil nå bli husket på tvers av enheter når man er innlogget. 

• Egen knapp i Profil-siden som åpner TA i mobilens nettleser. 

• Det er igjen mulig å betale lisensen i app'en. 

• Forbedret turneringssøk. 

• Arrangør vises nå under Kampdetaljer pr kamp. 
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6.4 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, Rugby, Cricket og Bedriftsidrett. 

 

Det har ikke vært noen møter i referansegruppen i sin helhet i perioden, men Nordseth og Larsen har hatt 

flere digitale møter med Torleif Landa, som er produkteier for TA, hvor det har vært diskutert videre 

utvikling av systemet generelt og tilpasninger og forberedelser for den nye mediaavtalen med 

MyGame/TV2 hvor kamptropper, klokke og kampfakta hentet fra InnebandyLive skal vises i forbindelse 

med sendingene. 

 

Norges Bandyforbund ønsker å takke NIF Digital for et meget godt samarbeid i året som har gått. Vi har 

kun blitt møtt med positivitet og behjelpelighet fra NIF Digital generelt og Torleif Landa spesielt, i 

forhold til våre utfordringer rundt TA, InnebandyLive, Min Bandy, IdrettsOppgjør og webdelere. 

 

6.5 Dommerregninger i TA og Idrettsoppgjør 

Før sesongen ble mye av funksjonaliteten knyttet til elektroniske dommerregninger flyttet fra 

TurneringsAdmin (TA) til IdrettsOppgjør (IO). 

 

IdrettsOppgjør er en videreutvikling og forbedring av løsningen som var utviklet for dommerregninger 

innenfor TA og som ble benyttet av innebandy og håndball i sesongen 2019/20. Over 600 idrettslag 

var brukere og mer enn 55.000 dommerregninger ble håndtert. 

 

IdrettsOppgjør erstatter TA-dommerregningsløsning og vil i tillegg kunne brukes for andre refusjoner 

som krav fra tillitsvalgte, ansatte, trenere, instruktører, dommere osv. 

 

Løsningen er integrert med Idrettens betalingsløsning (Buypass) og vil snart også gi mulighet til 

direkte utbetaling via bank. 

 

I neste runde vil man i løsningen kunne legge inn kostnadsbærere i tillegg til hovedbokskonto, slik at 

innlesning i regnskap- og lønnssystemer kan forenkles ytterligere. Etter hvert vil det utvikles et 

standard grensesnitt mot regnskaps-/lønnssystemer for integrasjon/dataoverføring til disse. 

 

For de kampene som ble gjennomført i sesongen 20/21 benyttet forbundet (eliteseriene) og OABR 

digitale dommerregninger i TA og IO. NBF har foreløpig bestemt at kun dommerhonoraret skal 

administreres gjennom systemet, men på sikt vil også reise og diett for dommerne håndteres her. 

 

Ann-Mari Ellefsen i sentraladministrasjonen fulgte også denne sesongen opp alle regninger både for 

forbundsseriekamper og for kamper i OABR, slik at dommerne fikk utbetalt sine honorarer. Alle 

klubber med regninger som ikke raskt ble behandlet i systemet ble oppringt, og det ble gjort en 

kontinuerlig oppfølging av alle nye regninger som ble generert. 

 

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

pga. usikkerheten rundt og etter koronapandemien har NBF bestemt at dette tidligst vil skje ved 

årsskiftet 2021-2022. 

 

6.6 Brukerveiledninger 

Før sesongen ble det utarbeidet brukerveiledninger for dommere og klubber i forbindelse med at mye 

av funksjonaliteten rundt dommerregninger ble flyttet fra TA til IO. Disse veiledningene ble 

tilgjengeliggjort på Norges Bandyforbunds web-sider.  
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6.7 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. 

 

Det arbeides med fornying, oppgradering og vedlikehold av bandyforbundet.no. Det antas at det før 

sesongen 2021/2022 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. 

 

6.8 Sosiale medier 

Innebandyens sosiale medier oppdateres nesten daglig, både med unikt innhold og med nyhetslenker 

til bandyforbundet.no.  

 

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

Facebook – antall følgere:  3 941 

Instagram – antall følgere:  3 362 

Twitter – antall følgere: 1 399 

YouTube – antall abonnenter: 876 

Snapchat – antall følgere: 2 716 

 

6.9 Medieavtale med TV 2 og My Game 

Norsk innebandy har ved Innebandyseksjonen i NBF signert en langsiktig medieavtale med TV 2 og 

My Game som betyr en bred eksponering av innebandy i årene fremover. 

 

Dette har vært en lang prosess med flere interessenter, men etter at TV 2 og My Game kom på banen 

ble det raskt klart at dette var den rette samarbeidspartneren for oss.  

Jeg vil også benytte anledningen til å takke administrasjonen som med stor entusiasme har hoppet inn i 

flere arbeidsprosesser med de øvrige idrettene knyttet til operasjonaliseringen av avtalen.  

 

Avtalen med TV2 er på seks år med opsjon på ytterligere fire for toppidretten. Avtalen med My Game 

er en tiårs avtale som skal dekke bredden av norsk innebandy. Vi er spesielt stolte av at vi, med god 

support fra John Liljelund i IFF, har klart å innlemme internasjonale kamper i avtalen. 

 

TV 2 bygger fremtidens hjemmebane for norsk idrett, og det er en glede å kunne innlemme en ny, sterk 

rettighet i dette unike løftet. Innebandy er på fremmarsj i Norge og vil bli et viktig bidrag inn i en 

innholdsrik og spennende portefølje med ishockey, håndball, basketball, fotball, ski og volleyball, 

forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2. 

 

Selskapet MyGame skal produsere og strømme breddekamper med helt ny AI-teknologi, såkalt 

ubemannede smartkameraer av høy kvalitet som følger spillet. Det er en teknologi som gjør det mulig 

å dekke kamper og gjøre dem tilgjengelig for de som bryr seg aller mest: familie, venner og fans. Så 

langt ned i alder som idretten selv ønsker det. 

 

Det installeres fastmonterte kameraer i hallene, og krever ikke bemanning i det hele tatt. Så kjøper 

man abonnement og kan følge sitt lag og se sine barn eller barnebarn eller nieser og nevøer spille, de 

viktigste idrettsheltene i livene våre. Det gjør det morsommere å spille, og det blir lettere å få familien 

engasjert. Jeg tror det både vil styrke rekrutteringen og hindre frafallet når man kommer til alderen 

hvor mange slutter, forteller Harald Strømme i MyGame. 
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Dette er et stort skritt for norsk innebandy, og utrolig gøy at vi endelig skal få vise frem alle nivåer av 

vår idrett for det norske TV publikummet. At vi nå får vise både VM kamper og NM-finaler for både 

damer og herrer på TV er en viktig milepæl for norsk innebandy. Det gir oss en anerkjennelse vi har 

jobbet lenge for å oppnå.  

 

Ser vi litt forbi koronapandemien er norsk innebandy på offensiven, med voksende medlemstall og 

landslag som kjemper i toppen på den internasjonale arena, er det naturlig at neste skritt er en god, 

bred og langsiktig medieavtale.  

 

At vi nå inngår en langsiktig avtale med TV 2 og My Game sammen med flere andre idretter, gir oss 

både en viktig selvtillit, men også muligheter vi ikke tidligere har hatt. Det er utrolig gøy å være med 

på dette prosjektet, og sammen med de andre idrettene sørge for en bred eksponering av norsk idrett.  

 

TV 2 og My Game er perfekte partnere for oss, med sine forskjellige plattformer og sin kompetanse 

innen media, i kombinasjon med vår kompetanse innen idrett, skal vi gjennom et langsiktig samarbeid 

sørge for at avtalen blir en suksess. Begge parter har ansvar for å få det til på en god måte og vi prøve 

å få mest mulig ut av den avtalen vi nå har inngått. I årene fremover trenger ikke vi bruke energi på å 

få idretten vår på TV, men kan bruke vår energi på å promotere eksponeringen som er der, og ikke 

minst kapitalisere på denne. 

 

Det er allerede satt i gang en rekke arbeidsprosesser knyttet til utrullingen av kameraer, som NBF også 

deltar på, og det jobbes med integrering mot TA, slik at sendingene vil ha «livescore» og klokke. Det 

jobbes med felles løsninger på GDPR, og en prioriteringsplan for hvilke haller som får kameraer først.  

 

Dette er klart den mest spennende avtalen jeg har sett for norsk innebandy. Vi har aldri før inngått en 

avtale som er så langsiktig eller med et så stort økonomisk potensial. Dette gir oss en god selvtillit og 

en forutsigbarhet når vi nå skal bygge norsk innebandy videre. 

 

Paal Saastad 

Leder for Innebandyseksjonen og ansvarlig for forhandlingene. 
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7.0 ANLEGG 
 

7.1 Haller 

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. 

 

7.2 Utstyrsmidler 

I år har 28 innebandyklubber mottatt tilskudd til innkjøp av mål, vant og rekrutteringspakker. 

 

7.3 Utendørs innebandybaner/flerbruksbaner 

Norges Bandyforbund mottok i 2012 tre millioner i tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB, til 

etablering av inntil 20 utendørs innebandybaner/flerbruksbaner. 

 

Fram til 2020 ble disse banene bygget av klubbene. Dette krevde i de fleste tilfellene kostbart 

grunnarbeid samt vesentlig frivillig innsats og likviditet. På grunn av den krevende prosessen klubbene 

måtte gjennomføre ble det i perioden 2012 til 2019 kun bygget 9 slike anlegg. Til disse anleggene ble 

det fra tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB bevilget kr. 1.300.000,-. 

 

Realiseringen av banene, grunnet krevende bygging og finansierne, gikk betydelig tregere enn 

forutsatt ved bevilgningen av tilskuddet. Sparebankstiftelsen DNB signalisert derfor i 2019 at 

forutsetningene for bevilg av tilskuddet ikke lenger var til stede og mente at prosjektet burde avsluttes 

og resten av bevilgningen kr 1.700.000,- ikke utbetales. 

 

I samarbeid med forbundets samarbeidspartner PurePlay og svenske leverandører ble det 

framforhandlet avtale for levering av 9 ferdigproduserte utendørsbaner. Banedekket og vantene ble 

levert klubbene klare til montering og PurePlay sørget for, i samarbeid med klubbene, oppsettingen av 

anleggene.  

 

Det var tydelig at det var stort behov for denne type anlegg i «innebandy-Norge». Det var 28 klubber 

som meldte ønske om å få etablert utendørsbane i sitt nærmiljø. Samtlige 9 baner ble etablert 

våren/sommeren 2020. 

 

Sparebankstiftelsen DNB var fornøyd med at NBF fikk etablert disse anleggene og resten av 

tilskuddet, som ble innvilget i 2012, kr 1.700.000,- ble utbetalt. Med støtten fra Sparebankstiftelsen 

DNB og et mindre bidrag fra NBF ble hvert enkelt anlegg støttet med kr. 200.000,-. 

 

På grunn av at det var stort antall klubber som ikke fikk realisert sitt ønske om etablering av en 

flerbruksbane i sitt nærmiljø i 2020, søkte NBF Sparebankstiftelsen DNB om ytterligere støtte til 

etablering av flere utendørsbaner. 
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Søknaden ble positivt mottatt og NBF fikk høsten 2020 innvilget et tilskudd fra Sparebankstiftelsen 

DNB på kr 1.600.000,- til etablering av 8 utendørsbaner. Disse åtte banene er planlagt etablert i de 

respektive lokalmiljøene i løpet av våren/sommeren 2021. Sparebankstiftelsen DNB forutsetter at 

disse 8 banene etableres på Østlandsområdet. 

 

I henhold til informasjon NBF har mottatt fra klubber som har fått realisert utendørsanlegg har disse 

vært en viktig forutsetning for gjennomføring av innebandyaktivitet da det i liten grad har vært mulig, 

grunnet myndighetenes nedstengning, å gjennomføre innebandyaktivitet innendørs. 

 

 
En av mange nye utebaner ble i juli 2020 etablert ved Ottestadhallen / Ottestad Ungdomsskole i Innlandet BR. 

På bildet fra venstre: Tommy Skjønsholt (Pureplay), Ruben Kristiansen (IBR), Erik Hansen (President NBF), Magnus 

Skulstad (NBF) og Jan Magnar Ingebrigtsli (Pureplay). foto: Innlandet Bandyregion  
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8.0 RESULTATER

8.1 EuroFloorball Cup 2020/2021 
Greåker IBK (menn) var kvalifisert, men turneringen ble avlyst grunnet koronapandemien. 

 

8.2 EuroFloorball Challenge 2020/2021 
Tunet IBK (kvinner) var kvalifisert, men turneringen ble avlyst grunnet koronapandemien. 

 

8.3 Eliteserien kvinner 2020/2021 
Eliteserien for kvinner ble ikke ferdigspilt grunnet oppblomstring av koronapandemien. 

Serien ble dermed vedtatt vunnet av Tunet IBK med høyest poengsnitt. 
 

 

Resultater: 

01  Sarpsborg   - Sveiva        7-10 

02  Grei        - Monolitten    6- 1 

03  Tunet       - Gjelleråsen  15- 2 

04  Sarpsborg   - Monolitten    1-11 

05  Grei        - Gjelleråsen   6- 1 

06  Sveiva      - Tunet         2- 9 

07  Sarpsborg   - Grei          3-11 

08  Gjelleråsen - Sveiva        4- 3 

09  Tunet       - Monolitten    6- 5 (str.) 

10  Gjelleråsen - Monolitten    3- 8 

11  Sveiva      - Grei          1- 9 

12  Tunet       - Sarpsborg    18- 3 

13  Sarpsborg   - Gjelleråsen   6- 2 

14  Grei        - Tunet         5- 4 (str.) 

15  Monolitten  - Sveiva        5- 0 

16  Monolitten  - Grei          2- 6 

17  Gjelleråsen - Tunet         2- 6 

18  Sveiva      - Sarpsborg    14- 4 

19  Monolitten  - Sarpsborg    11- 3 

20  Gjelleråsen - Grei          4-11 

21  Tunet       - Sveiva       10- 1 

22  Sveiva      - Gjelleråsen   7- 8 (str.) 

23  Sarpsborg   - Tunet         1- 9 

24  Grei        - Sveiva       12- 4 

25  Gjelleråsen - Sarpsborg     5- 4 

26  Sveiva      - Monolitten    7- 4 

27  Tunet       - Grei          5- 0 

28  Monolitten  - Gjelleråsen   7- 4 

29  Grei        - Sarpsborg     1- 0 

 

 

 

 

 

30  Sarpsborg   - Sveiva        1- 8 

31  Grei        - Monolitten    4- 3 

32  Tunet       - Gjelleråsen  12- 1 

33  Monolitten  - Sarpsborg     9- 1 

34  Grei        - Gjelleråsen   9- 1 

35  Sveiva      - Tunet         4-14 

36  Sarpsborg   - Grei          1- 9 

37  Gjelleråsen - Sveiva        7- 6 

38  Sveiva      - Grei         Ikke spilt 

39  Tunet       - Sarpsborg    Ikke spilt 

40  Sarpsborg   - Gjelleråsen  Ikke spilt 

41  Grei        - Tunet        Ikke spilt 

42  Monolitten  - Sveiva       Ikke spilt 

43  Tunet       - Monolitten   Ikke spilt 

44  Monolitten  - Grei         Ikke spilt 

45  Gjelleråsen - Tunet        Ikke spilt 

46  Sveiva      - Sarpsborg    Ikke spilt 

47  Sarpsborg   - Monolitten   Ikke spilt 

48  Gjelleråsen - Grei         Ikke spilt 

49  Tunet       - Sveiva       Ikke spilt 

50  Monolitten  - Tunet        Ikke spilt 

51  Grei        - Sarpsborg    Ikke spilt 

52  Sveiva      - Gjelleråsen  Ikke spilt 

53  Monolitten  - Tunet        Ikke spilt 

54  Grei        - Sveiva       Ikke spilt 

55  Sarpsborg   - Tunet        Ikke spilt 

56  Monolitten  - Gjelleråsen  Ikke spilt 

57  Gjelleråsen - Monolitten   Ikke spilt 

58  Tunet       - Grei         Ikke spilt 

59  Sveiva      - Monolitten   Ikke spilt 

60  Gjelleråsen - Sarpsborg    Ikke spilt

Tabell       K   S  US  UT   T      Mål    +-   P     %P 

Tunet       11   9   1   1   0   108- 26   82  30  90.91 

Grei        13  11   1   0   1    89- 30   59  35  89.74 

Monolitten  11   6   0   1   4    66- 41   25  19  57.58 

Sveiva      13   4   0   1   8    67- 94  -27  13  33.33 

Gjelleråsen 13   3   1   0   9    44-100  -56  11  28.21 

Sarpsborg   13   1   0   0  12    35-118  -83   3   7.69 

 

Etter avklaringer gjort før sesongen rykket ingen lag ned fra Eliteserien. 

 

Siden det stadig var ledige plasser i eliteserien sesongen 21/22, besluttet Seksjonsstyret at 

det skulle avholdes en «nødkvalifisering» for å fylle opp eliteserien med en(1) plass etter 

kampreglementet § 20 punkt 9 andre ledd. 

 

Alle 1. lag som var påmeldt 1. divisjon kvinner i kretser og regioner til sesongen 2020/2021 

(som ikke har blitt gjennomført), og som ønsket å kjempe om opprykk fikk mulighet til å melde 

seg på til «nødkvalifiseringen». 

 

Fjell-Kameraterne, Stavanger og Østensjø meldte seg på «nødkvalifiseringen». 

 

Grunnet koronapandemien ble det ikke mulig å gjennomføre «nødkvalifiseringen», ingen lag 

rykket dermed opp og Eliteserien for kvinner sesongen 21/22 spilles med 6 lag. 
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8.4 Eliteserien menn 2020/2021 
Eliteserien for menn ble ikke ferdigspilt grunnet oppblomstring av koronapandemien. 

Serien ble dermed vedtatt vunnet av Tunet IBK med høyest poengsnitt. 

 

Resultater Elite menn: 

001 Slevik      - Tunet         2- 8 

002 Sarpsborg   - NOR 92        5- 6 

003 Sandnes     - Akerselva    12- 9 

004 Greåker     - Gjelleråsen   6- 1 

005 Sveiva      - Fredrikstad   9- 2 

006 Akerselva   - Harstad       9- 4 

007 Gjelleråsen - Slevik        4-13 

008 Fredrikstad - Sandnes       9- 8 (str.) 

009 NOR 92      - Greåker       4-10 

010 Tunet       - Sveiva        6- 3 

011 Slevik      - NOR 92       11- 6 

012 Sandnes     - Tunet         5-12 

013 Harstad     - Fredrikstad   5- 2 

014 Greåker     - Sarpsborg    12- 2 

015 Sveiva      - Gjelleråsen   9- 5 

016 Sarpsborg   - Slevik        4-10 

017 Fredrikstad - Akerselva     3- 4 

018 NOR 92      - Sveiva        3-13 

019 Harstad     - Gjelleråsen   7- 6 (str.) 

020 Slevik      - Greåker       6- 3 

021 Sandnes     - NOR 92        8- 2 

022 Akerselva   - Tunet         5-13 

023 Sveiva      - Sarpsborg    12- 2 

024 Sarpsborg   - Sandnes       5- 6 (str.) 

025 Gjelleråsen - Akerselva    10- 3 

026 Gjelleråsen - Sandnes       7- 2 

027 Greåker     - Sveiva        7- 5 

028 Tunet       - Fredrikstad  20- 5 

029 Harstad     - Sarpsborg     2- 8 

030 Sandnes     - Greåker       4- 6 

031 Akerselva   - NOR 92       13- 6 

032 Sveiva      - Slevik        7- 6 (str.) 

033 Fredrikstad - Gjelleråsen   9- 2 

034 Sarpsborg   - Akerselva     5- 4 

035 Gjelleråsen - Tunet         4-25 

036 NOR 92      - Fredrikstad   2- 5 

037 Harstad     - Slevik        3-14 

038 Sandnes     - Sveiva        2-10 

039 Akerselva   - Greåker       2-14 

040 Fredrikstad - Sarpsborg     8- 7 (str.) 

041 NOR 92      - Gjelleråsen   3-10 

042 Slevik      - Akerselva    11- 7 

043 Greåker     - Fredrikstad   6- 2 

044 Sarpsborg   - Tunet         3-18 

045 Sveiva      - Harstad      11- 3 

046 Greåker     - Harstad      12- 3 

047 Tunet       - NOR 92       17- 5 

048 Fredrikstad - Slevik        4- 9 

049 Harstad     - Sandnes       6- 7 

050 Gjelleråsen - Sarpsborg     7- 5 

051 Akerselva   - Sveiva        5- 8 

052 Tunet       - Greåker       6- 3 

053 Tunet       - Slevik       14- 4 

054 Fredrikstad - Sveiva        3- 5 

055 Gjelleråsen - Greåker       3-13 

056 Slevik      - Gjelleråsen   6- 4 

057 Harstad     - Akerselva     5- 8 

058 Sandnes     - Fredrikstad   7- 8 

059 Fredrikstad - Harstad       2- 3 

060 Sarpsborg   - Greåker       5-11 

061 Tunet       - Sandnes      11-10 (str.) 

062 Gjelleråsen - Sveiva        3- 4 

063 Slevik      - Sandnes      14- 9 

064 Gjelleråsen - Harstad       6- 5 

065 NOR 92      - Slevik        4- 6 

066 Slevik      - Sarpsborg    14- 4 

067 Harstad     - Tunet         3-21 

068 Sandnes     - Gjelleråsen  11- 8 

069 Akerselva   - Fredrikstad   8- 7 

070 Sveiva      - NOR 92        8- 4 

071 Tunet       - Akerselva    10- 4 

072 Harstad     - NOR 92       Ikke spilt 

073 Akerselva   - Gjelleråsen  Ikke spilt 

074 NOR 92      - Sarpsborg    Ikke spilt 

075 Greåker     - Slevik       Ikke spilt 

076 Fredrikstad - Tunet        Ikke spilt 

077 Sandnes     - Sarpsborg    Ikke spilt 

078 Tunet       - Harstad      Ikke spilt 

079 NOR 92      - Akerselva    Ikke spilt 

080 Slevik      - Sveiva       Ikke spilt 

081 Greåker     - Sandnes      Ikke spilt 

082 Gjelleråsen - Fredrikstad  Ikke spilt 

083 NOR 92      - Harstad      Ikke spilt 

084 Akerselva   - Sandnes      Ikke spilt 

085 Sarpsborg   - Sveiva       Ikke spilt 

086 Greåker     - NOR 92       Ikke spilt 

087 Sandnes     - Slevik       Ikke spilt 

088 Harstad     - Greåker      Ikke spilt 

089 Akerselva   - Sarpsborg    Ikke spilt 

090 Fredrikstad - NOR 92       Ikke spilt 

091 Tunet       - Gjelleråsen  Ikke spilt 

092 Slevik      - Harstad      Ikke spilt 

093 Sarpsborg   - Fredrikstad  Ikke spilt 

094 Sveiva      - Sandnes      Ikke spilt 

095 NOR 92      - Tunet        Ikke spilt 

096 NOR 92      - Sandnes      Ikke spilt 

097 Sarpsborg   - Harstad      Ikke spilt 

098 Greåker     - Akerselva    Ikke spilt 

099 Sveiva      - Tunet        Ikke spilt 

100 Harstad     - Sveiva       Ikke spilt 

101 Akerselva   - Slevik       Ikke spilt 

102 Fredrikstad - Greåker      Ikke spilt 

103 Gjelleråsen - NOR 92       Ikke spilt 

104 Tunet       - Sarpsborg    Ikke spilt 

105 Sveiva      - Greåker      Ikke spilt 

106 Sandnes     - Harstad      Ikke spilt 

107 Sarpsborg   - Gjelleråsen  Ikke spilt 

108 Greåker     - Tunet        Ikke spilt 

109 Slevik      - Fredrikstad  Ikke spilt 

110 Sveiva      - Akerselva    Ikke spilt

 

Tabell       K   S  US  UT   T      Mål    +-   P     %P 

Tunet       13  12   1   0   0   181 -56  125  38  97.44 

Greåker     12  10   0   0   2   103 -43   60  30  83.33 

Sveiva      13  10   1   0   2   104 -51   53  32  82.05 

Slevik      14  11   0   1   2   126 -81   45  34  80.95 

Sandnes     13   4   1   2   6    91-107  -16  16  41.03 

Akerselva   13   5   0   0   8    81-108  -27  15  38.46 

Gjelleråsen 15   5   0   1   9    80-121  -41  16  35.56 

Fredrikstad 14   3   2   0   9    69- 95  -26  13  30.95 

-------------------------------------------------------- <- NM 

Sarpsborg   12   2   0   2   8    55-110  -55   8  22.22 

Harstad     12   2   1   0   9    49-106  -57   8  22.22 

NOR 92      11   1   0   0  10    45-106  -61   3   9.09 
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Etter §20 i Kampreglementet rykket ingen lag ned fra Eliteserien. 

 

Laget som endte nest sist (Harstad) skulle i utgangspunktet spilt eliteseriekvalifisering, men 

da det ikke var lag kvalifisert fra 1. divisjonene, da disse ikke ble gjennomført, beholdt 

Harstad plassen i eliteserien. 

 

Laget som endte sist (Nor 92) skulle i utgangspunktet ha rykket ned, men siden det stadig var 

ledige plasser i eliteserien, ble Nor 92 tilbudt plass i neste års eliteserie etter 

kampreglementet § 20 punkt 3 andre ledd. 

 

Siden det stadig var en ledig plass i eliteserien sesongen 21/22, besluttet seksjonsstyret at 

det skulle avholdes en «nødkvalifisering» for å fylle opp eliteserien. Seksjonsstyret bestemte 

at lagene som var kvalifisert for Eliteseriekvalifiseringen sesongen 19/20, Narvik, Sjetne og 

Ull/Kisa, skulle tilbys plass i denne «nødkvalifiseringen» om den ledige plassen. 

 

Grunnet koronapandemien ble det ikke mulig å gjennomføre «nødkvalifiseringen», ingen lag 

rykket dermed opp og Eliteserien for menn sesongen 21/22 spilles med 11 lag. 

 

8.5 NM 
NM i alle klasser ble avlyst grunnet koronapandemien. 

 

8.6 Kvalifiseringer til eliteseriene 
Kvalifiseringer til Eliteseriene ble avlyst grunnet koronapandemien. 

Ingen lag rykket dermed opp til Eliteseriene 2021/2022. 

(Se punkt 8.3 og 8.4 for detaljer rundt opprykk/nedrykk i Eliteseriene.) 

 

8.7 Kvalifisering til 1.divisjon øst menn 
Kvalifisering til 1.divisjon øst menn ble avlyst grunnet koronapandemien. 

Ingen lag rykket dermed opp i 1.divisjon øst menn 2021/2022. 

 

8.8 Resultater landslag 
Ingen kamper spilt sesongen 2020/2021. 

 

8.9 Statistikk Eliteserien for menn 
Poengplukker: 

1 – Ole Mossin Mohn Olesen (Tunet)     56 p (24+32) på 13 kamper 

2 – Filip Nicklas Cammerudh (Tunet)    48 p (21+27) på 12 kamper 

3 – Sindre Romslo Bjerknes (Sveiva)    43 p (24+19) på 13 kamper 

 

Toppscorer: 

1 – Björn Erik Gustav Franzon (Slevik) 26 mål på 12 kamper 

2 – Jesper Pär Engström (Sandnes)      24 mål på 13 kamper 

2 – Sindre Romslo Bjerknes (Sveiva)    24 mål på 13 kamper 

2 – Ole Mossin Mohn Olesen (Tunet)     24 mål på 13 kamper 

 

Fair play: 

1 – Sveiva   20 utvisningsminutter på 13 kamper (Snitt 1,54 pr. kamp) 

2 – Tunet    45 utvisningsminutter på 13 kamper (Snitt 3,46 pr. kamp) 

3 – NOR 92   40 utvisningsminutter på 11 kamper (Snitt 3,64 pr. kamp) 

 

8.10 Statistikk Eliteserien for kvinner 
Poengplukker: 

1 – Line Trandum Terjesen (Tunet)      32 p (15+17) på 11 kamper 

2 – Kine Hedlund Eriksen (Grei)        27 p (18+9) på 13 kamper 

3 – Bertine Aas Hansen (Sveiva)        25 p (16+9) på 13 kamper 

 

Toppscorer: 

1 – Kine Hedlund Eriksen (Grei)        18 mål på 13 kamper 

2 – Bertine Aas Hansen (Sveiva)        16 mål på 13 kamper 

3 – Line Trandum Terjesen (Tunet)      15 mål på 11 kamper 

 

Fair play: 

1 – Grei      18 utvisningsminutter på 13 kamper (Snitt 1,28 pr. kamp) 

2 – Sarpsborg 26 utvisningsminutter på 13 kamper (Snitt 2,00 pr. kamp) 

2 – Tunet     22 utvisningsminutter på 11 kamper (Snitt 2,00 pr. kamp) 
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8.11 Utmerkelser 
 

Årets spiller kvinner: 

 

 
Line Trandum Terjesen (Tunet IBK) 

Foto: Kent Henriksen 

 

Årets spiller menn: 

 

 
Ole Mossin Mohn Olesen (Tunet IBK) 

Foto: Kent Henriksen 

 

 

Jan Nordlis hederspris 

som Årets dommerpar:  

 

 
Jon Åge Meller (Østensjø IB) (tv) 

og Håvard Pedersen (Sveiva IB) 

Foto: Kent Henriksen 

 


