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PROTOKOLL 

Åpning 

Seksjonsleder Jon Erik Eriksen ønsket velkommen til årsmøtet, og overlot ordet til 

representanter fra Arenasalg, som holdt en kort presentasjon av sitt konsept.  

Det ble videre utdelt diplomer og pengepremier (kr 5.000,-) til årets arrangør Kverneland IBK, 

årets største økning i antall aktive til Gjelleråsen IF og største klubb i antall aktive til Tunet IBK. 

Visepresident i Norges Bandyforbund, Ivar Nordberg, talte på vegne av forbundsstyret og 

berømmet seksjonsstyrets, utviklingsseksjonens og administrasjonens arbeid det siste året. De 

tilstedeværende utviklingsmedarbeiderne fikk utdelt NBFs krus. 

Kari Hånsnar fikk overrakt NBFs lysskuptur i glass for 50 landskamper.  

 

Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt. 

Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 63 stemme-

berettigede til stede: 
 

1. Jon Erik Eriksen Seksjonsstyret 

2. Janne Johannesen «  

3. Jan Egil Thorsen « 
4. Jan Hagen « 

5. Carl-Otto Evensen Oslo/Akershus BR 
6. Børge Larsen Hordaland BK 

7. Jørn Hansen Rogaland BK 
8. Thomas Bråthen Østfold BK 

9. Rune Ødegård S-Trøndelag BK 
10. Harry Strøm Nord-Norge BK 

11. Oddbjørn Moen Buskerud BK 
12. Odd Arntzen Bækkelaget  

13. Vebjørn Olaussen « 

14. Tobias Härnlund « 
15. Elisabeth Kraft Akerselva 

16. Paulo Caroprese « 
17. Geir Bjerkland « 

18. Ronny Myhrhaug Strømmen 
19. Anders Hove HF Innebandy 

20. Jo Richard Hovden « 
21. Frank Jaksland NOR-92 

22. Ann-Christin Ramberg « 
23. Børre Gommerud « 

24. Viggo Gotliebsen Harstad  

25. Morten Hoem Gjelleråsen  
26. Asbjørn Nodland «  

27. Roger Andersen « 
28. Bernhard Nordli Hasle-Løren 

29. Yngvil Søholt TSI 
30. Linda Hansen «  

31. Morten Isnes Sveiva 
32. Ståle Simonsen « 

33. Jan Kristian Monge « 

34. Svein Atle Thorsen Sola/Grannes  

35. Kurt Tjelta «  

36. Morten Lindem Tunet 
37. Johnny Finstad « 

38. Kjetil Sollie « 
39. Kristian Skj. Hansen Lørenskog  

40. Per Olavson Holmlia 
41. Andreas Hildremyr  « 

42. Sven Gunnar Sørum « 
43. Øystein Glomsæter Bærums Verk 

44. Odd Magne Bogsveen « 
45. Asim Kiyani « 

46. Erik Eriksson Fjerdingby 

47. Roar Fossum « 
48. Thor Larsen «  

49. Mette Johansen Greåker 
50. Gunnar Berg Svendsen «  

51. Gunnar Olsen Øreåsen  
52. Ronny Baltzersen Grei 

53. Atle Merg « 
54. Geir Svenskerud « 

55. Bjørnar Skogstad Gjøvik 
56. Roy Olav Hordvik Florø 

57. Gisle Johnson Horten 

58. Morten Fredriksen Fagerstrand 
59. Jørn Kristensen Drammen 

60. Arne Jeksrud Råde 
61. Stine Eikum VIF 

62. Silje Enersen « 
63. Nina Wikestad Tromsø 

 



 
 

 

Følgende til stede uten stemmerett: 
Ivar Nordberg Visepresident NBF  

Bjørn Lökslid Revisor for NBF 

Tomas Jonsson Administrasjon 

Frank Nordseth  Administrasjon 

Kari Hånsnar  Administrasjon 

Terje Larsen Administrasjon 

Kirsti Bingh Utvikling 

Rune Ali Zouhar Administrasjon 

Thor Johnsen Regelkomiteen

Lars Bunæs Landslagssjef U19 kv. 

Andreas Aasheim  Bækkelagets SK 

Janne Serenander  Administrasjon 

 

 

Sak 2: Valg av dirigent 

Jan Hagen ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. 

Sak 3: Valg av sekretær 

Kari Hånsnar og Terje Larsen ble enstemmig valgt til sekretærer for årsmøtet. 

Sak 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll 
Geir Svenskerud og Kurt Rune Tjelta ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll. 

Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten 
Sakslisten ble godkjent. 

Sak 6: Behandle beretningen 
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger: 

 

1.2 Rinne rettes til Hånsnar. 

  Oslo Bandykrets rettes til Oslo & Akershus Bandyregion. 

  Buskerud og Telemark rettes til Buskerud, Vestfold og Telemark. 

2.4 Pkt 5 Bredby/Myhrhaug dømte kamper i Danmark i februar 2004, som ledd i 

nordisk dommerutveksling. 

4.6 Holmlia SK rettes til Slevik IBK. 

 

Beretningen ble enstemmig vedtatt med bemerkningene. 

Sak 7: Regnskap 
Revisor Bjørn Løkslid leste opp revisjonsberetningen. 

Generalsekretær Tomas Jonsson forklarte det store underskuddet for herrelandslaget 

med feil i periodiseringen (VM kommer midt i regnskapsavslutningen). 
 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
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Sak 8: Innkomne forslag 
 

Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i 

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

8.1 Spillereglementet 
 

8.1.1 Ny regel: 

Styret i det internasjonale innebandyforbundet (IFF) har vedtatt å innføre en ny spilleregel, som 

forbyr tilbakespill til egen målvakt, med virkning fra 1.juli 2005. 

 

Spillereglene blir vanligvis kun oppdatert hvert fjerde år, og neste store revisjon er i 2006. IFF sitt 

styre har derimot sett det som nødvendig å innføre denne ene nye regelen allerede for neste sesong 

etter at den har vært testet ut i flere av medlemslandene. Erfaringene med regelen har vært så gode 

at IFF ikke ønsker å vente enda et år med å innføre den i sine turneringer og mesterskap. 

 

Norge har tidligere vedtatt å automatisk følge det internasjonale regelverket, så regelen vil gjelde 

også i Norge fra og med 1.juli. 

 
Regelkomiteen har følgende forslag til oversettelse av den engelske regelteksten: 
 

 

507 FORSEELSER SOM FØRER TIL FRISLAG 

 

19)  Når en målvakt mottar en pasning fra en utespiller på det samme laget. (924) 

Dette skal bare betraktes som en forseelse dersom pasningen, etter dommernes mening, er 

med vilje. 

Dette inkluderer tilfeller der målvakten berører ballen med hender eller armer, i tillegg til 

tilfeller der målvakten først har berørt eller stoppet ballen med enhver annen del av 

kroppen. En målvakt får motta en pasning fra en spiller på det samme laget, dersom 

målvakten har forlatt målområdet fullstendig når han mottar pasningen, og dermed er å 

regne som en utespiller. Dersom målvakten forlater målområdet sitt fullstendig, stopper 

ballen, returnerer til målområdet og tar opp ballen, skal dette ikke regnes som pasning til 

målvakten. 

Det å spille ballen til målvakten er ikke å betrakte som en målsituasjon, og kan ikke 

resultere i straffeslag. 

 

ENSTEMMIG GODKJENT
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8.1.2 Tillempede spilleregler for klasser under lillegutt/-jente: 
 

Tillempede spilleregler for klasser under lillegutt/-jente: 
Spilleregler for innebandy skal følges.  

Tillempinger kan gjøres som følger: 

 

101 Banestørrelse 

Banestørrelsen kan være mindre enn angitt i spillereglene, minimum 20 x 10 meter. 

Banen skal ha det samme forholdet mellom lengde og bredde som angitt i spillereglene, dvs. forholdstallet skal 
ligge mellom 2,44 og 1,64. 
 
102 Oppmerking 

2) Midtlinje bør være merket, men kan også være tenkt. 
Midtpunkt skal derimot være merket 
3) Det bør merkes av to målområder. 

Hvis målområder merkes opp skal de ha samme dimensjoner som angitt i spillereglene, men avstand til 

kortsiden minskes proporsjonalt med banestørrelsen 
6) Det bør merkes duellpunkter, men de kan også være tenkt. 

 

104 Innbyttesoner og lagbenker 

1) Innbyttesonene bør være merket. Det bør være lagbenker bak innbyttesonene, men dette er ikke påkrevet. 

Hvis innbyttesoner merkes bør lengden tilpasses den forholdsmessige reduksjonen av banestørrelsen. Hvis 
lagbenker benyttes, skal de ha plass til det antall innbytterere som lagene maksimalt kan benytte i kampen. 
 

105 Sekretariat og utvisningsbenker 

1) Sekretariat og utvisningsbenker bør plasseres på motsatt side av banens innbyttesoner ved midtlinjen. 

Det bør være utvisningsbenker. 
 
201 Spilletid 

1) Ordinær spilletid skal følge de til enhver tid angitte restriksjoner i kampreglementet. Pausetiden kan gjøres 

kortere eller lengre enn 10 min. 

Hvis en baneside ansees å være bedre enn den andre og det spilles bare en omgang, skal lagene bytte side 
midtveis i kampen  
2) Spilletiden kan være effektiv eller ineffektiv 

 
301 Spillere 

1) Dersom det spilles med redusert antall spillere på banen, skal maksimalt antall spillere reduseres 

tilsvarende.  

Hvis det er fem spillere på banen under kampen kan maksimalt 16 spillere føres opp på kampskjema, hvis det 
er fire spillere på banen kan maksimalt 13 spillere føres opp. 
2) Det kan spesifiseres at henholdsvis maksimum fem eller fire spillere fra hvert lag, inkludert maksimalt én 

målvakt, får være på banen samtidig for å kompensere for redusert banestørrelse 

Ved spill med redusert antall spillere må lagene ha maksimalt hhv fire og tre tilgjengelige spillere på banen. 
 

306 Dommere 

1) En kamp skal ledes og kontrolleres av en eller to autoriserte dommer(e)  

 

De tillempinger som gjøres etter disse bestemmelsene skal være gjort kjent for lagene senest ved seriens eller 

turneringens begynnelse. Tillempinger som går på banestørrelse og antall spillere på banen skal være meddelt 

ved innbydelsen. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
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8.2 Kampreglementet 
 

8.2.1 Forslag fra IK Akerselva: 
 

§ 9. Serie. Poengberegning. 

 

Punkt 4. Poengberegning. 
Poeng beregnes slik: For vunnet kamp: 3 poeng. For uavgjort resultat: 1 poeng til hvert av lagene. 

For tapt kamp: 0 poeng. 

 

FALT MED 14 STEMMER 
 

 

8.2.2  Forslag fra seksjonsstyret: 
 

§17 Aldersbestemmelser: (For sesongen 05/06) 
 

Senior: født 1984 eller tidligere 

Veteraner: født 1972 eller tidligere 

Junior *: født 1985, 86, 87 eller 88 

Gutt/jente: født 1989 eller 1990 

Smågutt/jente: født 1991 eller 1992 

Lillegutt/jente: født 1993 eller 1994 

Minigutt/jente: født 1995 eller 1996 

Microgutt/jente: født 1997 eller senere 

 
FØRSTE DEL AV FORSLAGET VEDTATT MOT 7 STEMMER 
 

Benkeforslag fra Sveiva IBK for del 2 av forslaget:  

NBFs seksjonsstyre… byttes til: Administrerende myndighet…. 

 

Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn alderen tilsier, bortsett fra gutt/jente som kan 

delta i seniorklassen. Kun de som overholder alderen kan delta i veteranklassen. 

Administrerende myndighet (tidl. NBFs seksjonsstyre) kan etter skriftlig søknad dispensere fra 

aldersbestemmelsene. 
 

* For junior kvinner kan også maksimum to (2) overårige spillere delta, som ikke har spilt kamper i 

forbundsserier (eliteserie/1.div.) inneværende sesong.  

Dette gjelder ikke NM. 
 

 ENSTEMMIG VEDTATT 
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8.2.3 Forslag fra Nord-Norge BK: 
 

§19 Eliteserie for kvinner 

 

Forslag til endring/tilføyelser av kampreglementets §19. 

Avsnittet om ”Kvinner Eliteserie og 1.divisjon”: 

  

2005-2006: 

Slik som paragrafen ser ut i dag 

  

2006-2007: 

  

Eliteserie kvinner 

Fra og med sesongen 2006/2007 opprettes det en landsdekkende eliteserie for kvinner med 

minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.  

  

Norges Bandyforbund, administrerer eliteserien 

Administrerende myndighet fastsetter endelig antall lag og antall serierunder. 

  

a) Seks av plassene til eliteserien tildeles lagene som plasserer seg som  nr 1 . – 6 i 1. divisjon 

østlandet (eliteserien) 2005/2006.  

  

b) Minimum to av plassene til eliteserien tildeles etter forutgående kvalifiseringsrunde over en helg: 

  

Avdelingsvinnerne fra 1. divisjon kvinner avd. nord, midt og vest, samt   nr. 7. – 8  osv (avhengig av 

antall lag i eliteserien bestemt av adm. myndighet). i 1 divisjon østlandet (eliteserien) 2005/2006 

spiller om minimum to ledige plasser i eliteserien 2006/2007. For at lag fra 1. divisjon skal få spille 

kvalifisering til eliteserien, må det minimum være fire lag i avdelingen. Dersom avdelingsvinneren 

ikke ønsker å benytte seg av kvalifiseringsretten, går plassen i kvalifiseringen til lag nr. 2 i 

avdelingen. Dersom heller ikke dette laget ønsker å delta, tilbys plassen neste ”ledige” lag fra 1. 

divisjon østlandet (eliteserien). 

  

1 divisjon kvinner 

1 divisjon kvinner skal bestå av minimum 5 lag fra sesongen 2006/2007, og minimum 6 lag fra 

sesongen 2007/2008.  

  

Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer 1. divisjon 

Administrerende myndighet avgjør hvordan serien gjennomføres i praksis, men kravene ovenfor må 

være oppfylt for at lag fra avdelingen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien. 

  

  

Kvalifisering til eliteserien kvinner (fra 2007/2008) 

Siste lag i eliteserien rykker direkte ned, og plasseres i den 1. divisjons- avdeling de geografisk 

hører hjemme. Det nest siste laget deltar i kvalifiseringen. Vinneren av 1. divisjonsavdelingene 

(nord, midt, vest og øst) deltar også i kvalifiseringen. 

Det spilles  om to ledige plasser i eliteserien. Dersom avdelingsvinneren ikke ønsker å benytte seg 

av kvalifiseringsretten, går plassen i kvalifiseringen til lag nr. 2 i avdelingen. Dersom heller ikke 

dette laget ønsker å delta, blir ikke avdelingen representert.  

Den ledige plassen i kvalifiseringen kan da tilbys lag nr. 8 i eliteserien.  
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§20 NM-sluttspill kvinner 

 

Forslag til endring/tilføyelser av kampreglementets §20. 

Avsnittet om ”NM – sluttspill kvinner” 

  

Forslaget er avhengig av at foreslåtte endringer i §19 – eliteserie kvinner blir vedtatt: 

  

2005-2006: 

Slik som paragrafen ser ut i dag 

  

2006-2007: 

NM for kvinner spilles slik: 

  

a) Kvartfinaler: 

Kvartfinalene spilles med to puljer a tre lag. Plassene fordeles til eliteserielagene, slik at nr. 1. – 2 

trekks i hver sin pulie, nr. 3-4 i hver sin pulje og nr. 5. – 6 i hver sin pulje. 

Lagene spiller deretter dobbeltserie over en helg. 

  

b) Semifinaler spilles som krysspill mellom puljene i best av 3 kamper. Det best plasserte lag fra 

puljespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. og evt. 3 kamp. Ved lange geografiske avstander 

mellom lagene i en semifinale, kan administrativ myndighet bestemme at laget som er best plassert 

skal spille kamp nr. 2 og 3. 

  

c) Finalen spilles som en kamp! 

Vinneren av finalen får kongepokal, mens vinneren av eliteserien for kvinner deltar i Europacupen. 

Det opprettes reisekassefordeling i NM-sluttspillet og NM-puljespillet 

 
VEDTATT MED 42 STEMMER 
 

 

8.2.4 Forslag fra Fagerstrand IF: 
 

§19. Eliteserie og 1.divisjon. 

 

Kvinner Eliteserie og 1. divisjon,  2. avsnitt. 

1. divisjon Østlandet for kvinner benevnes Eliteserien. 

Serien består av 10 lag som spiller enkelt serie ut november. 

Deretter deles serien opp i en Eliteserie og en 1.div. Østlandet med henholdsvis lag nr. 1-5 i 

Eliteserien og 6-10 i 1.div. Østlandet. Begge seriene spiller dobbelt serie. 

 

Nedrykk, opprykk og kvalifisering til Eliteserien kvinner/1. div. Østlandet. 

Ingen lag fra Eliteserien rykker ned. 

Siste lag i 1. divisjon Østlandet rykker direkte ned. 

Kvalifisering spilles mellom: 

 Nest siste lag i 1. divisjon Østlandet 

 Høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger. Kun nest høyeste 

rangerte 1.lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. 

 Dersom det er flere ledige plasser enn deltakende lag er ovennevnte lag direkte 

kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger 



9  

spiller om øvrige ledige plasser. Kun 2. divisjonsavdelinger med minimum 4 stk. 1.lag 

kan delta i kvalifiseringen. 

 Siste lag i 1. divisjon Østlandet er kvalifisert hvis det ikke er mulig å fylle oppserien 

med ønsket antall lag. 

 

Kvalifiseringen spilles over en helg: 

Hvis det deltar 6 lag i kvalifiseringen spilles det med to puljer av tre lag på en slik måte at man 

sikrer at de to beste lagene kvalifiserer seg. Puljene trekkes fritt. 

Hvis det deltar 5 lag eller færre, spilles det enkelt serie hvor de to beste lagene kvalifiserer seg. 

 

§21. NM-sluttspill. 

NM-sluttspill kvinner: 

NM for kvinner spilles i to puljer á fire lag. 

Plassene fordeles slik at vinnerne av 1. divisjonsavdelingene automatisk kvalifiserer seg og de 

resterende plassene blir fylt opp fra eliteserien. 

Deretter fylles det opp med lag fra 1. divisjon Østlandet. 

Kun vinner av 1.divisjonsavdelinger med minimum 4.stk. 1.lag har muligheter til å delta i NM. 

 

FORSLAGET BLE TRUKKET 

 

 

8.2.5 Forslag fra IK Akerselva: 
 

§ 19. Eliteserie og 1. divisjon: 

 

Kvinner Eliteserie og 1. divisjon: 

Administrerende myndighet skal miste sin rett til å avgjøre om hvor mange lag etc som skal 

spille  etc. Dette er avgjørelser som skal taes på et årsmøte.  
 

FORSLAGET BLE TRUKKET 

 

 
8.2.6 Forslag fra IK Akerselva: 
 

§ 19. Eliteserie og 1. divisjon: 

 

Kvalifisering til eliteserien kvinner: 
Siste lag i Eliteserien rykker direkte ned, nest siste lag deltar i kvalifisering. Kvalifisering til 

eliteserien spilles mellom det høyest rangerte 1.lag i underliggende 2.divisjonsavdelinger om antall 

ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1.lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Høyeste 

rangerte 1.lag må komme blant de 3.beste i sin divisjon. 
(et lag som f.eks kommer på 4-5.plass i 2.divisjon Oslo har ingen ting å gjøre i eliteserien.) 

 

Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte 

kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser. Kun 

2.divisjonsavdelinger med minimum 4 lag kan delta i kvalifisering. Siste lag i Eliteserien kan 

kvalifisere seg hvis det ikke er mulig å fylle opp serien med ønsket antall lag. 

 

FORSLAGET BLE TRUKKET 
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8.2.7 Forslag fra Sør-Trøndelag BK: 
 

§ 19. Eliteserie og 1. divisjon: 

 

STBK ønsker å endre en regel på årsmøtet. 

 

*Kampreglement for innebandy 

§ 19. Eliteserie og 1. divisjon:* 

1. divisjon menn: 

1. divisjon skal bestå av minimum 8 lag. 

Administrerende myndighet avgjør hvordan serien gjennomføres i praksis.  

Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag det skal være med i 1. divisjon, men 

kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien. 

 

Vi ønsker f.eks til å endre den til noe slikt som: 

... kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i 

eliteserien, eller det må være minst 10 klubber i kretsen. 

 

Hensikten vår er at vi skal kunne dele opp seriene så det blir best mulig sportslig for alle lag, 

samtidig som de beste kan være med å spille kvalifisering for eliteserien. 

 

FALT MOT 1 STEMME 
 
 

8.2.8 Forslag fra Nor92 IBK: 
 
§19. Eliteserie og 1. divisjon 

 

Forslag til Årsmøtet 11.06.05 - Innebandyseksjonen 

19. Eliteserie og 1. divisjon: 

NOR 92 Innebandyklubb fremmer forslag for at 1. Divisjon Østland herrer skal utvides 

til 12 lag fra sesongen 2006/2007. 

 

Forslag: 

I 12 lags serie rykker nr. 11 og 12 direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen 

lagene hører hjemme. Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. 

Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra eliteserien ikke er to (2) ledige plasser i 

1.divisjon rykker også nr. 10, 9 osv. direkte ned. 

De øvrige seriesystemene endres ikke. 

 

VEDTATT MOT 7 STEMMER 
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8.2.9 Forslag fra Bækkelagets SK og Holmlia SK: 
 

§ 19. Eliteserie og 1. divisjon: 

 
Forslag til endret representasjon Eliteserien innebandy herrer  

 

Det fremsettes herved følgende forslag for årsmøtet i innebandy: 

 

Fra og med sesongen 2005-06 gis det anledning for 2 lag fra 1. divisjon innebandy herrer, 

Østlandsserien å rykke opp i Eliteserien. 

 

FALT MOT 27 STEMMER 
 

 

8.2.10 Forslag fra Fagerstrand IF: 
 

§23. Skolemesterskap 
 

Forslag. 

Kampreglementet §23. Skolemesterskap. 

Mesterskap Videregående skoler er kretsens ansvar. Kretsene avgjør selv om de skal arrangere 

turnering for Videregående skoler. Mesterskapet spilles på liten eller stor bane, med skolelag. 

 

FORSLAGET OVERSENDES SEKSJONSSTYRET TIL UTREDNING, OG DET TAS 
HENSYN TIL INNSPILLENE FRA ÅRSMØTET. DET UTARBEIDES FORSLAG TIL 
UNGDOMSSKOLEMESTERSKAP FOR HELE LANDET. 
 
 

8.2.11 Forslag fra seksjonsstyret: 
 

§24. Bestemmelser om kamplengder 

 
Legges til: 

Minigutt/jente: Min 1x10 min, max 2x20 min (RETTELSE FRA 1X15 TIL 1X10 MIN.) 

Microgutt/jente: Min 1x10 min, max 2x15 min 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

8.2.12 Forslag fra Fagerstrand IF: 
 

§24. Bestemmelser om kamplengder 
 

Forslag: 

Kampreglementet §24. Bestemmelser om kamplengder. 

Veteran: Min. 2x15 min. Nytt: max 3x20 min. (RETTELSE FRA 3X15 MIN.) 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
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8.2.13 Forslag fra IK Akerselva: 
 

§ 28. Overganger. 

 

Grensen for betaling av overgangsgebyr går opp fra 17 til 20. dvs 

 

Punkt 1. Tidsfrister.  

Over 20 år: 

Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 15. januar. 

Karantenen settes til 21 dager, og løper fra det tidspunkt både gebyr er betalt og overgangsskjema 

dokumenterbart er sendt moderklubben, alternativt fra det tidspunkt både gebyr er betalt og 

overgangsskjema med underskrift fra begge klubber dokumenterbart er sendt forbundet.  

 

Under 20 år: 

Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september. 

Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram 

til 15. januar. Karantenen settes til 21 dager for spillere som har fylt 13 år, og løper fra det tidspunkt 

overgangsskjema dokumenterbart er sendt moderklubben, alternativt fra det tidspunkt 

overgangsskjema med underskrift fra begge klubber dokumenterbart er sendt forbundet.  

(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.) 

 

FORSLAGET MÅ EVENTUELT FREMMES PÅ FORBUNDSTINGET HØSTEN 2006 

 

 

8.2.14 Forslag fra seksjonsstyret: 
 
§28 Overganger Punkt 1. Tidsfrister.  

 
 

Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny 

klubb. 

Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år før 1.1. inneværende sesong, skal det betales et over-

gangsgebyr til Norges Bandyforbund (Se Lov for Norges Bandyforbund). 
 
Over 17 år: 
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 15. januar. 

Karantenen settes til 21 dager, og løper fra det tidspunkt både gebyr er betalt og overgangsskjema 

dokumenterbart er sendt moderklubben, alternativt fra det tidspunkt både gebyr er betalt og 

overgangsskjema med underskrift fra begge klubber dokumenterbart er sendt forbundet. 
 

Under 17 år: 
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september. 

Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram 

til 15. januar. Karantenen settes til 21 dager for spillere som har fylt 13 år, og løper fra det tidspunkt 

overgangsskjema dokumenterbart er sendt moderklubben, alternativt fra det tidspunkt overgangs-

skjema med underskrift fra begge klubber dokumenterbart er sendt forbundet.  

(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.) 
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Generelt: 

Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra 

begge klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.  
Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er 
spilleberettiget for gammel klubb. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
Kontakt med spillere fra andre klubber: 
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele 
moderklubben dette i rekommandert brev før samtaler innledes med spiller(e). (Ref. § 9 - 3.2 i 
Lov for NBF) 
Dette gjelder ikke i perioden 15.januar til 1.mai da det ikke tillates å kontakte spiller(e) fra 
andre klubber med tanke på å tilegne seg denne/disse. 
 

VEDTATT MED 40 STEMMER 

 

 
8.2.15 Forslag fra seksjonsstyret: 
 
§ 29 Spilleberettigelse 

Punkt 3: Restriksjoner 

A: Kvinner i seniorserier for menn 

Området A fjernes, kun B blir nytt punkt 3. 

 

Det lages et nytt punkt 4: 

Kvinner i kamper for menn 

Kvinner/jenter kan delta i kamper for menn/gutter administrert av krets eller forbund, 

såfremt de overholder aldersgrensen. 

Menn/gutter kan ikke delta i kamper for kvinner/jenter administrert av krets eller forbund. 

Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen. 

 

VEDTATT MED 41 STEMMER 

 

 
Nytt punkt: Forslag fra IK Akerselva: Forslaget ikke mottatt pga problemer med e-post, men 

sendt inn innen tidsfristen. Årsmøtet valgte å behandle forslaget. 

 

§ 29. Spilleberettigelse 

B: Utenlandske statsborgere i seniorserier 

En klubb kan ikke benytte flere enn 3 utenlandske statsborgere på samme lag  

i den enkelte kamp i forbundsseriene (elite og 1. divisjon). Det er ikke et  

krav at dette er de samme 3 spillerne i alle kampene. Ubegrenset antall utenlandske statsborgere 

som har spilt 2 sesonger eller  

mer i Norge kan spille på laget. 

 

Forandring fra 3 til to sesonger. 

 
FALT MED 1 STEMME
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8.2.16 Forslag fra seksjonsstyret: 
 

§29 punkt 2: Overgang mellom lag i samme klubb 
 

 

For overgang mellom lag i samme klubb og samme klasse gjelder følgende regler: 

 

a. Spillere kan fritt gå over fra lag i lavere divisjoner til lag i høyere divisjoner. Spilleren blir etter å 

ha spilt for det høyere rangerte lag definert som spiller for det høyere rangerte lag.  

 

b. For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende 

kamper for det høyere rangerte laget. I denne forbindelse inngår ikke kamper som går inn under 

punkt c. 

Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte lag det lavest rangerte lag.  

Aldersbestemte spillere til og med junioralder skal stå over én påfølgende kamp for det høyere 

rangerte laget, for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget det lavest rangerte 

lag. 

 

c. En klubb kan benytte inntil 3 spillere + målvakt på alle lavere rangerte lag uten at disse har stått 

over for det høyere rangerte lag. Målvakt kan også fritt benyttes som utespiller på et annet lag, 

og omvendt. 

 

d. Spillere kan føres opp på kampskjemaet uten draktnummer. Ønsker laget å benytte en spiller, 

som ikke er påført draktnummer på kampskjemaet i spillet på banen, må lagledelsen påse at 

draktnummer påføres kampskjemaet. Merk: Draktnummer for slike spillere kan kun påføres 

kampskjemaet i de to pausene og det gjøres oppmerksom på at disse spillerne regnes som ikke å ha 

stått på kampskjemaet, hvis de ikke påføres draktnummer. 

 

e. Disse bestemmelsene gjelder for seriekamper, sluttspills-, kvalifiseringsturneringer og NM- 

kamper. Kretsene kan, etter godkjenning av NBF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse. 

 

Intensjonene med regelens punkt c.: 

Det er ikke å styrke lavere rangerte lag, men å gi spillere som vipper mellom forskjellige lag 

en mulighet til å spille for det lavere rangerte lag samtidig som de står på kampskjemaet for 

det høyere rangerte lag. 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 

8.2.17 Forslag fra IK Akerselva: 
 

SANKSJONER FOR BRUDD PÅ KAMPREGLEMENTET 
 

1. Lag som ikke møter til kamp:  
(jf. kampreglementets § 3 punkt 2) 

Lag som uteblir fra kamp uten gyldig forfall i eliteserie eller 1. divisjon, bøtelegges med kr. 5.000  
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for første gangs forseelse, og diskvalifiseres fra videre spill. Alle lagets kamper strykes fra tabellen, 

og laget må i påfølgende sesong spille i laveste divisjon. 

Lag i lavere divisjoner som uteblir fra kamp uten gyldig forfall bøtelegges med kr. 2000 for første 

gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 3.000, og laget diskvalifiseres fra 

serien. Alle lagets kamper strykes fra tabellen. Laget skal neste sesong spille i laveste divisjon.  

Dersom laget ikke gir beskjed til det andre laget, dommere og administrerende myndighet senest 48 

timer før kampen skal starte, forhøyes de respektive bøtene med kr 500. 

 

DETTE PUNKTET TAS TIL ETTERRETNING AV SEKSJONSSTYRET 
 

 

§ 29. Spilleberettigelse. 
Bruker en klubb en ikke spilleberettiget spiller, medfører dette tap på w.o. med sifrene 5-0. Har 

begge klubber i en kamp benyttet ikke spilleberettigede spillere settes kampresultatet til 0-0, og 

ingen av lagene blir tilkjent poeng (jfr. Sanksjons- og protestreglementet). Forbundsstyret, 

seksjonsstyret eller den de bemyndiger kan reagere med ytterligere forføyelser overfor den aktuelle 

klubben (jfr. Sanksjons- og protestreglementet) dersom de finner det hensiktsmessig. 

 

Nytt: Dersom en spiller blir funnet skyldig i å ha spilt under falsk navn skal spilleren 

utestenges for 1 sesong. 

 

Blir en klubb funnet skyldig i å ha brutt regel A,B eller C ved flere anledninger så skal 

klubben kastes ut av NBF og ilegges en bot. 

(Skal denne idretten bli tatt seriøst så må klubbene i Norge følge reglene seriøst) 

 

Punkt 1. Ikke spilleberettiget spiller. 

Med ikke spilleberettiget spiller menes: 

 

A. Spiller som ikke har meldt korrekt overgang fra annen klubb (jfr NBFs lov og Kampreglementet 

for innebandy) 

 

B. Spiller som har spilleforbud, eller som etter NBFs lov ikke kan spille. 

 

C. Spiller som spiller under falskt navn. 

For at et lag skal kunne påberope seg walkover seier som følge av brudd på punkt C, må laget sørge 

for å få påtegning på kampskjema av dommer umiddelbart etter kampen eller etter at kampen er 

avbrutt. 

 

DETTE FORSLAGET KAN IKKE BEHANDLES AV ÅRSMØTET DA DET INNBEFATTER 
NIFs STRAFFEBESTEMMELSER 



16  

8.2.18 Forslag fra IK Akerselva: 
 

Rekrutt serie (DET SKAL SPILLES ENKEL SERIE) - HERRER 

 

Gjelder fra 2005-2006 sesongen. 

 

Gjelder for klubber i eliteserien og 1.divisjon i Oslo/Akershus-regionen. 

 

Føringer: 

Rekruttserien må til for å utvikle yngre spillere og gjøre de klare for seniorlagene og for spillere på 

seniorlag som får lite spilletid/ eller er på vei tilbake fra skadeopphold. (VIKTIG AT FLERE 

JUNIORSPILLERE FÅR SPILLE SAMMEN MED GODE SENIORSPILLERE FOR SELV Å 

NÆRME SEG DETTE NIVÅET) 

 

I Rekruttserien kan alle spillere som er gamle nok til å spille senior innbandy benyttes. 3+1 regelen 

gjelder ikke her. 

 

For klubber som har spillere i eliteserien og 1.div østland gjelder følgende: 

Har en spiller spilt (STÅTT MED NUMMER PÅ KAMPSKJEMA EN AV DE TRE SISTE 

KAMPENE) på 1.laget så kan han ikke spille for et event.2,3,4 lag i Oslo/Akershus-serien. 

 

Spilleren kan kun spille for 1.lag eller rekruttlag. Dette gjelder ikke for keepere. 

Vi må utvikle denne posisjonen i Norge og kan ikke legge hindring for posisjonens utvikling. 

Så denne spilleren kan benyttes uten hindringer. 

Det er viktig at disse for sjansen til å spille fritt for å utvikles videre. 

 

For klubber under eliteserien og 1.divisjon Østland gjelder fortsatt (NBF'S REGELVERK OM) 3+1 

regelen for bruk av spiller fra lag over. 

 

Kamper skal spilles i etterkant av forbundskamp der dette er mulig. 

 

OSLO & AKERSHUS BANDYREGION KAN PÅ EGET INITIATIV OPPRETTE EN 
REKRUTTSERIE 
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8.3 Andre forslag 
 

 

8.3.1 Forslag fra Fagerstrand IF: 
 

Forslag: 

Øke klubbavgiften for innebandyklubber med kr. 500,- (totalt kr. 1.000,-). Denne avgiften skal 

øremerkes som et ekstra tilskudd for begge U19-landslagene våre og fordeles likt på begge lag. 

 

FORSLAGET MÅ EVENTUELT FREMMES PÅ FORBUNDSTINGET HØSTEN 2006 

 

 

8.3.2 Dommerhonorar fra og med sesongen 2005/2006: 
 

Eliteserien for kvinner:  kr.600,- pr. dommer. 

Eliteserien for menn: kr.800,- pr. dommer. 

1.div øst for menn:  kr.550,- pr. dommer. 
 

  VEDTATT MOT 2 STEMMER 

 

 Sak 9:  Valg 

Seksjonsstyret 2005/2006: 

 

Følgende seksjonsstyre ble valgt: 

 

Leder:    Jon Erik Eriksen, Fredrikstad   IKKE PÅ VALG 

Nestleder:   Jan Hagen, Tunet    VALGT 2 ÅR 

1. Styremedlem:  Trude Hanssen, Holum   VALGT 2 ÅR   

2. Styremedlem:  Jarle Heitmann, Tromsø   IKKE PÅ VALG 

3. Styremedlem:  Mette Johansen, Greåker   VALGT 1 ÅR 

1. Varamedlem:  Jan Egil Thorsen, Sola/Grannes  VALGT 2 ÅR 

2. Varamedlem:  Thomas Thorkildsen, Øreåsen  IKKE PÅ VALG 

3. Varamedlem:  Gisle Johnson, Horten   VALGT 1 ÅR   

 

ALLE KANDIDATER BLE ENSTEMMIG VALGT. 
 

Valgkomitéen 2005/2006: 

Johan Fuglestein (Sola/Grannes), Morten Lindem (Tunet), Geir Svenskerud (Grei) + 1 representant fra 

Nord-Norge Bandykrets. 

 

ENSTEMMIG VALGT. DE KONSTITUERER SEG SELV MED LEDER OG FIRE 
MEDLEMMER.
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Sak 10:  Avgifter til sesongen 2005/2006 
 
  

Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (10 lag) Kr. 
     

Lagavgift (deltakelse, adm, premier osv) 20.000,-  Lagavgift (deltakelse, adm, premier osv) 17.000,- 

Europacupavgift pr. lag 3.000,-  Europacupavgift pr. lag 3.000,- 

Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) 18.000,-  Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) 8.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.000,-  Sensoravgift (dommerobservasjoner) 1.000,- 

Reisekasse (fordelingskasse) 12.000,-  Reisekasse (fordelingskasse) 0,- 

NM -avgift 0,-  NM -avgift 0,- 

SUM: 55.000,-  SUM: 29.000,- 

 

1.div ØST menn (10 lag) Kr. 
  

Lagavgift (deltakelse, adm, premier osv) 17.000,- 

Europacupavgift pr. lag 0,- 

Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) 8.000,- 

Sensoravgift (dommerobservasjoner) 1.000,- 

Reisekasse (fordelingskasse) 0,- 

NM -avgift 0,- 

SUM: 26.000,- 

 

Reisefordeling Elite menn: 
Reisefordelingskassa består for 2005/2006 av kr. 12.000,- pr. lag, dvs totalt 12 * 12.000,- = 144.000,-.  

Forslag om fordeling av reisekassa: 

 Reiser mellom lag på Østlandet teller ikke med i reisefordelingen 

 Reiser mellom Stavanger, Trondheim og Østlandet teller 1. 

 Første reise mellom Harstad og Stavanger/Trondheim/Østlandet teller 1, de påfølgende reiser teller 2. 

  

Ugla  7 riser  => 1+1+1+1+1+1+1 = 7 

Kverneland: 7 reiser  => 1+1+1+1+1+1+1 = 7 

Harstad:  7 reiser  => 1+1+1+2+2+2+2 = 11 

9 øvrige lag: 3 reiser hver seg => (1+1+1)*9 = 27 

   Deletall => 52 

   En del => 144.000,- / 52 = 2.769 

 

Utbetalt: 

Ugla: 7 x 2.769 = kr. 19.383,- 

Kverneland: 7 x 2.769 = kr. 19.383,- 

Harstad: 11x2.769  = kr. 30.459,- 

Øvrige: (27x 2.769)/9 = kr.   8.307,- 

 

Avgifter for sesongen 2005-2006: 
 

Lisens aktive over 17 år   kr.  450,- 

Lisens aktive under 17 år   kr.  300,- 

Lisens dommere, trenere, ledere   kr.  300,- 

Utvidet lisens over 17 år   kr.  700,- 

Utvidet lisens under 17 år   kr.  500,- 

Lagforsikring (f.eks en enkel turnering)  kr  .800,- 

Laglisens (gjelder i visse områder av landet) kr.2000,- 

 

Overgangsgebyr for spiller over 17 år  kr.  600,- (under 17 år kr. 0,-) 

Innmeldingsavgift for nye klubber  kr.      0,- 

Kun årsavgift for klubber i obligatorisk seriespill kr.  500,-  
 

 

ENSTEMMIG VEDTATT 
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Sak 11: Behandle strategisk plan for perioden 2005-2010 

 

Strategisk plan for perioden 2005-2010 ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 12: Foreslå budsjett for kommende sesong (2005/2006) 
 

Budsjettet for sesongen 2005/2006 ble enstemmig godkjent, og blir oversendt Forbundsstyret. 

 

 

Seksjonsleder Jon Erik Eriksen takket dirigent Jan Hagen for jobben, og takket alle for oppmøtet. 

Møtet ble hevet kl 17.00. 

 

 

 

 

Protokollen er kontrollert og godkjent: 

 

 

Oslo,        /        , 2005   Oslo,         /       , 2005 

 

 

        

Geir Svenskerud    Kurt Rune Tjelta 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Terje Larsen 

Referent 


