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NORGES BANDYFORBUND
INNEBANDYSEKSJONEN

2004 - 2005

Oslo, 31. mai 2022
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FORORD
Kjære innebandyvenner!
Et nytt innebandyår har gått og årsmøtet er her.
Året som har gått har vist seg å gi stor uttelling på de utviklingstiltakene som er satt i gang for å
spre innebandyen til nye områder i Norge. Vi har hatt en vekst på 38 % i følge idrettsregistreringen, noe som ingen andre idretter kan vise til. Spesielt er økningen av spillere under
17 år meget gledelig.
Bandyseksjonen har også dette året slitt med mye uro, og det har ført til at administrasjonen har
brukt mye unødvendig energi og ressurser på å håndtere dette.
Vi får håpe at dette nå har roet seg ned, så vi kan fokusere på videreutvikling av organisasjonen
vår.
Til slutt vil jeg rette en stor takk til mine kollegaer i seksjonsstyret og administrasjonen for en
utmerket jobb. En stor takk til alle tillitsvalgte for stort engasjement og godt arbeid.
Ønsker alle et godt møte og en god sommer.

Jon Erik Eriksen
Leder av Innebandyseksjonen

4

1.

ORGANISASJON

1.1 Seksjonsstyret
Leder
Nestleder
1.Styremedl.
2.Styremedl.
3.Styremedl.
1.Varamedl.
2.Varamedl.
3.Varamedl.

Jon Erik Eriksen
Jan Hagen
Trude Hanssen
Jarle Heitmann
Janne Johannesen
Gisle Johnson
Thomas Thorkildsen
Jan Egil Thorsen

Fredrikstad IBK
Tunet IBK
Holum IBK
TSI innebandy
Askim IF
Horten IBK
Øreåsen IL
Sola – Grannes IBK

Jan Hagen
Jan Nordli
Kim A. H. Jørstad
Kirsti Wiker
Morten Lindem

Arrangementskomiteen

Dommerkomiteen
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Regelkomite innebandy
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Thor Johnsen
Per Harald Fjeldal
Thomas Thorkildsen
Bjørge Jansen
Kim A. H. Jørstad

Valgkomite innebandy
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Carl-Otto Evensen
Jan Åge Kiran
Tommy Kristiansen
Thomas Bråthen
Kurt Tjelta

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Eric Müller
Morten Riise
Arild Bakken
Aleksander Lilleøien

Økonomikomiteen
Medlem
Medlem
Medlem

Jon Erik Eriksen
Jarle Heitmann
Jan Egil Thorsen

Informasjonskomiteen.
Leder
Medlem
Medlem

Jarle Heitmann
Henning Rugsveen
Roger Pettersen

1.2 Administrasjon
Terje Larsen har vært ansatt i 95% stilling i hele perioden som idrettskonsulent, Frank
Nordseth har vært ansatt i 100 % stilling som utdanningskonsulent. Kari Rinne er ansatt 100%
som utviklingskonsulent innebandy. Generalsekretær Tomas Jonsson (59%), økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (59%). Jan Serenander har fra 1.februar vært ansatt i 100% med
ansvar for marked og informasjon.
Petter Lohrmann er ansatt 40% som kretssekretær i Østfold Bandykrets.
Espen Johansen er ansatt 100% som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har
også ansvar for bandyidretten i Oslo. Rune Ali Zouhar er også ansatt 100% i regionen.
Bjørn-Erik Thorp er ansatt 40% med hovedvekt på Oslo og Akershus.
Christoffer Holm Austad avvikler sin siviltjeneste hos Norges Bandyforbund fra september
2004 til juli 2005.
Vidar Johansen (NBF), Roy Olav Hordvik (Sogn og Fjordane), Johan Fuglestein (Hordaland),
Marius R Aurstad (Trøndelag, Møre og Romsdal), Jørn Hansen (Rogaland), Børge Larsen
(Hordaland), Bjørnar Skogstad (Hedmark og Oppland), Tony Korsåsen (Oslo) og Kirsti Bingh
(Buskerud og Telemark) har vært ansatt på prosjektstillinger.
1.3 Ulykkesforsikring
I henhold til vedtak på Forbundstinget 1986 skal alle spillere som ønsker å delta på
småguttelag og opp til seniorlag innløse lisens. Det samme gjelder for dommere. Trenere,
ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Kontroll av lisenser ble
gjennomført i alle kretser i løpet av sesongen. Resultatet var positivt, klubbene er stadig mer
seriøse i forsikringen av sine spillere. Alle lag skal fylle ut rubrikken for lisensnummer på
kamprapportskjemaene. Dette letter arbeidet med lisenskontroll, og klubbene vil få bedre
oversikt over om spillerne har innløst lisens.
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1.4 Utvikling
Totalt har 6.277 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2004/2005.
Dette er en økning på 660 lisenser (ca. 12 %). Vi har pr. i dag ca. 240 aktive innebandyklubber. For mer opplysninger vises det til dokumentet ”Innebandyutviklingen”
1.5 Møtevirksomhet
Innebandyseksjonen har hatt 9 møter i løpet av perioden og behandlet 86 saker.
1.6 Internasjonalt
Pr. 01.05.05 består ”International Floorball Federation” av følgende 35 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 og Liechtenstein.

Representasjon
IFF Central Board (CB)
Peter Lindström og Tomas Jonsson har vært Norges representanter i IFF Central Board.
Jonsson har vært Treasurer, og Lindstrøm har vært markedsansvarlig.
IFF Referee Committee (RC)
Jan Hagen har vært medlem av komiteen. Jon Erik Eriksen har vært Co-opted medlem.
IFF Appeal Committee (AC)
Kjell Hovland Olsen har vært medlem av komiteen.
Rules- and Competition Committee (RACC)
Bjørge Jansen har vært Co-opted medlem av komiteen.
Jon Erik Eriksen og Jan Nordli har i perioden 2004-2006 internasjonal status som
dommerobservatører.
1.7 Regelkomiteens beretning 2004/2005
Komiteen har hatt et møte for å hjelpe seksjonen med å utarbeide forslag til årsmøtet, samt å
vurdere innkomne forslag til årsmøtet.
I tillegg har vi hatt mange drøftelser via e-post.
Regelkomiteen er veldig godt sammensveiset og arbeider effektivt.
Mvh
Thor Johnsen (Leder)
1.8 Økonomikomiteens beretning 2004/2005
Økonomikomiteen har bistått Generalsekretæren i aktuelle saker knyttet til økonomi.
Komiteen er i utgangspunktet ikke en kontrollkomité, men en rådgivende sådan.
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2.0 UTVIKLING
2.1 Trenerutvikling
I løpet av sesongen har Norges Bandyforbund gjennomført til sammen 6 trener 1 kurs i Oslo,
Gjøvik, Bergen og Sogn og Fjordane med til sammen 105 deltakere.
Trener 2 kurs er under utvikling og vil være klart i løpet av sesongen 2005/2006.
Kurset vil være på 40 timer.
NBF er i samarbeid med Norges idrettshøgskole i gang med produksjon av to innebandyDVDer, ”Velkommen til innebandy” og ”Skuddanalyse i innebandy”. Disse vil være
ferdigstilte i løpet av sesongen 2005/2006.
NBF har også tilpasset ”Velkommen til innebandy” –kurset for idrettslærere, lærerstudenter
og idrettsstudenter, og gjennomført kurs i Bodø (20 stk), Sogndal (80 stk), to kurs i Drammen
(50 stk), Lillehammer (60 stk) og Lesvos (50 stk).
NBF vil takke alle involverte, og ikke minst engasjerte kursdeltakere for et spennende kurs år.
2.2 Krets-/ klubbutvikling
NBF-I har i perioden bevilget penger til en rekke vantkjøp rundt omkring i landet.
NBF-I har også bevilget penger til en rekke tiltak arrangert av klubbene.
2.3 Utviklingsprosjekter
Det er i løpet av sesongen 2004/2005 gjennomført over 500 utviklingstiltak med over 10.000
deltagere innenfor NBF-I.
Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i utviklingsavdelingen i løpet av sesongen:
Vidar Johansen
NBF
Roy Olav Hordvik
Sogn og Fjordane
Børge Larsen
Hordaland
(fra 15. august 2004)
Marius R Aurstad
Trøndelag, Møre og Romsdal
Jørn Hansen
Rogaland
Bjørnar Skogstad
Hedmark og Oppland
Tony Korsåsen
Oslo og Akershus
(fra 7. februar 2005)
Kirsti Bingh
Buskerud, Vestfold, Telemark
(fra 9. mars 2005)
I tillegg har Bjørn-Erik Thorp vært engasjert 40 % i Oslo og Akershus.
Utviklingsarbeidet har følgende målsetning:
Å etablere innebandy som konkurranseaktivitet i hele Norge.
Tiltakene har foregått innenfor tre faser:
1. fase: Velkommen til innebandy
2. fase: Grunnleggende utdanningsfase
3. fase: Konsolideringsfase
Følgende prinsipper er lagt til grunn for utviklingsarbeidet:
- lokal tilpasning
- nært og støttende
- oppfølging
- samarbeid
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Resultatene i 2004 viser at modellen som er lagt til grunn og virkemidlene vi har brukt gir
resultater i henhold til formål og målsetning.
Tallene fra NIF for 2004 (Idrettsregistreringen) viser en netto økning på 51 klubber og 38 %
vekst for innebandy.
Hittil i 2005 har ytterligere 21 klubber meldt seg inn i NBF.

Kari Hånsnar (Avdelingsleder utvikling NBF-I)
2.4 Dommerkomiteens beretning 2004/2005
Dommerkomiteens sammensetning:
Jan Hagen, leder
Jan Nordli
Kim-Alexander Hofgaard Jørstad
Kirsti Wiker
Morten Lindem
Terje Larsen, adm., har vært komiteens sekretær
Dommerkomiteen har hatt 7 møter gjennom sesongen samt noen arbeidsmøter.
1. Dommersamlinger.
Gjennom sesongen har det vært 2 samlinger for dommere i forbundsseriene.
En helgesamling før sesongstart i august på Hamar med regelgjennomgang, regeltest, fysisk
test, observasjon og gjennomgang av dommerdirektiver for sesongen.
Av de 15 forbundsdommerparene var det nær 100% oppmøte.
DK klarte før sesongstart i 2003 å sponse en klespakke til dommerne som alle
forbundsdommere har benyttet også denne sesongen. De nye dommerparene har også inngått
i denne klespakken.
I forbindelse med 4-nasjoners i februar ble den andre samlingen avholdt som 1-dags samling.
Også under denne samlingen var det regeltest.
2. Dommeroppsett
Jan Nordli har hatt ansvaret for dommeroppsett, forfall etc. i de tre forbundsseriene, mens DK
(bortsett fra den i DK som er aktiv dommer) har satt opp dommere i NM-sluttspill og
kvalifiseringsspill for seniorer og i NM for aldersbestemte klasser.
I forbindelse med NM kretslag og NM junior kvinner og menn gjennomførte DK et eget
opplegg med 2-3 dommerpar med sikte på rekruttering til neste sesongs forbundsserier.
3. Observasjon
I løpet av denne sesongen har vi klart å gjennomføre hele 83 observasjoner av våre
forbundsdommere, samt at våre to internasjonale par har fått observasjon gjennom sine
internasjonale oppdrag. Det er Jan Nordli, Pål Espen Groth og Jon Erik Eriksen som har stått
for observasjonene. Det har ikke vært avholdt generelt observatørkurs i sesongen, men DK
jobber med å utdanne flere observatører direkte.
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4. Utdanning, nordisk samarbeid
Under U-19 VM i Tyskland i nov. 2001 tok Sverige og Finland initiativ til et nordisk
samarbeid vedr. dommerutdanning. Til første møte i Stockholm i januar 2002 ble Norge
invitert, og til neste møte i mars 2002 kom Danmark også med. Planen var at vi sammen frem
til mai 2003 skulle utarbeide et felles dommerutdanningsmateriell basert på en dommerstige
på 5 trinn. I tillegg til regelkunnskap inneholder materiellet temaer som kamplederen,
dommerpsykologi, kommunikasjon, samspill, taktikk, observatørkunnskap, kost- og
treningslære, media og det å være dommer på ulike trinn. Det skriftlige materiellet var ferdig
primo april 2003, mens alt videomateriellet først er ferdig i løpet av denne sesongen pga
sykdom. Fra Norges side har Jan Hagen, Kalle Arto, Jan Nordli og Terje Larsen deltatt, samt
at vi har benyttet Geir Jordet fra Norges Idrettshøgskole til temaet dommerpsykologi.
25.-27. april 2003 var de 4 landene samlet i Gøteborg for en gjennomgang og opplæring av
hovedinstruktører. Fra Norge stilte Jan Hagen, Jan Nordli, Kalle Arto, Per Chr. Westreng, Jan
Magnar Ingebrigtsli, Geir Kro og Alexander Hagen.
DK har gjennom denne sesongen diskutert hvordan materiellet skal brukes, og hvordan
eksisterende dommere på ulike nivåer skal tilegne seg materiellet. Til dette arbeidet har Rune
Ali Zouhar og Kim-Alexander H. Jørstad også deltatt.
5. Internasjonal representasjon
Kim-Alexander H. Jørstad og Rune Ali Zouhar dømte i mai ’04 VM for menn i Sveits, 4
kamper i Europacupen i januar ’05, inkl. semifinale, samt at de er tatt ut til å dømme i VM for
kvinner i Singapore i mai/juni ’05.
Per Christian Westreng og Espen Lundgreen dømte 2 kamper i Founder`s cup i Sverige i
november ’04, Sverige-Sveits (k) og Sverige-Finland (U19 m) samt 3 kamper i 4-nasjoners
for kvinner i Norge i februar ’05.
I tillegg har vi hatt et samarbeid med Sverige der begge våre to internasjonale par fikk dømme
en eliteseriekamp for menn og en div. 1 kamp for menn hver i oktober ’04. Dette er første
gang norske par har dømt eliteserien i Sverige. Jørstad/Zouhar dømte Södertälje-Haninge,
mens Westreng/Lundgreen dømte Storvreta- Södertälje.
6. Årets dommerpar.
Kim-Alexander H. Jørstad og Rune Ali Zouhar ble utpekt som årets dommerpar av lagene i de
tre forbundsseriene.
7. Dommerutvikling.
DK har tatt initiativ til en samling med kretsenes dommeransvarlige for å diskutere og
avstemme det langsiktige arbeidet for dommerrekrutteringen, både for kretsenes eget behov
samt for rekruttering av dommere på sikt til forbundsseriene. På sikt er dette meget viktig slik
at DK vil følge opp dette. Som et ledd i innebandyseksjonens strategiske plan vil DK
utarbeide en mer detaljert tiltaksplan for perioden fremover.
8. Neste sesong
Som opptakt til neste sesong inviteres alle dommere som skal dømme i forbundsseriene til en
obligatorisk dommersamling 3.-4. september 2005. Her vil opplegget for dommerne gjennom
sesongen bli presentert og diskutert. Samlingen vil ta opp regeltolkninger, regel-/fysiske
tester, utdanning etc. med sikte på en stadig styrking av dommerrollen.
Jan Hagen (leder i DK)
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2.5 Arrangementkomiteens beretning 2004/2005
Arrangementskomiteen for innebandy har bestått av Morten Riise, Arild Bakken, Aleksander
Lilleøien og Eric Müller. Dette er det tredje året for arr. komiteen i innebandy. Denne
sesongen har vi hatt to arrangementkurs(Oslo/Stavanger) for klubbene i eliteseriene, 1 div. og
klubber/kretser som har blitt tildelt arrangement.
Vi har gjennomført en hallkontroll hos de fleste eliteserie og 1 div. Østland klubbene.
Resultatene var litt sprikende, men klubbene var flinke til å rette på de feilene som vi fant.
Klubbene må selv bli flinkere til å lese hvilke krav som settes og følge dette. Det var flest
avvik på oppmerking og dårlige nett.
Vi føler at mange klubber er bra på å følge arrangementinstruksene, men dessverre har vi
noen dårlige klubber. Spesielt de nye klubbene i eliteseriene har tatt arrangementinstuksen
veldig seriøst. Det er ikke noen sammenheng mellom gode sportslige resultater og bra
arrangement. Vi har behandlet flere saker angående klager på arrangement. Dette har gjeldt:
-Snus, søppel, innmarsj, musikk, websider, tilrop fra publikum etc. Snus har alltid vært et
problem innenfor vår idrett, men nå må alle parter(dommere/spillere/klubber) ta et ekstra tak i
dette. Innebandyens fine vekst kan hindres på grunn av snusproblematikken i enkelte
områder.
Arrangementskomiteen har denne sesongen hatt stor glede av å følge noen meget gode
arrangement som landskamper, eliteseriekval., kretsturneringer og NM kamper. Det har vært
et løft i denne type arrangement og mange klubber legger ned mye bra arbeid. Innebandy
ligger i dag over mange andre idretter, når det gjelder arrangement, noe som er gledelig.
Vi har hatt to møter i løpet av sesongen, i tillegg har vi hatt mye kontakt via telefon og mail. I
løpet av neste sesongen skal arbeide tettere med lag som har blitt tildelt arrangement. Nye
instrukser og maler på tildelte arrangement blir en av arbeidsoppgavene for
arrangementskomiteen neste sesong, samt følge opp seriearrangement.
Arild Bakken gir seg etter tre år i komiteen og vi takker han for sin gode innsats i komiteen.
Eric Müller
Leder i arrangementskomiteen

3.0 IDRETT BREDDE
NBF-I har i sesongen 2004/2005 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1.
divisjon Østland for menn. NBF-I har videre prøvd å gjøre det lettest mulig for kretsene å
gjennomføre sine serier og øvrige aktiviteter. Kretsene med behov har fått tilsendt dataprogram
(Excel) for kampoppsett, resultatregistrering og tabellutregning. Blant annet har NBF-I i nært
samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og
kretser for arbeidet med å ta på seg arrangementer.
3.1 Kretsarbeid/ klubbarbeid
Kretsapparatet
Pr. 01.05.05 er det innebandyseksjoner i 11 kretser: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark/ Oppland,
Buskerud (+Vestfold), Telemark, Agder (Aust- og Vest), Rogaland, Hordaland (+Sogn og
Fjordane), Sør-Trøndelag (+Møre og Romsdal) og Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark).
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Alle serier bortsett fra eliteserie menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir
administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets’ beretning. For tabeller se punkt 7.
Kretslagsturnering for aldersbestemte (Skjeberghallen 11.-12.12. 2004)
Østfold BK i samarbeid med Sarpsborg SK var teknisk arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte. Resultater: se pkt 7.
Landsfinale VGS (Askimhallen 12.-13.2.2005)
Askim IF var teknisk arrangør. Totalt i turneringen deltok det 99 lag fra hele landet.
Resultater se pkt. 7.
4 Nations Cup (Høyenhallen 11.-13.2.2005)
Tunet IBK arrangerte seks landskamper for kvinner. Sveits, Sverige, Finland og Norge deltok i
turneringen. Resultater se pkt. 7.
Landskamper U19 menn mot Sveits (Åsenhallen og Frøyhallen 12.-13.2.2005)
Rogaland Bandykrets arrangerte to landskamper for U19 menn. Motstander var Sveits.
Resultater se pkt. 7.
NM-puljespill kvinner senior (Haugerudhallen og Bakkeløkka Idr.hall 18.-20.3.2005)
Lindøya IK og Fagerstrand IF var tekniske arrangører for hver sin pulje i NM-puljespill, kvinner.
Resultater, se punkt 7.
Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland menn (30.3-8.4 2005)
Årets kvalifiseringsturnering ble arrangert som hjemme-/bortekamper. Resultater, se punkt 7.
Kvalifiseringsturnering til eliteserien kvinner (5.4-13.4 2005)
Årets kvalifiseringsturnering ble arrangert som hjemme-/bortekamper. Resultater, se punkt 7.
Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Dragvoll Idrettshall 9.-10.4.2005)
Sør-Trøndelag Bandykrets og NTNUI Gløshaugen var tekniske arrangører av
kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, pike/gutt (Gaustadhallen og Holmliahallen 9.-10.4.2005)
Slevik IBK og Holmlia SK var tekniske arrangører for henholdsvis pike og gutt.
Resultater, se punkt 7.
NM-finaler kvinner og menn (Nye Apalløkkahallen 16.4.2005)
SF Grei var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.
NM-finaler, pike/gutt (Bjølsenhallen 17.4.2005)
Sagene IF var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, junior menn og kvinner (Tindlundhallen og Høyenhallen 23.-24.4.2005)
Greåker IBK og Tunet IBK var tekniske arrangører for henholdsvis jr menn og jr. kvinner.
Resultater, se punkt 7.
NM-finaler, junior menn og kvinner (Gaustadhallen 30.4.2005)
Slevik IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
3.2 Skoleverk
NBF-I har i samarbeid med kretser og klubber gitt tilbud om turneringer for de forskjellige
alderstrinn i skoleverket. Hensikten har vært å rekruttere nye medlemmer til klubber eller at
det dannes nye klubber i distriktene, i tillegg til å utvikle lærere i skoleverket. Prioritert
område har vært videregående skoler, mens barne- og ungdomsskolearrangement er overlatt
kretsene.
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Mesterskap videregående skoler
Mesterskap for videregående skoler hadde også i år en stor deltakelse. Det ble arrangert
kvalifiseringsturneringer på 12 forskjellige steder i landet med 96 deltakende lag.
Distriktsvinnerne for menn og kvinner kvalifiserte seg til landsfinalen i Askimhallen med
Askim IF som utmerket arrangør. For resultater landsfinalen, se punkt 7.
3.3 Samarbeidspartnere
Snickers Workwear, Umbro, If, Norsk Bandysport, Hurtigruta Bilglass, og Globall Sport har
bidratt positivt for innebandy som breddeidrett.

4.0 IDRETT ELITE
4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2004/2005
Nu är mitt första år som förbundskapten för det Norska landslaget slut och jag ser redan fram
emot det följande.
Det var verkligen lätt att komma in i laget eftersom stämningen och sammanhållningen var
och fortfarande är väldigt god. Landslagsledningen såg direkt till att jag kom in i
verksamheten på ett bra sätt genom att vara öppna och hjälpsamma. Här vill jag passa på och
tacka Terje, Erik, Tony och Per-Olov som har gjort ett kanonarbete!
Detta år har ju varit ett så kallat mellanår eftersom det inte har varit något mästerskap.
Personligen känns det bra att få starta direkt efter ett VM eftersom man vet att man har nästan
två år på sig att bygga upp och utveckla laget innan det är dags för nästa (VM 2006 i Sverige).
Vad har vi då hunnit med?
Det började med ett breddläger i november med 34 st spelare i Oslo. Målet med lägret var
bland annat att jag skulle få se så många spelare som möjligt för att kunna skapa mig en
uppfattning om vilket typ utav spelsystem vi skulle spela. Det blev ett tufft läger där vi på två
dagar han med fem stycken träningar. När vi utvärderade så kände vi oss nöjda med framför
allt insatsen och inställningen hos spelarna. Steg ett var avklarat på ett tillfredsställande sätt.
I januari hölls det ett landslagsläger med 23 stycken spelare i Oslo. Målet denna gång var att
sätta upp regler och normer samt börja träna in försvars- respektive uppspel. Även detta läger
avklarades på ett positivt sätt och vi såg verkligen fram emot att få åka och spela World
Challenge i Sverige.
I mitten av februari åkte vi iväg till Uddevalla för att spela vår första match i World
Challenge. Motståndet stod Sverige för och det blev verkligen en tung start för mig och laget.
Vi förlorade med 13-1 och försvarsspelet fungerade inte alls. Det märktes tydligt att respekten
för Sverige var alldeles för stor. Efter matchen hade vi ett bra snack där vi bland annat pratade
om detta. Vi kom överens om att jobba vidare på vårt spel samt våga tro på oss själva i större
utsträckning. Tyvärr räckte det inte till då matchen mot Finland också slutade med en tung
förlust (2-11).
Efter två förluster och 3-24 i målskillnad så kändes pressen stor inför matchen mot Schweiz.
Helt plötsligt var självförtroendet tillbaka och spelarna vågade spela ut. Matchen slutade 6-6
och vi vara alla nöjda med arbetsinsatsen och spelet.
En lärorik helg var till ända.
12

7-8 maj så var det dags för säsongens sista läger (breddläger i Fredrikstad). Återigen fick vi
möjligheten att studera nya spelare. Inriktningen på detta läger var samma som det första.
Tyvärr så lämnades flera återbud på grund av skador och andra orsaker. Men de spelare som
deltog kämpade väl och på det hela taget får vi vara nöjda.
Avslutningsvis vill jag säga att potential finns hos det Norska landslaget att gå långt. Nu
gäller det bara att vi alla tillsammans arbetar hårt!
Urban Karlsson

4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2004/2005
Jeg ble ansatt av Norges Bandyforbund så sent som 07.12.2004.
Fikk da en veldig hektisk start ved at det skulle være en landslagssamling allerede i januar og
landskamp i februar.
Min første jobb var å finne riktige og kunnskapsrike personer i ledelsen for U-19 laget.
Deretter var det å overvære NM for kretslag i Sarpsborg for å ta ut min første tropp til
samling.
Siden dette var den eneste samlingen vi fikk før det skulle spilles kamp mot Sveits 14 dager
senere, ble det en hektisk samling. Mye nytt skulle læres og terpes på.
Siden vi fikk bare den ene muligheten før kampen mot Sveits i Stavanger synes jeg at laget
gjorde en bra prestasjon, selv om resultatet ikke stod i stil til dette.
Vi skal ha en breddesamling 21-22 mai og en samling 18-19.juni.
Deretter blir det en hektisk periode før vi reiser til VM.
Vi skal delta i to turneringer, vi skal spille dobbelkamp mot Sverige og det blir to eller tre
samlinger til før avreise til VM.
Hovedfokus på alle samlinger og kamper fram til oktober er selvfølgelig på hva som skal skje
i VM i Latvia.
Vi i landslagsledelsen er veldig positive til det som skal skje og tror vi skal klare et godt
sportslig resultat.
Lagledelsen vil også takke forbundet, spillere og alle andre som har vært behjelpelige, slik at
U-19 har kunnet gjennomføre aktivitetene så langt.
Johnny Petersen
Landslagssjef U-19 menn
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4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2004/2005
Landslagsledelsen har denne sesongen bestått av følgende personer:
Manager:
Ann-Mari Ellefsen
Landslagssjef:
Bjørn-Erik Thorp
Landslagstrener:
Christer Olsson
Keepertrener:
Micael Ceder
Materialforvalter:
Jan Erik Karlsen (frem til januar)
Fysioterapeut:
Heidi Bunæs til november/Ingeborg Thorsen fra januar
I skrivende stund er det 3 dager til avreise til VM, og det må innrømmes at det kribler
her og der. Først og fremst med og endelig kunne begynne med det som har vært
sluttmålet hele veien, VM. Alt arbeid til nå handler egentlig kun om forberedelser,
prøving og feiling..
Så gjenstår det å se om vi med vårt begrensede spillergrunnlags og økonomiske
ressurser (i forhold til de 3 store), har klart å maksimere så mye av de, at vi er
konkurransedyktige når det gjelder.
Det har vært målet vårt!
Arbeidet med laget
Sesongen startet med samling i september, hvor målet var å sjekke fysisk status, sjekke
innebandymessig status og gå igjennom hva som ble forventet av landslagskandidater samt
sesongoppbygningen.
Vi avsluttet forrige sesong med å være smertelig klar over at det fysiske nivået var for dårlig.
Jentene hadde fått klare beskjeder om hva som ble forventet av de.
Status viste at laget hadde hevet sitt treningsgjennomsnitt fra 3 økter i uka + kamper, til 5
økter i uka + kamper. Et snitt som har holdt seg rimelig stabilt gjennom sesongen. Dvs. at
mengde målsetningen er oppnådd. Vi mener dette er et minimumskrav til en landslagsspiller,
og neste mål bør være 6 økter i uka + kamper.
Det som gjenstår er å heve kvaliteten på hver enkelt økt. Den er pr. i dag ikke bra nok, og for
å kunne ta neste steg, hvis målet er å være blant de beste nasjonene i verden, må vi lykkes
med dette. Da mener vi både egentreninger og klubbtreninger.
Vi har jobbet målrettet med full fokus på VM, og ikke lagt vekt på resultater før vi er der. Det
har ført til veldig variable perioderesultater i kampene, men vi kjenner at vi har tatt et lite steg
for hver gang vi har vært sammen. Fokuset har vært å utdanne spillerne i størst mulig grad
med tanke på taktikk, teknikk, fysikk og mental kapasitet. Noe som kan beskrives som
bevisstgjøring av hva man driver med hele døgnet, hele uka.
Konsekvensene av arbeidet har bl.a. vært egne teknikkøkter med landslaget, og at Norge for
første gangen har flere forskjellige spillesystemer alle kjenner til, som gjør oss mer fleksible i
kamper. Prosessen har vært tøff, men nødvendig.
Vår store negative utfordring har vært sykdom og skader underveis, men dette er det
tilnærmet umulig å kontrollere. Uansett er det de som til enhver tid er spillbare som utgjør
Norges beste spillere, og vi har hatt fokus på det. Vi har også valgt å bruke tid og ressurser på
å forsøke å løfte yngre spillere inn i landslaget, og kjenner at med 5 spillere født etter 1980 i
VM-troppen er vi i ferd med å lykkes med det.
Samarbeid med U-19
Landslagsledelsen har lagt stor vekt på et tettest mulig samarbeid med U-19 landslaget. Etter
VM i Singapore 2005 kommer et stort generasjonsskifte i norsk dameinnebandy.
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Dette samarbeidet har fungert så optimalt som mulig med våre ressurser, hvor
damelandslagstrenere var å så sluttspillet i U-19 VM og var innom alle samlinger i forkant, og
U-19 trenere har fulgt våre kamper og samlinger tett. En av U-19 spillerne har for øvrig tatt en
plass i VM-troppen.
Tusen takk for givende samarbeid Lars og resten av teamet!!
Kvinnelandslaget har hatt følgende aktivitet i perioden:
10-12 september:
samling.
17-19 desember:
samling.
29-30 januar:
breddesamling.
11-13 februar:
4-nasjoners hjemme. Sverige, Sveits, Finland.
22-25 april:
3 landskamper mot Tsjekkia i Praha/Liberec.
05-08 mai:
VM-samling 1.
23-28 mai:
VM-samling 2 i Malaysia (Kuala Lumpur)
28-06 mai/juni:
VM i Singapore
Perioden 26.april til avreise VM, trening/kamp 2 ganger i uken.
Resultater 2004/2005
24.04.05
23.04.05
22.04.05
13.02.05
12.02.05
11.02.05

Liberec
Praha
Liberec
Høyenhallen
Høyenhallen
Høyenhallen

Tsjekkia
Tsjekkia
Tsjekkia
Norge
Sverige
Norge

-

Norge
Norge
Norge
Sveits
Norge
Finland

2- 5
8- 4
7- 2
0- 4
12- 0
2-11

Med sportslig hilsen
Bjørn-Erik Thorp (Landslagssjef)
4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2004/2005
Team U19
Lars Bunæs, Andreas Hildremyr, Carl-Otto Evensen, Morten Ødegaard og Heidi A. Bunæs
har vært med å gjennomføre landslagssamlingene denne sesongen. Alle var med til VM for
U19 kvinner i Tampere, Finland.
Formål
Hovedmålet med denne sesongen har vært VM.
Denne sesongen har vi også hatt andre fokusområder for å styrke hovedmålet: Vi har
opprettholdt en dialog med trenerene, inspirert spillere på samling og skapt trygghet i
spillergruppen. På keepersiden har vi satset spesielt for å heve nivået. Videre har vi knyttet ett
tett bånd til Damelandslaget og vi samarbeider aktivt.
Samlinger
Det har vært avholdt 5 samlinger som hovedsaklig har gått over to dager (helg). Det har vært
en samling i mai (test), august (re-test), september, september/oktober(5 dager), november
(teambuilding – 3 dager). Vi gjennomførte totalt 14 samlingsdager før VM.
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VM
Gruppespill
02 Latvia
06 Norge
10 Norge
Gruppe A
Sverige
Latvia
Norge
Ungarn
Plasseringspill
Tsjekkia

- Norge
- Ungarn
- Sverige
3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 52- 1
1 23-26
2 15-15
3 1-49

8- 6 (1-1,4-4,3-1)
9- 0 (3-0,4-0,2-0)
0- 7 (0-1,0-3,0-3)
6
4
2
0

- Norge

8- 1 (3-1,3-0,2-0)

5.plass

Målsettingen var å bli nr. 2 i gruppespillet. Første VM kamp; Etter er jevn kamp mot Latvia
trakk de det lengste strået og vant. U19 kvinners første landslagsmål ble laget av Mari
Grønlund og assistert av Ingri Pettersen. Andre kamp; Norge var klart bedre enn Ungarn og
vant kampen. Tredje kamp; Norge måtte slå Sverige for å sikre andre plassen i gruppespillet.
Norge spilte sin beste kamp mot Sverige. Vi klarte å få Sverige frustrerte ved å spille
defensivt. Taktikken fungerte og jentene fikk vist en enorm fremgang siden forrige landskamp
mot Sverige. Plasseringsspillet; Tsjekkia var bedre enn oss i denne kampen. Jentene var klart
fysisk slitne etter Sverige kampen, allikevel ga de alt til siste sekund. Norge fikk 6 plass i det
første VM for U19 kvinner.
Oppfølging/Observasjoner
Team U19 Kvinner har hatt observasjoner:
Excel Cup, Plankecup, kretslags NM, interkretsserie, seriekamper, NM sluttspill og NM
finaler. Trenere har også vært flinke til å gi tilbakemeldinger om spillere både på eget lag og
motstanderens lag. Lars Bunæs har fulgt damelandslaget i sine forberedelser til VM. Lars har
holdt en inspirasjonssamling for U19 kvinner i Trondheim i november 2004.
En ekstra takk
Ønsker å rette en ekstra takk til landslagssjefen for damer, Bjørn-Erik Thorp, som har bistått
Team U19 Kvinner mye den siste tiden. Ellers vil det rettes en stor takk til alle klubber,
trenere og foreldre som har hjulpet til på vår vei mot VM.
Samarbeidspartner
Vil takke for samarbeidet med Hurtigruta Carglass AS.
Lars Bunæs
Landslagssjef U19 kvinner
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4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM senior
Eliteserien menn besto av 12 lag, 1.div. Østland menn besto av 10 lag og Eliteserien kvinner
besto av 10 lag i 2004/2005. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene.
Eliteserien for kvinner ble vunnet av Holmlia SK, 1. div. østland menn ble vunnet av Fredrikstad
IBK og Eliteserien for menn ble vunnet av Sarpsborg SK.
Årets spiller for menn ble Ketil Kristiansen (Sarpsborg SK) og årets spiller for kvinner ble
Helena Lindberg (Holmlia SK).
NM-finalene for senior ble arrangert i Nye Apalløkkahallen 16. april. Her vant Sarpsborg SK
herrefinalen over Holum IBK, og Tunet IBK vant kvinnefinalen over Holmlia SK.
For resultater vises det til punkt 7.

4.6 Europacup 2004/2005
Slevik IBK (kvinner) og Greåker IBK (menn) var Norges representanter i årets Europacup som
ble arrangert i Zürich og Adliswil i Sveits, 5-9.januar 2005.
Holmlia SK kom på en 6. plass, og Greåker IBK kom på en 6. plass. (Resultater, se punkt 7.)

5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING
NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og
eksternt via media om aktiviteten. NBF-I har også gjennom markedsføringsaktiviteter forsøkt
å skaffe mest mulig inntekter for at innebandyaktiviteten totalt sett skal bli så rimelig som
mulig for den enkelte uansett nivå.

5.1 Informasjon
NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:
 Produsert og sendt ut «Innebandykalenderen» til alle klubber/ tillitsvalgte og andre.
 www.innebandy.no oppdateres daglig.
 Eliteserieresultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle
andre viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge.
 Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden.
 Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen.
5.2 Markedsføring
Målsetting med markedsføring.
Fortsatt vekst og økt profilering av idretten.
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NBF-I har markedsført sin virksomhet mot mulige samarbeidspartnere og bevilgende
myndigheter på en positiv måte. Oppdateringer av egen hjemmeside er en viktig del av
idrettens markedsføring. NBF-I har deltatt på en rekke utendørsaktiviteter som f.eks Idrettens
dag på Rådhusplassen og på Ekeberg sammen med Norway Cup. Gjennom denne
markedsføringen er det oppnådd økning i aktivitet og inntekter:
Sponsoravtaler:
Utstyrsavtale med Globall Sport AS (Exel, Canadien, Precision og Zone)
Norsk innebandy – Snickers Workwear AS
Herrelandslaget og kvinnelandslaget har hatt avtale med Scan Trade / Umbro.

6.0 ANLEGG
NBF-I har forsøkt å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til anlegg i
Norge. Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på
kommunalt, fylkes- og departementsplan, og i samarbeid med andre ledd i Norges
Idrettsforbund. Blant annet har vi deltatt på flere møter med de andre hallidrettene, og
innebandy vil også bli en del av den nyreviderte boka til KKD om Flerbrukshaller. Et
prioritert område har vært å stimulere til å få flest mulig vant inn i eksisterende og nye anlegg.
En rekke klubber har fått støtte til innkjøp av vant, samt inngått nedbetalingsordninger for
vantene. Andre tiltak som har vært diskutert:
 Arbeide for at nødvendig utstyr (vant + mål) blir en naturlig del av alle nye anlegg som
bygges
 Arbeide for å få nødvendig utstyr inn i flest mulig eksisterende anlegg hvor det kan spilles
innebandy
 Arbeide for at innebandy blir en naturlig del av alle landets fylkesplaner for anlegg
 Vurdere å arbeide for å få «Riksanlegg for innebandy» og mobilt innebandygulv.
 Se på mulige samarbeidspartnere om bruk av felles anlegg for å sikre full utnyttelse, f.eks
eksisterende fleridrettsanlegg, tennishaller m.m.
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7.0 RESULTATER
7.1

Kretslagsturnering for aldersbestemte klasser
Gutter (pulje 1):
Oslo
Rogaland
Buskerud/Vestfold
Hed/Opp

Jr. menn (pulje 1):
Oslo
Østfold
Agder

Jr. kvinner:
Oslo
Østfold
Rogaland

Gutter (pulje 2):
Østfold
Akershus
Sør-Trøndelag

Jr. menn (pulje 2):
Rogaland
Hed/Opp
Sør-Trøndelag

Piker:
Oslo
Østfold
Rogaland
Sør-Trøndelag

Lørdag 11/12:
1 Oslo
2 Rogaland 3 Sør-Trønd 4 Sør-Trønd 5 Agder
6 Oslo
7 Hed/Opp
8 Rogaland 9 Akershus 10 Hed/Opp
11 Østfold
12 Østfold
13 Busk/Vest 14 Oslo
15 Østfold
16 Oslo
17 Østfold
18 Rogaland 19 Rogaland 20 Oslo
-

7.2

Busk/Vest
Hed/Opp
Østfold
Rogaland
Oslo
Østfold
Oslo
Busk/Vest
Sør-Trønd
Sør-Trønd
Rogaland
Agder
Hed/Opp
Rogaland
Akershus
Rogaland
Sør-Trønd
Oslo
Hed/Opp
Østfold

Gutter pulje 1
Gutter pulje 1
Gutter pulje 2
Jr menn pulje 2
Jr menn pulje 1
Jr kvinner
Gutter pulje 1
Gutter pulje 1
Gutter pulje 2
Jr menn pulje 2
Jr kvinner
Jr menn pulje 1
Gutter pulje 1
Gutter pulje 1
Gutter pulje 2
Piker
Piker
Jr kvinner
Jr menn pulje 2
Jr menn pulje 1

: 3- 1
: 3- 0
: 0-10
: 0- 7
: 2- 6
: 0- 3
: 1-12
: 2- 2
: 5- 0
: 7- 2
: 7- 1
:10- 0
: 7- 4
: 4- 4
: 7- 1
: 3- 3
: 9- 1
: 2- 6
:14- 2
: 1- 4

Søndag 12/12:
21 Hed/Opp
22 Rogaland 23 Sør-Trønd 24 Rogaland 25 Sør-Trønd 26 Sør-Trønd 27 Oslo
28 Østfold
29 Rogaland 30 Østfold
31 Oslo
32 Oslo
33 Sør-Trønd 34 Østfold
35 Rogaland 36 Oslo
-

Vinner
Vinner
Vinner
Vinner

gutter
:
piker
:
Jr. menn
:
Jr. kvinner:

Sør-Trønd
Østfold
Oslo
Østfold
Busk/Vest
Agder
Rogaland
Hed/opp
Oslo
Rogaland
Akershus
Østfold
Rogaland
Oslo
Østfold
Østfold

Østfold
Oslo
Østfold
Østfold

Pl.kamp gutter
Jr kvinner
Piker
Piker
Pl.kamp gutter
Pl.kamp jr menn
Jr kvinner
Semi jr menn
Semi jr menn
Semi gutter
Semi gutter
Piker
Piker
Jr kvinner
Finale jr menn
Finale gutter

: 3: 0: 0: 0: 0: 7: 7:16: 5: 8: 3: 1: 3: 2: 1: 1-

4
6
3
2
4
1
0
1
4str
1
0
0
1
0
5
7

Resultater Europacup (Zürich og Adliswil i Sveits, 5-9.januar 2005)
Menn:
SV Wiler-Ersigen Balrog IK
Greåker IBK
SSV Helsinki
Tatran Techtex St.Pixbo Wallenstam Greåker IBK
SSV Helsinki
Rubene
FC Outlaws
Pixbo Wallenstam Tatran Techtex St.FC Outlaws
SSV Helsinki
Pixbo Wallenstam Greåker IBK
Balrog IK
Pixbo Wallenstam -

Rubene
7- 5
FC Outlaws
10- 2
Pixbo Wallenstam
3-10
Tatran Techtex St. 8- 2
FC Outlaws
4- 4
Rubene
7- 6
SV Wiler-Ersigen
5- 4
Balrog IK
4- 4
Greåker IBK
5- 7
SSV Helsinki
2-16
SV Wiler-Ersigen
5- 7
Balrog IK
4- 4
Rubene
7- 4
SV Wiler-Ersigen
6- 7
Balrog IK
7- 6
Tatran Techtex St. 5- 6
SSV Helsinki
4- 8
SV Wiler-Ersigen
1- 9

A
B
A
B
B
A
A
B
A
B
A
B
7.pl
Semi
Semi
5.pl
3.pl
1.pl
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Kvinner:
Slevik FC
Aligator Gdynia Red Ants Rychenb.SC Classic
Örnsköldsviks SK FBC Liberec
Slevik FC
Red Ants Rychenb.Jaegerspris
FBC Liberec
Örnsköldsviks SK Tikkurilan Tiik Aligator Gdynia Slevik FC
Tikkurilan Tiik SC Classic
SC Classic
Red Ants Rychenb -

Örnsköldsviks SK
Tikkurilan Tiik
FBC Liberec
Jaegerspris
Jaegerspris
Tikkurilan Tiik
SC Classic
Aligator Gdynia
Slevik FC
Aligator Gdynia
SC Classic
Red Ants Rychenb
Jaegerspris
FBC Liberec
Örnsköldsviks SK
Red Ants Rychenb
Örnsköldsviks SK
Tikkurilan Tiik

0- 7
2-18
5- 2
9- 3
11- 1
5- 6
0- 9
13- 1
5-12
13- 1
3- 4
2- 2
8- 5
2- 3
6- 2
3- 5
5- 1
3- 2

A
B
B
A
A
B
A
B
A
B
A
B
7.pl
5.pl
Semi
Semi
3.pl
1.pl

7.3

Landsfinale NM VGS (Askimhallen 12.-13.2.2005)
PULJER:
Pulje A (menn)
St.Olav VGS
Bryne VGS
Måløy VGS
Samisk VGS
Arendal VGS
Bjertnes VGS
St.Olav VGS
Tranberg VGS
Bryne VGS
Bryne VGS
Klosterskogen VGS
Arendal VGS
Re VGS
Arendal VGS
Bryne VGS
Tranberg VGS
Arendal VGS
Tranberg VGS
Hvam VGS
Bjertnes VGS
Fredly FHS
Arendal VGS
Måløy VGS
Greåker VGS
Vefsn FHS
Samisk VGS
Hvam VGS
Bryne VGS
Tranberg VGS
Otta VGS
Måløy VGS
Fredrik II VGS
Bjertnes VGS
WANG Toppidrett
Fredly FHS
Bryne VGS
Bjerke VGS
Tranberg VGS
Vefsn FHS
Fredly FHS
Fredrik II VGS
Bjerke VGS
Otta VGS
Klosterskogen VGS
Fredly FHS
Bryne VGS
St.Olav VGS
Samisk VGS
Måløy VGS
Greåker VGS
Re VGS
Bjerke VGS
Arendal VGS
St. Olav VGS
Greåker VGS
Bjerke VGS
St. Olav VGS
Fredrik II VGS
Wang Toppidrett

7.4

Pulje B (menn)
WANG Toppidrett
Tranberg VGS
Fredly FHS
Greåker VGS
Re VGS
-

Måløy VGS
Greåker VGS
Otta VGS
Samisk VGS
Fredrik II VGS
Bjertnes VGS
WANG Toppidrett
Fredly FHS
Måløy VGS
Otta VGS
St.Olav VGS
Re VGS
Bjerke VGS
Samisk VGS
WANG Toppidrett
Fredrik II VGS
Arendal VGS
Re VGS
Klosterskogen VGS
St.Olav VGS
Bryne VGS
Bjertnes VGS
Fredly FHS
Bjerke VGS
Samisk VGS
Vefsn FHS
St.Olav VGS
Tranberg VGS
Klosterskogen VGS
Arendal VGS
Bryne VGS
Hvam VGS
Arendal VGS
Greåker VGS
Fredly FHS
Tranberg VGS
Hvam VGS
Arendal VGS
Vefsn FHS
Tranberg VGS
Bryne VGS
Arendal VGS
Bjertnes VGS
WANG Toppidrett
Fredly FHS
Fredrik II VGS
Bryne VGS
Wang Toppidrett
Bryne VGS
Arendal VGS
Bryne VGS
Bryne VGS
Greåker VGS

Pulje C (kvinner)
Tranberg VGS
Bjerke VGS
Bryne VGS
Otta VGS
Hvam VGS
6- 0
2- 8
2- 0
7- 2
2- 7
4- 3
2-11
2- 1
7- 0
5- 1
1- 5
5- 2
0- 3
7- 2
2-12
4- 3
0-10
13- 1
3- 3
1- 6
0- 0
5- 2
3- 4
2- 6
2- 5
6- 1
1- 3
8- 0
4- 2
7- 2
0- 1
2- 3
2- 4
0-13
8- 2
3- 2
2- 2
0- 4
1- 0
1- 3
4- 3
3- 5
5- 0 wo
3- 3
1- 7
1- 3
2- 3 str
1- 4
3- 1
4- 0
0- 3
2- 1
1- 4

Pulje D (kvinner)
Fredrik II VGS
Klosterskogen VGS
Arendal VGS
Fredly FHS
Vefsn FHS

Pulje A
Pulje B
Pulje C
Pulje A
Pulje D
Pulje A
Pulje B
Pulje D
Pulje A
Pulje C
Pulje A
Pulje B
Pulje C
Pulje A
Pulje B
Pulje D
Pulje A
Pulje B
Pulje D
Pulje A
Pulje C
Pulje A
Pulje B
Pulje C
Pulje A
Pulje D
Pulje A
Pulje B
Pulje D
Pulje A
Pulje C
Pulje C
Pulje D
Pulje B
Pulje D
Pulje C
Pulje C
Pulje D
Pulje D
Pulje C
Pulje A
Pulje A
Pulje A
Pulje B
Pulje B
Semi kvinner
Semi kvinner
Semi menn
Semi menn
3.plass kvinner
3.plass menn
Finale kvinner
Finale menn

4 nations cup (Høyenhallen 11.-13.2.2005)
Switzerland
Norway
Finland
Sweden
Norway
Sweden

-

Sweden
Finland
Switzerland
Norway
Switzerland
Finland

4- 3
2-11
4- 2
12- 0
0- 4
3- 4

(3-1,0-1,1-1)
(0-6,0-4,2-1)
(2-1,2-1,0-0)
(2-0,5-0,5-0)
(0-1,0-2,0-1)
(2-0,0-0,1-4)

Tabell:
Finland
Switzerland
Sweden
Norway
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3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 19- 7
1 10- 7
2 18- 8
3 2-27

6
4
2
0

7.5

Landskamper U19-menn mot Sveits (Åsenhallen og Frøyhallen 12.-13.2.2005)
Norge
Norge

7.6

- Sveits
- Sveits

2- 8 (0-3,2-1,0-4)
2- 7 (0-2,1-1,1-4)

NM Kvinner
FINALE:
18 Holmlia - Tunet

5- 7 (1-3,2-0,2-4)

SEMIFINALER:
1.kamp:
13 Slevik
- Tunet
14 Holmlia
- Akerselva

7- 4 (1-2,4-0,2-2)
4- 1 (0-0,1-0,3-1)

2.kamp:
15 Akerselva - Holmlia
16 Tunet
- Slevik

2- 5 (0-2,0-1,2-2)
4- 1 (1-1,3-1,0-0)

3.kamp:
17 Slevik

1- 4 (0-2,0-2,1-0)

- Tunet

NM finale kvinner, 16/4-05
Holmlia SK - Tunet IBK 5-7 (1-3,2-0,2-4)
Nye Apalløkkahallen, Oslo
Tilskuere: 408
0-1 (04:14) Charlotte Hermansen (Monika Larsen)
1-1 (12:46) Tone Grønmo (Helena Lindberg)
1-2 (18:12) Inger Lise Fagernes (Mina Ekstrøm)
1-3 (18:25) Stine Sanderengen (Monika Larsen)
2-3 (30:12) Helena Lindberg (Tone Grønmo)
3-3 (32:23) Tone Grønmo (Johanna Engrønningen)
3-4 (40:58) Mina Ekstrøm
4-4 (43:52) Helena Lindberg (Emma Carlsson)
4-5 (46:47) Gine Marie Finstad (Ingrid Gigstad)
5-5 (53:24) Johanna Engrønningen (Helena Lindberg)
5-6 (56:07) Linda Johnsson (Ingrid Gigstad)
5-7 (59:43) Monika Larsen
Utv: Holmlia 1x2 min., Tunet 2x2 min.
Dommere: Kristoffersen/Olsen, St. Croix IBK
Kampens beste spiller: Kari Hånsnar, Tunet IBK
Holmlias beste spiller: Helena Lindberg

NM-PULJESPILL KVINNER 19-20.MARS 2005:
Pulje A (Haugerudhallen):
Holmlia SK, TSI, Tunet IBK, Sveiva IBK
01
02
03
04
05
06

TSI
Sveiva
Tunet
Sveiva
TSI
Holmlia

-

Holmlia
Tunet
TSI
Holmlia
Sveiva
Tunet

1-13
4- 6
15- 3
4-19
3- 4
8- 4

(1-2,0-7,0-4)
(1-2,3-1,0-3)
(2-3,5-0,8-0)
(3-9,0-4,1-6)
(1-1,2-1,0-2)
(3-1,4-2,1-1)

Tabell pulje A:
Holmlia
3 3 0 0 40- 9 6
Tunet
3 2 0 1 25-15 4
--------------------------------Sveiva
3 1 0 2 12-28 2
TSI
3 0 0 3
7-32 0

Pulje B:(Bakkeløkka)
Sola/Grannes IBK, Slevik IBK, Øreåsen IL, IK Akerselva
07
08
09
10
11
12

7.7

Sola/Grannes
Akerselva
Øreåsen
Akerselva
Sola/Grannes
Slevik

-

Slevik
Øreåsen
Sola/Grannes
Slevik
Akerselva
Øreåsen

0-10
8- 2
15- 1
5- 8
0-11
3- 1

(0-4,0-2,0-4)
(1-0,4-1,3-1)
(5-0,6-0,4-1)
(3-2,1-2,1-4)
(0-2,0-2,0-7)
(2-1,1-0,0-0)

Tabell pulje B:
Slevik
3 3 0 0 21- 6 6
Akerselva
3 2 0 1 24-10 4
--------------------------------Øreåsen
3 1 0 2 18-12 2
Sola/Grannes
3 0 0 3
1-36 0

NM Menn
FINALE:
16 Sarpsborg
SEMIFINALER:
1.kamp:
11 Sarpsborg
12 Holum

- Holum

- Fjerdingby
- Tunet

8- 7 (4-3,1-0,2-4,1-0)sd

5- 3 (1-1,2-1,2-1)
5- 3 (2-2,1-1,2-0)

2.kamp:
13 Tunet
- Holum
14 Fjerdingby - Sarpsborg

5- 6 (2-3,2-2,1-1)
6- 5 (3-1,1-0,1-4,1-0)sd

3.kamp:
15 Sarpsborg

- Fjerdingby

8- 3 (1-1,4-0,3-2)

KVARTFINALER:
1.kamp:
01 Greåker
02 Holum
03 Fjerdingby
04 Sarpsborg

-

Tunet
Slevik
Kverneland
Sveiva

67108-

2
1
9
5

(2-1,1-0,3-1)
(1-0,4-0,2-1)
(2-4,4-3,3-2,1-0)sd
(5-2,1-1,2-2)

2.kamp:
05 Kverneland
06 Slevik
07 Tunet
08 Sveiva

-

Fjerdingby
Holum
Greåker
Sarpsborg

6475-

5
7
6
8

(3-1,0-2,3-2)
(0-0,1-5,3-2)
(1-2,2-3,3-1,1-0)sd
(2-2,1-3,2-3)

3.kamp:
09 Greåker
- Tunet
10 Fjerdingby - Kverneland

3- 4 (1-2,0-0,2-1,0-0,1-2)str
8- 6 (4-4,2-0,2-2)
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NM finale, 16/4-05
Sarpsborg - Holum
8- 7 (4-3,1-0,2-4,1-0)sd
Nye Apalløkkahallen, Oslo
Tilskuere: 948
0-1 (00:39) Mattias Samuelsson (Ketil Kronberg)
1-1 (05:12) Johan Larsson
2-1 (06:20) Ketil Kristiansen
2-2 (12:06) Ketil Kronberg (Mattias Samuelsson)
3-2 (15:03) Ole Christian Bøhaugen (Jon Esben Skaug)
3-3 (16:01) Espen Evensen
4-3 (19:45) Jon Esben Skaug (Morten Olsen)
5-3 (31:54) Morten Olsen (Jon Esben Skaug)
6-3 (41:59) Johan Larsson (Atle Wallin)
6-4 (42:11) Ketil Kronberg (Jan Karlsson)
6-5 (42:45) Jan Erik Gullhaug (Andreas Alexandersson)
7-5 (45:36) Daniel Holmberg (Johan Larsson)
7-6 (47:48) Tommy Midtsveen (Andreas Alexandersson)
7-7 (50:01) Mattias Samuelsson (Andreas Alexandersson)
8-7 (69:04) Ketil Kristiansen
Utv: Sarpsborg 1x2, 1x5 min., Holum 2x2 min.
Dommere: Lundgreen/Westreng
Kampens beste spiller: Johan Larsson, Sarpsborg SK
Holums beste spiller: Ketil Kronberg

7.8

Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland menn (30.3-8.4 2005)
Følgende lag var med i kvalifiseringen: Råde, Elverum, Østmarka/Flateby og Hasle/Løren
Resultater:
01 Råde
02 ØFI
03 Elverum
04 Hasle/Løren
05 Hasle/Løren
06 Råde

7.9

-

Elverum
Hasle/Løren
ØFI
Råde
Elverum
ØFI

7- 6
2-12
5- 7
10- 1
7- 3
11- 4

(3-1,2-2,2-3)
(0-4,2-2,0-6)
(0-2,3-1,2-4)
(5-0,2-0,3-1)
(2-0,4-0,1-3)
(3-1,4-1,4-2)

Tabell:
H/L
3 3 0 0 29- 6 6
Råde
3 2 0 1 19-20 4
--------------------------Ø/F
3 1 0 2 13-28 2
Elverum
3 0 0 3 14-21 0

Kvalifiseringsturnering til eliteserien kvinner (5.4-13.4 2005)
Følgende lag var med i kvalifiseringen: VIF Innebandy, SF Grei og Nor 92 IBK
Resultater:
01 Grei
- Nor 92
02 Nor 92 - VIF
03 VIF
- Grei

Tabell:
Nor92 2 2 0 0 12- 6 4
VIF
2 1 0 1 7- 7 2
-----------------------Grei
2 0 0 2 8-14 0

6- 7 (2-2,1-4,3-1)
5- 0 (0-0,2-0,3-0)
7- 2 (4-0,1-2,2-0)

7.10 Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Dragvoll Idrettshall 9.-10.4.2005)
Følgende lag var med i kvalifiseringen: Ugla, Fredrikstad, TSI, Åsenskogen
Lørdag 9/4-05:
01 Ugla
02 TSI
03 Åsenskogen
04 TSI

-

Fredrikstad
Åsenskogen
Ugla
Fredrikstad

1- 7
3-12
6-10
1-19

Søndag 10/4-05:
05 Ugla
– TSI
06 Fredrikstad - Åsenskogen

(0-3,1-1,0-3)
(0-2,3-6,0-4)
(2-1,2-4,2-5)
(0-5,1-6,0-8)

Tabell:
Fredrikstad 3 3 0 0 32- 6 6
Ugla
3 2 0 1 20-15 4
-----------------------------Åsenskogen
3 1 0 2 22-19 2
TSI
3 0 0 3 6-40 0

9- 2 (2-0,3-1,4-1)
6- 4 (2-2,2-1,2-1)

7.11 NM gutt
Finale:
19 Slevik

- Bækkelaget

Semifinaler:
17 Tunet
18 Slevik

- Bækkelaget
- Holum

Puljespill:
Pulje A
Slevik IBK
Ajer IBK
Åsenskogen IBK
Bækkelagets SK
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Holum
Nidaros
Sagene
Slevik
Ajer IBK
Sarpsborg
Tunet
Nidaros
Bækkelaget
Ajer IBK
Tunet
Sagene
Holum
Sarpsborg
Slevik
Åsenskogen

-

10-4 (1-1,4-2,5-1)
4-5 (2-0,2-4,0-1)sd
6-0 (2-0,4-0)
Pulje B
Holum IBK
Nidaros IBK
Sarpsborg SK
Tunet IBK
Sagene IF

Sarpsborg
Tunet
Holum
Åsenskogen
Bækkelaget
Nidaros
Sagene
Holum
Slevik
Åsenskogen
Sarpsborg
Nidaros
Tunet
Sagene
Ajer
Bækkelaget

4-2
0-4
0-5
3-1
0-9
3-2
3-2
1-8
3-9
2-7
1-1
5-0
2-3
1-4
6-1
1-4

(1-2,3-0)
(0-1,0-3)
(0-4,0-1)
(1-1,2-0)
(0-4,0-5)
(1-1,2-1)
(1-0,2-2)
(1-2,0-6)
(3-5,0-4)
(1-3,1-4)
(0-0,1-1)
(3-0,2-0)
(0-2,2-1)
(0-2,1-2)
(5-1,1-0)
(0-2,1-2)

NM finale, 17/4-05
Slevik
- Bækkelaget
10- 4 (1-1,4-2,5-1)
Bjølsenhallen, Oslo
Tilskuere: 151
1-0 (11:17) Anders Hansen (Thomas Stræte)
1-1 (17:44) Patrick Gundersen
2-1 (23:56) Anders Hansen (Ole Ek)
3-1 (25:29) Fredrik Johansen (Thomas Stræte)
3-2 (32:10) Patrick Gundersen (Andreas Lund)
3-3 (33:11) Espen Krog Lie
4-3 (34:31) Fredrik Johansen (Anders Hansen)
5-3 (38:42) Anders Hansen (Thomas Stræte)
6-3 (44:02) Thomas Stræte (Kim Hasfjord)
7-3 (47:13) Thomas Stræte (Ole Ek)
8-3 (57:20) Thomas Stræte (Anders Hansen)
8-4 (57:59) Patrick Gundersen
9-4 (58:02) Thomas Stræte
10-4 (58:55) Anders Paulsen (Thomas Stræte)
Utv.: Slevik 3x2 min., Bækkelaget 1x2 min.
Dommere: Eliassen/Torvet
Sleviks beste spiller: Thomas Stræte
Bækkelagets beste spiller: Patrick Gundersen

Tabell Pulje A
Slevik
3
3 0 0
18- 5
6
Bækkelaget
3
2 0 1
16-10
4
---------------------------------Åsenskogen
3
1 0 2
9- 9
2
Ajer
3
0 0 3
3-22
0

Innledende puljespill og semifinaler i NM for gutter,
ble arrangert i Holmliahallen 9.-10. april 2005.
Holmlia SK var arrangør.
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Tabell Pulje B
Tunet
4
3 1 0
11- 5
7
Holum
4
3 0 1
20- 6
6
---------------------------------Sagene
4
2 0 2
11- 9
4
Sarpsborg
4
1 1 2
7-11
3
Nidaros
4
0 0 4
3-20
0

7.12 NM pike
Finale:
19 Slevik

- Freidig

5-0 (3-0,1-0,1-0)

Semifinaler:
17 Slevik
18 Grei

- Strømmen
- Freidig

4-1 (4-0,0-1)
1-2 (1-0,0-1,0-1)sd

Puljespill:
Pulje A
SF Grei
Sola/Grannes IBK
Sarpsborg SK
Strømmen IBK
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Slevik
Freidig
Fagerstrand
Grei
Sola/Grannes
Holmlia
Tunet
Freidig
Strømmen
Sola/Grannes
Tunet
Fagerstrand
Slevik
Holmlia
Grei
Sarpsborg

Pulje B
Slevik IBK
Freidig
Holmlia SK
Tunet IBK
Fagerstrand IF
-

Holmlia
Tunet
Slevik
Sarpsborg
Strømmen
Freidig
Fagerstrand
Slevik
Grei
Sarpsborg
Holmlia
Freidig
Tunet
Fagerstrand
Sola/Grannes
Strømmen

4-0
5-3
0-8
5-2
3-3
1-4
5-2
1-8
1-2
2-4
2-1
1-9
2-0
4-0
5-3
0-1

NM finale, 17/4-05
Slevik
- Freidig 5- 0 (3-0,1-0,1-0)
Bjølsenhallen, Oslo
Tilskuere: 81
1-0 (03:59) Amalie Valle
2-0 (14:54) Kristine Kongsberg (Amalie Valle)
3-0 (19:07) Kristine Kongsberg
4-0 (28:53) Ingri Pettersen
5-0 (56:08) Kristine Kongsberg (Mari Alexandersen)
Utv.: Slevik ingen, Freidig 1x2 min.
Dommere: Henriksen/Kristiansen
Sleviks beste spiller: Kristine Kongsberg
Freidigs beste spiller: Hanne Ludvigsen

Tabell Pulje A
Grei
3
3 0 0
12- 6
6
Strømmen
3
1 1 1
5- 5
3
----------------------------------Sarpsborg
3
1 0 2
6- 8
2
Sola/Grannes 3
0 1 2
8-10
1

(2-0,2-0)
(2-1,3-2)
(0-3,0-5)
(3-2,2-0)
(2-0,1-3)
(0-2,1-2)
(2-2,3-0)
(1-3,0-5)
(0-0,1-2)
(0-2,2-2)
(1-0,1-1)
(1-6,0-3)
(1-0,1-0)
(1-0,3-0)
(3-1,2-2)
(0-1,0-0)

Tabell Pulje B
Slevik
4
4 0 0
22- 1
8
Freidig
4
3 0 1
19-13
6
----------------------------------Tunet
4
2 0 2
10-10
4
Holmlia
4
1 0 3
6-10
2
Fagerstrand
4
0 0 4
6-26
0

Innledende puljespill og semifinaler i NM for piker, ble arrangert i Gaustadhallen 9.-10.
april 2005. Slevik IBK var arrangør.

7.13 NM junior Menn
Finale:
15 Greåker

- Bækkelaget

6-2 (2-1,2-0,2-1)

Semifinaler:
13 Greåker
14 Sarpsborg

- Nor 92
- Bækkelaget

6-1 (4-0,2-1)
3-5 (3-3,0-2)

Puljespill:
Pulje A
Sarpsborg SK
Åsenskogen IBK
Sagene IF
Nor 92 IBK
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Bækkelaget
Toppen
Sarpsborg
Åsenskogen
Tunet
Nor 92
Åsenskogen
Tunet
Bækkelaget
Greåker
Sarpsborg
Sagene

Pulje B
Bækkelagets SK
Greåker IBK
Tunet IBK
Toppen IL
-

Greåker
Bækkelaget
Sagene
Nor 92
Toppen
Sarpsborg
Sagene
Greåker
Tunet
Toppen
Åsenskogen
Nor 92

1-6
0-8
4-2
0-1
9-0
0-3
4-7
1-4
5-2
7-1
3-1
4-5

NM finale, 30/4-05
Greåker - Bækkelaget
6-2 (2-1,2-0,2-1)
Gaustadhallen
Tilskuere: 230
1-0 (14.44) Kenneth Schistad (Kim Wilhelmsen)
2-0 (16.56) Jørgen Syrrist (Lars Erik Torp)
2-1 (18.16) Stian Thorsen (Pål M. Kristiansen)
3-1 (20.35) Kenneth Schistad (Henrik Gunnarstorp)
4-1 (30.36) Lars Erik Torp (Jørgen Syrrist)
5-1 (44.04) Kristoffer Rostad (Kim Wilhelmsen)
6-1 (58.24) Lars Erik Torp (Henrik Gunnarstorp)
6-2 (59.05) Stian Thorsen (Peter Kjelstad)
Utv.: Greåker 2x2 min., Bækkelaget 1x2 min.
Dommere: Smaga/Olavson
Greåkers beste: Lars Erik Torp
Bækkelagets beste: Stian Thorsen

Tabell Pulje A
Sarpsborg
3
3 0 0
10- 3
6
Nor92
3
2 0 1
6- 7
4
--------------------------------Sagene
3
1 0 2
13-13
2
Åsenskogen 3
0 0 3
5-11
0

(0-1,1-5)
(0-5,0-3)
(1-0,3-2)
(0-0,0-1)
(4-0,5-0)
(0-1,0-2)
(3-2,1-5)
(1-1,0-3)
(1-1,4-1)
(3-1,4-0)
(1-1,2-0)
(1-2,3-3)

Tabell Pulje B
Greåker
3
3 0 0
17- 3
6
Bækkelaget 3
2 0 1
14- 8
4
--------------------------------Tunet
3
1 0 2
12- 9
2
Toppen
3
0 0 3
1-24
0

Innledende puljespill og semifinaler i NM for jr. menn,
ble arrangert i Tindlundhallen, Sarpsborg 23.-24. april 2005. Greåker IBK var arrangør.
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7.14 NM junior Kvinner
Finale:
11 Slevik

- Tunet

4-1 (1-0,1-0,2-1)

Grunnspill:
Deltakerlag: Slevik IBK, Sola/Lura, Tunet IBK,
Fredrikstad IBK, Holmlia SK
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Tunet
Fredrikstad
Holmlia
Slevik
Sola/Lura
Fredrikstad
Sola/Lura
Holmlia
Tunet
Slevik

-

Slevik
Sola/Lura
Tunet
Fredrikstad
Holmlia
Tunet
Slevik
Fredrikstad
Sola/Lura
Holmlia

0-5
2-2
1-2
3-1
5-7
0-2
0-5
3-4
1-2
4-3

(0-2,0-3)
(1-1,1-1)
(1-0,0-2)
(1-0,2-1)
(2-2,3-5)
(0-0,0-2)
(0-4,0-1)
(1-1,2-3)
(0-2,1,0)
(2-2,2-1)

NM finale, 30/4-05
Slevik - Tunet
4-1 (1-0,1-0,2-1)
Gaustadhallen
Tilskuere: 180
1-0 (06.47) Line Hagestande (Anette Gulliksen)
2-0 (26.58) Marie Amundsen (Ingri Pettersen)
3-0 (43.07) Kristine Kongsberg (Anette Gulliksen)
3-1 (47.41) Line V. Moen
4-1 (57.10) Kristine Kongsberg (Karianne Stene)
Utv.: Slevik 1x2 min., Tunet ingen.
Dommere: Jørstad/Zouhar
Sleviks beste: Marie Amundsen
Tunets beste: Charlotte Hermansen

Innledende grunnspill i NM for jr. kvinner, ble
arrangert i Høyenhallen, Oslo 23.-24.april 2005. Tunet
IBK var arrangør.

Tabell:
Slevik
4 4 0 0 17- 4 8
Tunet
4 2 0 2 5- 8 4
------------------------------Fredrikstad
4 1 1 2 7-10 3
Sola/Lura
4 1 1 2 9-15 3
Holmlia
4 1 0 3 14-15 2

7.15 Resultater A-landslag kvinner
24.04.05
23.04.05
22.04.05
13.02.05
12.02.05
11.02.05

Liberec
Praha
Liberec
Høyenhallen
Høyenhallen
Høyenhallen

Tsjekkia
Tsjekkia
Tsjekkia
Norge
Sverige
Norge

-

Norge
Norge
Norge
Sveits
Norge
Finland

2- 5
8- 4
7- 2
0- 4
12- 0
2-11

Astrid Bjørnebekk passerte som andre
norske spiller 50 spilte landskamper
23.04.05. mot Tsjekkia.

7.16 Resultater A-landslag menn
11.02.05
12.02.05
13.02.05

WC Uddevalla
WC Varberg
WC Göteborg

Sverige
Finland
Norge

- Norge
- Norge
- Sveits

Latvia
Norge
Norge
Tsjekkia

-

Norge
Norge

- Sveits
- Sveits

13- 1
11- 2
6- 6

7.17 Resultater U19-kvinner
10.11.04
11.11.04
12.11.04
13.11.04

VM
VM
VM
VM

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

Norge
Ungarn
Sverige
Norge

8908-

6
0
7
1

Mari Grønlund lagde 10.11.04 Norges
første mål på U19 nivå for kvinner.
Ingri Pettersen assisterte.

7.18 Resultater U19-menn
13.02.05
12.02.05

Frøyhallen
Åsenhallen

2- 7
2- 8

7.19 Poengplukkere i Eliteseriene
Eliteserien menn:
P
M
A Navn
91
59 32 Kristiansen Ketil
78
36 42 Evensen Raymond
77
43 34 Kronberg Ketil
76
29 47 Larsson Johan
71
35 36 Samuelsson Mattias
66
34 32 Mikkelsen Jørgen
66
32 34 Sletten Andreas
65
40 25 Fauskanger Willy
64
36 28 Laitinen Antti
64
28 36 Laitinen Jukka

Klubb
Sarpsborg SK
Fjerdingby IBK
Holum IBK
Sarpsborg SK
Holum IBK
Kverneland IBK
Sveiva IBK
Greåker IBK
Harstad IBK
Harstad IBK

Eliteserien kvinner:
P
M
A Navn
85
38 47 Lindberg Helena
62
38 24 Engrønningen Johanna
55
36 19 Grønmo Tone
49
27 22 Adamane Liene
41
20 21 Helminsen Tina Mari
31
22
9 Collberg Lina
30
19 11 Ludvigsen Jane
29
18 11 Sandberg Therese
29
18 11 Sjöberg Sandra
28
19
9 Olsen Cecilie Eilen

7.20 Utmerkelser
Årets spiller menn: Ketil Kristiansen (Sarpsborg SK)
Årets spiller kvinner: Helena Lindberg (Holmlia SK)
Årets dommerpar: Kim A. H. Jørstad og Rune A. Zouhar (Monolitten IL)
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Klubb
Holmlia SK
Holmlia SK
Holmlia SK
Øreåsen IL
Slevik IBK
Akerselva IK
Slevik IBK
Slevik IBK
Holmlia SK
Slevik IBK

7.21 Tabeller 2004/2005
Eliteserien Menn

1.div midt Menn

Sarpsborg
22 20 1 1
221-118
41
Holum
22 17 2 3
185-101
36
Greåker
22 16 3 3
180- 93
35
Fjerdingby
22 14 3 5
168-125
31
Tunet
22 12 2 8
126-108
26
Kverneland
22 10 2 10
152-123
22
Sveiva
22
9 2 11
151-132
20
Slevik
22 10 0 12
137-136
20
------------------------------------------Sagene
22
6 1 15
118-197
13
Harstad
22
4 2 16
128-182
10
------------------------------------------Øreåsen
22
2 2 18
96-234
6
Bærums Verk
22
1 2 19
94-207
4

Ugla
18 16 1 1 210- 58 33
------------------------------------------Ntnui Gløs
18 14 1 3 183- 73 29
Nidaros
18 12 0 6 192- 51 24
Ntnui Dragvoll
18 9 1 8
96-110 19
Tigers
18 6 0 12 105-196 12
Ntnui Gløs 2
18 4 0 14
82-197
8
Gløshaugen
18 0 1 17
71-254
1

1.div midt Kvinner
Ntnui Dragvoll
Ntnui Gløs
Nidaros
Ugla
Ntnui Dragvoll 2
Nidaros 2
Ntnui Gløs 2
Freidig

Eliteserien Kvinner
Holmlia
18 18 0 0
206- 20
36
Slevik
18 16 0 2
149- 28
32
Tunet
18 11 1 6
105- 69
23
Øreåsen
18 10 1 6
87- 93
21
Sveiva
18
7 4 7
69- 70
18
Akerselva
18
8 2 8
79- 85
18
Sagene
18
6 2 10
63-102
14
Hellerud
18
2 3 13
53-122
7
------------------------------------------Vålerenga
18
3 0 15
28-155
6
------------------------------------------Holum
18
2 1 15
39-134
5

14 12
14 11
14 10
14 5
14 5
14 3
14 3
14 2

1 1
1 2
2 2
2 7
1 8
1 10
0 11
2 10

127- 22
84- 21
96- 30
40- 63
33- 86
35- 67
28- 87
37-104

25
23
22
12
11
7
6
6

1.div nord Menn
Sluttspill:
TSI
Tromsø
HF
Havøysund
Avd. Finnmark:
HF
Havøys
Nordreisa
Karasjok
Lakselv
Alta
Maze
Nordstjer
HF 2

1.div øst Menn
Fredrikstad
18 15 2 1
178-100
32
------------------------------------------Drammen
18 11 1 6
141- 96
23
Grei
18 10 3 5
129-108
23
Holmlia
18
9 3 6
124-101
21
Lørenskog
18
9 2 7
98- 99
20
Bækkelaget
18
7 3 8
113-105
17
Nor 92
18
6 2 10
129-139
14
------------------------------------------OSI
18
6 2 10
105-121
14
Ajer
18
4 3 11
100-158
11
Strømmen
18
2 1 15
80-170
5

6
6
6
6

34383212-

16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
12
11
11
7
6
5
1
1

Avd. Nordland/Troms:
TSI
6
Tromsø
6
Bodø
6

3
2
2

25
29
24
38

0 0
1 3
1 4
0 5
0 9
1 9
0 11
1 14
0 15
2
2
0

9
8
7
0
32
25
23
22
14
13
10
3
2

1
2
4

8
6
4

1.div vest Menn

1.div nord Kvinner

Åsenskogen
14 13 0 1
112- 57
26
------------------------------------------BSI
14 11 1 2
103- 76
23
Klepp
14 10 2 2
84- 53
22
Sunde
14
5 1 8
73- 74
11
Sola/Grannes
14
5 0 9
94-113
10
Nornen
14
4 1 9
96-103
9
Lura
14
4 1 9
79- 94
9
Hillevåg
14
1 0 13
70-141
2

Sluttspill:
TSI
Tromsø
HF
Karasjok

6
6
6
6

Avd Finnmark:
HF
Karasjok
Alta

6
6
6

5
3
0

1
1
0

0
2
6

11
7
0

Avd. Nordland/Troms:
TSI 1
8
Tromsø
8
Narvik
8
Harstad
8
TSI 2
8

8
6
3
2
1

0
0
0
0
0

0
2
5
6
7

16
12
6
4
2

1.div vest Kvinner
Sola/Grannes
BSI
Lura
Sandviken

12
12
12
12

8
7
5
1

2 2
1 4
2 5
1 10

60624638-

38
38
51
79

18
15
12
3

32- 8
19- 12
13- 24
9- 29

For aldersbestemte klasser og 2. divisjon og lavere henvises det til den enkelte krets.
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10
7
6
1

7. Resultatregnskap for 2004/2005 og 12. Budsjettforslag for 2005/2006
Prosjekt

INNE B04/05

20
25
29

SUM SKOLE/BREDDE INNEBANDY
SUM INFORMASJON
SUM ANDRE PROSJEKTER

1

SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMF NBF

2

SUM IDRETTSLAGENES AKTIVITET NBF

600
601
602
603
60 901

SUM A-LANDSL MEN INNEBANDY
SUM U-19 MEN INNEBANDY
SUM KVINNELANDSL. INNEB.
SUM U-19 KVINNELANDSL. INNEB.
4 NASJONERS MENN

3

SUM TOPPIDRETT NBF

800
801

INNE R04/05

DIFF04/05

INNE B05/06

183 000
19 200
3 920

191 105
30 295
4 720

8 105
11 095
800

233 000
19 200
4 340

206 120

226 119

19 999

256 540

(407 500)

(384 097)

23 403

(407 500)

375 000
142 000
373 000
280 000
70 000

639 279
140 473
483 484
290 194
0

264 279
(1 527)
110 484
10 194
(70 000)

375 000
280 000
373 000
142 000
70 000

1 240 000

1 553 430

313 430

1 240 000

SUM TRENERUTDANNING INNEBANDY
SUM DOMMERUTDANNING INNEBANDY

80 000
137 000

70 438
102 107

(9 562)
(34 893)

80 000
150 000

4

SUM KOMPETANSEUTVIKLING NBF

217 000

172 544

(44 456)

230 000

86 000
87 000

KRETSTILSKUDD
KONTINGENTER INTERNASJONALE FORBUND

120 000
22 000

108 000
23 852

(12 000)
1 852

120 000
28 000

5

SUM ANDRE INNSATSOMRÅDER NBF

142 000

131 852

(10 148)

148 000

90
92

SUM MØTER FORBUNDSSTYRET
SUM MØTER INNEBANDY

31 270
71 000

31 779
102 006

509
31 006

32 860
121 000

6

SUM STYRE OG KOMITEER NBF

102 270

133 784

31 514

153 860

95
951

SUM PERSONAL KOSTNADER
SUM DRIFT ADMINISTRASJON

1 695 000
566 400

1 751 036
568 680

56 036
2 280

2 120 000
667 740

7

SUM ADM. OG PERSONAL NBF

2 261 400

2 319 716

58 316

2 787 740

8

SUM SALG NBF

15 000

(3 619)

(18 619)

0

9

SUM SPONSOR NBF

(30 000)

56 370

86 370

(30 000)

98 000
98 010
98 020
98 060

ÅRSAVGIFT
LISENS
OVERGANGER
RAMMETILSKUDD

(75 000)
(1 950 000)
(230 000)
(1 700 000)

(95 550)
(2 255 849)
(237 700)
(1 700 000)

(20 550)
(305 849)
(7 700)
0

(100 000)
(2 300 000)
(240 000)
(1 800 000)

10

SUM ANDRE INNTEKTER

(3 955 000)

(4 281 589)

(326 589)

(4 440 000)

11

PROSJEKTRESULTAT

(208 710)

(75 490)

133 220

(61 360)
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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.

Engelsk regeltekst:
5 FIXED SITUATIONS
507 Offences leading to a free-hit
19)

When a goalkeeper receives a pass from a field player in the same team. (924)
This shall be considered an offence only if the pass, in the referees' opinion, is intentional. Receiving implies that the
goalkeeper touches the ball with either his hands or arms, also even after the goalkeeper has possibly touched or
stopped the ball with any other part of his body. A goalkeeper may receive a pass from a player in the same team if
the goalkeeper is completely outside his goal crease when he receives the pass, and is thereby considered a field
player. If the goalkeeper leaves his goal crease entirely, stops the ball, returns to his goal crease and picks the ball
up this shall not be considered a pass to the goalkeeper.
A pass to the goalkeeper is not considered a goal situation and can not result in a penalty shot.
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8.1.2 Tillempede spilleregler for klasser under lillegutt/-jente:
Med stadig større innebandyaktivitet nedover i aldersklassene ser seksjonsstyret det som viktig at
administrerende myndighet får mulighet til å tillempe spillereglene for de aller yngste.
Seksjonsstyret foreslår dermed at følgende legges med som et tillegg til spilleregler for innebandy:

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.
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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.
Seksjonens innstilling:
Seksjonen mener det av prinsipp skal deles ut like mange poeng i alle kamper.
Videre ser ikke seksjonen at det i innebandy er noe stort problem med kamper som ender uavgjort,
som er bakgrunnen for en 3-1-0 fordeling av poengene i f.eks fotball.
Seksjonen tror det er viktig at innebandy med sin økende mediedekning har enkle tabeller og varige
regler slik at de enkelt kan forstås av alle.
Forslaget støttes ikke. Hvis forslaget vedtas må det tas stilling til om regelen skal gjelde allerede fra
sesongen 05/06.

8.2.2 Forslag fra seksjonsstyret:
§17 Aldersbestemmelser: (For sesongen 05/06)
Senior:
Veteraner:
Junior *:
Gutt/jente:
Smågutt/jente:
Lillegutt/jente:
Minigutt/jente:
Microgutt/jente:

født 1984 eller tidligere
født 1972 eller tidligere
født 1985, 86, 87 eller 88
født 1989 eller 1990
født 1991 eller 1992
født 1993 eller 1994
født 1995 eller 1996
født 1997 eller senere

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.
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.
Begrunnelse:
Regelen må presiseres. Seksjonen ønsker at spillere som er gutt/jente kan spille i seniorklassen.
Seksjonen ønsker også å sette navn på klassene under lillegutt/jente, samt gjøre om
klassebetegnelsen generelt fra pike til jente. Det siste vil også medføre navnendringer i andre
paragrafer i reglementet.
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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 puljie, nr. 3-4 i hver sin pulje og nr. 5. – 6 i hver sin pulje.
Lagene spiller deretter dobbeltserie over en helg.
b) Semfinaler 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
Begrunnelse:
Hva skal til for at dame- innebandyen vokser i hele landet og at vi faktisk kommer ut av den
stagnasjonen som innebandyen på damesiden kanskje har opplevd de siste årene?
I Sverige ser vi at dameinnebandy vokser hver dag som går, mens i Norge har vi altså en stagnasjon.
Det er på tide at innebandyen ta et skikkelig grep for å sette dameinnebandy skikkelig på kartet. Og
her må man tørre å være visjonære. For første gang ser man at innebandyens eliteserie for herrer,
har lag med fra alle deler av landet, gjennom Harstad IBK, Ugla IBK og Kverneland IBK. Dette vil
utvillsomt sørge for at innebandyen blir en mer profilert idrett og en idrett som ikke bare har en preg
av å være en ”trikkeserie” på indre østlandet. En serie med lag fra øst, midt, vest og nord, vil sørge
for at innebandyen endelig får sitt reelle gjennombrudd i regionale og nasjonale medier. Nettopp
fordi idretten på elitenivå er blitt landsdekkende og dermed mer interessant.
Skal vi faktisk kunne snakke om et større bredde og høyere nivå også på dameinnebandy ,
MÅ man skape mer interesse i hele landet.. Da må vi nå tørre å gjøre det grepet som gjør at
eliteserien for damer, blir en reell landsdekkende eliteserie. Dette vil øke nivået, skape større
interesse blant publikum, media og kanskje snu stagnasjon til utvikling! Og igjen vil dette generere
en økning i sponsorbudsjettene, som vil gjøre at den økonomiske kostnaden er forsvarlig å ta.
Dersom man tørr!

31

Det sportslige nivået er ikke lengre til hinder. Vi ser at lag utenfor østlandet, begynner å gjøre seg
gjeldende på damesiden nasjonalt. TSI Innebandy var i år i NM – sluttspillet, og fikk gode
tilbakemeldinger for sin innsats mot lag som Holmlia, Tunet og Sveiva.. Bl.a. fra damelandslagets
sjef,. som uttalte at flere spillere kunne være interessante å se nærmere på i en
landslagssammenheng.
Vi ser at SK Freidig fra Midt- Norge spilte seg frem til NM finale i pikeklassen i år.
Dette førte til større interesse fra media i disse regionene, og som gjør at innebandyen får større
interesse og utvikling i nord og midt. Nettopp slik utvikler man innebandy over hele landet. Tenk da
hva en eliteserie damer for innebandy vil kunne bety.
Det visjonære er nå å erkjenne at utvikling nasjonalt er avgjørende, for å få utvikling også på
østlandet. Da må vi nå si at fom. 2006/2007 skal vi ha en landsdekkende eliteserie!
Da vil også klubbene og lagene som har ambisjoner om eliteserieplass, få en hel sesong på seg til å
planlegge eliteseriedeltakelse. Og når lag fra nord, midt og vest klarer å ha økonomi til å reise
nedover til NM – sluttspill en gang i året, så forventer vi at klubbene i øst klarer det samme. For det
er lagene fra nord, midt og vest, som sannsynligvis vil få den aller største belastningen med en slik
deltakelse, slik som man allerede har hatt det på herresiden.
Men det skal vi klare, slik som Kverneland og Harstad allerede gjør det!
Vi oppfordrer derfor seksjonsårsmøtet om å gjøre det visjonære og viktige grepet for å skape
det endelig gjennombruddet for dame innebandyen i Norge.
Si ja til en allnorsk eliteserie for damer!

Seksjonens innstilling:
Seksjonen ønsker på sikt å innføre en landsdekkende Eliteserie for kvinner, men mener at
utviklingen av kvinnesiden på landsbasis fortsatt ikke er på et nivå som kan forsvare en
landsdekkende Eliteserie.
Seksjonen vil advare mot å vedta en slik eliteserie som vil tappe ressurser fra de regionale seriene,
som igjen vil føre til stagnasjon for utviklingen av kvinneinnebandy som nå er inne i en god trend.
Hvis en slik serie blir vedtatt må det i det minste stilles mye større krav til antall lag i en
regionsserie før avdelingsvinneren har mulighet til å rykke opp i Eliteserien. Det å balansere/basere
en Eliteserie på 3 til 4 i lag i regionene er en håpløs situasjon.
Forslaget støttes ikke.

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.
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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
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.
Argumenter for forslaget:
Minske vegringer for lag i 2. divisjon å rykke opp.
Øke interessen (publikum og media) for kampene både i eliteserien og 1.divisjon Østlandet.
Gi bedre kamptilbud til lag/spillere.
§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.
Seksjonens innstilling:
Seksjonen ønsker ikke en serie som deles opp i flere serier etter en periode.
Erfaringsmessig ønsker heller ikke media en slik løsning.
Seksjonen ser dessverre også problemer med halltider hos klubbene når det midt i sesongen
kommer to nye serieoppsett. Erfaringsmessig er det allerede i dag problemer med klubber som ikke
får halltider som passer med et serieoppsett. Det har vist seg at det i mange kommuner er vanskelig
å få halltid i helger hvis man ikke har en oppsatt kamp å vise til. Med en deling i november vil
konsekvensen bli mange kamper i treningstider midtuke.
Forslaget støttes ikke.
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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.
Seksjonens innstilling:
Årsmøtet kommer som regel for tidlig for å kunne ta en slik avgjørelse. Grunnen til at dette står i
regelverket er at man kan tilpasse en serie hvis lag trekker seg i forkant av seriestart, kvalifiserte lag
som ikke ønsker å delta eller at det ikke er nok kvalifiserte lag, osv.
Eliteserien (1.div øst) for kvinner skal i utgangspunktet bestå av 10 lag i dobbel serie.
Historisk sett er det lurt at administrerende myndighet har mulighet til å endre på dette ut fra
”tilgjengelige” lag. F.eks i forhold til problematikken som Akerselva skisserer i sitt forslag under.
Forslaget støttes ikke.

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.
Seksjonens innstilling:
Det at det spiller mange 2.lag i 2.divisjon kan kanskje være et problem.
Kanskje burde regelen i stedet vært å ikke tillate 2.lag i 2.divisjon slik at man sikrer en bedre flyt
mellom Eliteserien og underliggende divisjon. Dette ville kanskje fungert i Oslo, men ikke i andre
2.div som sokner til eliteserien (1.div øst).
Uansett tilsier all erfaring at skal man få en fungerende eliteserie for kvinner, må man ha runde
regler for å tillate lag å spille i serien, ikke sette regelbegrensninger for hvilke lag som kan delta.
Man vil da fort ende med en serie kun bestående av 4-5 lag eller en serie hvor de samme lagene
spiller fra sesong til sesong.
Forslaget støttes ikke.
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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.
Seksjonens innstilling:
Kravet til antall klubber tilknyttet regionen må være større hvis intensjonen med regelen, med å
sikre at regionen ikke tømmes for lag, skal opprettholdes. Konsekvensene av at regionsserien
tømmes for lag vil merkes mest i underliggende 2.div. Dette merkes nå f.eks i den største regionen
øst, hvor kretser som Buskerud og Hed/Opp har problemer med å få gjennomført skikkelige serier i
sine 2.div.
Sør-Trøndelag som administrerer region Midt er i en litt spesiell stilling da det kun er SørTrøndelag krets som har seriespill i regionen. På sikt vil dette forhåpentligvis endres.
Seksjonen ønsker ikke å endre på nåværende regel, og ønsker i stedet å fortsette og gi dispensasjon
til elitekval etter skjønn til de regionene som ikke direkte klarer eller finner det fornuftig å spille en
1.div med minimum åtte lag.

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.
Begrunnelse:
Vi mener det ikke er sportslig riktig at seriesystemet som er i dag kan medføre at 4 av 10 lag faktisk
kan rykke ned fra Østlandsserien pga. resultatet av nedrykk/opprykk til eliteserien. Dette utgjør etter
vår mening en alt for stor prosentvis endring av serien fra en sesong til en annen.
I og med at Østlandsserien består av klubber som hører hjemme i fylkene Oslo, Akershus, Vestfold,
Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark og Østfold så utgjør dette en vesentlig andel innebandyklubber og spillere totalt sett i Norge.
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Vi mener derfor at det er sportslig forsvarlig og utvide Østlandsserien ti1 12 lag da dette
vil resulterer i flere kamper, bedre matching for lagene samt en mer rettferdig serieavvikling
med tanke på opprykk/nedrykk.
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.
Seksjonens innstilling:
Seksjonen ser det som fornuftig å ha en bred 1.div, men da under en smalere Eliteserie.
Selv om det er mange kretser som sokner til 1.div øst, er det veldig forskjellig hvor mange lag de
forskjellige kretsene har i seriespill. Oslo, Østfold og Akershus vil nok kunne gi fra seg flere lag
uten at dette vil ha noen betydning for seriene i kretsene. Hvordan konsekvensene blir for de andre
kretsene under regionen er seksjonen mer usikker på.
Seksjonen tror at det totale antall lag som evt. vil kunne spille i forbundsseriene fra Østlandet (23
lag) er for stort. Konsekvensene for de minste kretsene kan bli meget uheldige.
Seksjonen støtter ikke forslaget.

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 årstinget 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.
Begrunnelse:
Antall lisensierte spillere som sognet til Østlandsserien pr 01.05.2004 var
4078 av landets totale antall 5.617.
Dette utgjør 72,6 % av spillerne og formodentligvis også tilsvarende prosentandel av antall lag i
seriespill.
Det vites ikke at det har skjedd noen stor endring av disse forholdstall i løpet av sesongen 2004-05.
Hvis systemet skal være noenlunde rettferdig og demokratisk representativt, bør tidligere regelordning
gjenopprettes som forslått ovenfor.
I tillegg kan det anføres at lagene i Østlandsserien trolig holder en jevnt høyere standard enn lagene i
de øvrige 1.divisjoner, hvilket bekreftes av hvilke lag som spiller og har spilt i Eliteserien.
Dette forslaget fremmes på vegne av Holmlia SK og Bækkelagets SPK
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Seksjonens innstilling:
For innebandyens utbredelse i hele landet synes seksjonen det er viktig at lag fra alle deler av landet
er representert i Eliteserien. Historisk har lagene fra andre regioner enn øst de siste årene også
hevdet seg bra i Eliteserien rent sportslig, og taklet de økonomiske utfordringene, så seksjonen ser
ikke på dette som noe problem.
I sesongen 2005/2006 vil 9 av 12 lag (75%) i Eliteserien komme fra region øst noe som i forhold til
forslagets argumentasjon skulle være riktig i forhold til antall spillere i regionen.
Seksjonen synes derfor at gjeldende kvalifiseringsregler fungerer bra, og støtter ikke forslaget.

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.
Argumentasjon.
I dag kommer det ikke mange nye innebandyspillere (hvis noen idet hele tatt) ut dette mesterskapet.
Det krever mye arbeid både fra administrasjonen i NBF og kretser/klubber og denne tid/energi bør
bl.a. kunne benyttes til rekrutteringsarbeid til idretten vår i stedet for.
Seksjonens innstilling:
I forhold til rekruttering kan det sikkert stilles spørsmål ved Mesterskap Videregående skoler sin
verdi, men i forhold til sponsorer er faktisk VGS mesterskapet en av de tingene våre kommersielle
samarbeidspartnere er mest interessert i. Det vil derfor ikke på nåværende tidspunkt være særlig lurt
å fjerne den sentrale styringen av mesterskapet. Forslaget støttes ikke.

8.2.11 Forslag fra seksjonsstyret:
§24. Bestemmelser om kamplengder
Legges til:
Minigutt/jente: Min 1x15 min, max 2x20 min
Microgutt/jente: Min 1x10 min, max 2x15 min

8.2.12 Forslag fra Fagerstrand IF:
§24. Bestemmelser om kamplengder
Forslag:
Kampreglementet §24. Bestemmelser om kamplengder.
Veteran:
Min. 2x15 min.
Nytt: max 3x15 min.
Seksjonens innstilling:
Hvis det skal tilføres en maks tid for veteran, ønsker seksjonen at denne skal være 3x20min.
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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.)
Seksjonens innstilling:
Saken må behandles på et forbundsting. Det kan ikke vedtas en slik endring på et seksjonsårsmøte.
Seksjonen savner argumentasjon for hvorfor man ønsker en endring.

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 overgangsgebyr 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 overgangsskjema 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.
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.
Begrunnelse:
Under generelt ønsker seksjonsstyret å tette ”hullet” som gir moderklubb og ny klubb mulighet til å
flytte spillere etter overgangsperiodens slutt med å ’vente’ med å signere overgangspapirene, men å
melde overgangen før tidsfristen.
Videre ønsker seksjonen at det i perioden fra 15.januar til 1.mai ikke skal kontaktes spillere med
tanke på overgang for påfølgende sesong. Dette har fungert som en uskreven regel i flere år, men
har i det siste ”sklidd” ut. Seksjonen ønsker derfor å få dette inn i regelverket.

8.2.15 Forslag fra seksjonsstyret:
§ 28 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.
Begrunnelse:
Seksjonen finner det ikke nødvendig å opprettholde bestemmelsen om at kvinner ikke kan spille i
kamper for menn.
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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 NMkamper. 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.
Begrunnelse:
Regelen må presiseres. Den nåværende regelen tar kun høyde for at en klubb har 1.lag og 2.lag.
Virkeligheten nå er at klubber også har 3.lag, 4.lag osv.
Seksjonsstyret ser det som viktig at det fortsatt er en regel som beskytter klubber i de lavere
divisjoner mot at klubber med mange lag i samme klasse topper underliggende lag i enkeltkamper.
Dette er viktig for å få en rettferdig serieavvikling også nedover i seriesystemet.

8.2.17 Forslag fra IK Akerselva:
STRAFFEREAKSJONER 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.
Seksjonens innstilling:
Seksjonen ønsker en argumentasjon fra Akerselva for bakgrunnen for forslaget.
Om høyere bøter for klubber som ikke stiller til kamp virker mer preventivt er seksjonen usikker på.
§ 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.
Seksjonens innstilling:
Seksjonen ønsker at Akerselva legger fram sitt forslag del for del slik at alle momenter som ønskes
behandlet blir behandlet.
Generelt dekker Sanksjons- og protestreglementet mye av bestraffingene. Seksjonen mener det ikke
er hensiktsmessig å få dette inn i straffereaksjoner for brudd på kampreglementet.
Det vil uansett være dumt å ”kaste ut en klubb fra NBF” både i forhold til tildelte bøter og annet…
Forslaget støttes ikke.
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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/akershusregionen.
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.

Seksjonens innstilling:
Seksjonen tar forslaget til etterretning. Oslo BK kan fritt 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.
Argumentasjon:
Fram til i dag så drives mye av arbeidet rundt og med begge U19-landslagene på frivillig basis. Bl.a.
bruker trenere/leder av sin ferie uten godtgjørelse, teamet rundt lagene har utgifter og hvis de skulle få
dekket dette hadde landslagene måttet redusere antall samlinger og klubb-/spiller-kontakten (her lider
spesielt det å få med spillere fra andre deler av Norge enn Oslo/Akershus/Østfold).
Med bedre økonomi ville U19-landslagene vært mye bedre forberedt til VM og jeg er sikker på at
dette ville merkes på plasseringer/resultater.
Det er viktig for hele Norge at vi har U19-landslag og hvis alle betaler litt, vil begge landslag få mye
bedre økonomi til samlinger både i antall og også utenom Oslo/Akershus/Østfold.
Seksjonens innstilling:
Norges Bandyforbund satser stort på utviklingsprosjekter rundt om i hele landet for å rekruttere
flere innebandyspillere og for å opprette flere klubber. Seksjonen ønsker derfor at inngangsterskelen
for nye klubber skal være så lav som mulig. Det virker da lite fornuftig å øke denne terskelen for å
satse på toppidrett.
Prinsipielt ønsker ikke seksjonen å øremerke deler av denne type avgifter til spesifikke formål, men
i stedet tildele midler til f.eks landslagene over seksjonens budsjett.
Forslaget støttes ikke.

8.3.2 Dommerhonorar fra og med sesongen 2005/2006:
Eliteserien for kvinner:
Eliteserien for menn:
1.div øst for menn:

kr.600,- pr. dommer.
kr.800,- pr. dommer.
kr.550,- pr. dommer.

Begrunnelse:
Seksjonsstyret ønsker å heve dommerhonoraret med kr.50,- i Eliteserien for menn og 1.div øst for
menn.
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10. Avgifter for sesongen 2005/2006
Eliteserien menn (12 lag)

Kr.

Lagavgift (deltakelse, adm, premier osv)
Europacupavgift pr. lag
Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett)
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
Reisekasse (fordelingskasse)
NM -avgift

Eliteserien kvinner (10 lag)

20.000,3.000,18.000,2.000,12.000,0,SUM:

1.div ØST menn (10 lag)

Kr.

Lagavgift (deltakelse, adm, premier osv)
Europacupavgift pr. lag
Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett)
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
Reisekasse (fordelingskasse)
NM -avgift

55.000,-

17.000,3.000,8.000,1.000,0,0,SUM:

Kr.

Lagavgift (deltakelse, adm, premier osv)
Europacupavgift pr. lag
Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett)
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
Reisekasse (fordelingskasse)
NM -avgift

17.000,0,8.000,1.000,0,0,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
Kverneland:
Harstad:
9 øvrige lag:

Utbetalt:
Ugla:
Kverneland:
Harstad:
Øvrige:

7 riser
7 reiser
7 reiser
3 reiser hver seg
Deletall
En del

=>
=>
=>
=>
=>
=>

7 x 2.769
7 x 2.769
11x2.769
(27x 2.769)/9

1+1+1+1+1+1+1 = 7
1+1+1+1+1+1+1 = 7
1+1+1+2+2+2+2 = 11
(1+1+1)*9 = 27
52
144.000,- / 52 = 2.769

=
=
=
=

kr. 19.383,kr. 19.383,kr. 30.459,kr. 8.307,-

Avgifter for sesongen 2005-2006:
Lisens aktive over 17 år
Lisens aktive under 17 år
Lisens dommere, trenere, ledere
Utvidet lisens over 17 år
Utvidet lisens under 17 år
Lagforsikring (f.eks en enkel turnering)
Laglisens (gjelder i visse områder av landet) kr.2000,-

kr. 450,kr. 300,kr. 300,kr. 700,kr. 500,kr .800,-

Overgangsgebyr for spiller over 17 år
Innmeldingsavgift for nye klubber
Kun årsavgift for klubber i obligatorisk seriespill

kr. 600,- (under 17 år kr. 0,-)
kr.
0,kr. 500,-
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29.000,-

