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AGENDA: 
 

1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge sekretærer 
4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll. 
5. Godkjenne den oppsatte saksliste. 
6. Behandle beretningen. 
7. Gjennomgå regnskapene, som oversendes forbundstinget til 

godkjenning. 
8. Behandle innkomne forslag. 
9. Foreta følgende valg i innebandyseksjonen: 

Nestleder  2 år 
1. styremedlem 2 år 
1. varamedlem 2 år 
 
Leder av Valgkomité og 3 - 4 medlemmer 

 
10. Foreslå avgifter til sesongen (godkjennes av forbundstinget/ 

forbundsstyret). 
11. Behandle handlingsplan for sesongen 2007/2008. 
12. Foreslå budsjettene for kommende sesong (godkjennes av 

forbundstinget/ forbundsstyret). 
13. Administrative bestemmelser. 



 
ÅRSBERETNING 

 
med regnskap for 

 
NORGES BANDYFORBUND 
INNEBANDYSEKSJONEN 

2006 - 2007 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 3
 

 

 

0. mai 2007
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FORORD 
 

Kjære innebandyvenner! 
 
Årsmøtet er her og jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til mine kolleger i 
seksjonsstyret og takke administrasjonen, forbundsstyret, komiteene, kretser, klubber, 
dommere, frivillige og alle som jobber for og med vår idrett for sesongen som har gått. 
  
Det er kommet inn 22 forslag (6 fra seksjonsstyet og 16 fra klubber/kretser/regioner). Håper 
det blir en god diskusjon rundt disse sakene. 
  
Innebandyen i Norge har god vekst og Norges Bandyforbund er ett av de få som ikke har 
tilbakegang ved årets idrettsregistrering. 
  
Vil passe på å ønske alle et godt årsmøte og en god sommer. 
 
Jon Erik Eriksen 
Leder av Innebandyseksjonen 
  



1. ORGANISASJON 
1.1 Seksjonsstyret 

Leder Jon Erik Eriksen Fredrikstad IBK 
Nestleder Jan Hagen Tunet IBK 
1.Styremedl. Trude Hanssen Gjelleråsen IF 
2.Styremedl. Jarle Heitmann Tromsø IBK 
3.Styremedl. Mette Johansen Greåker IBK 
1.Varamedl. Jan Egil Thorsen Sola IBK 
2.Varamedl. Thomas Thorkildsen Øreåsen IL 
3.Varamedl. Gisle Johnson HF innebandy 
  
Dommerkomiteen  
Leder Jan Nordli 
Medlem Michal Janic  
Medlem Kim A. H. Jørstad  
Medlem Morten Lindem 

 

 
Regelkomite innebandy 
Leder Bjørge Jansen 
Medlem Per Harald Fjeldal  
Medlem Thomas Thorkildsen 
Medlem Thor Johnsen  
Medlem  Kim A. H. Jørstad 
 

1.2 Administrasjon 
Generalsekretær Tomas Jonsson (6
Økonomikonsulent Ann-Mari Ellef
Idrettskonsulent Terje Larsen (95 %
Utdanningskonsulent Frank Nordse
Leder for utviklingsavdelingen inne
Økonomi - og landslagsansvarlig L
Utviklingskonsulent Eivind Tysdal
Petter Lohrmann er ansatt 60 % som
Per Christian Westreng er ansatt 20
Kurt Tjelta er ansatt 50 % som kret
Christian Fikse Pedersen er ansatt 5
Espen Johansen er ansatt 100 % so
har også ansvar for bandyidretten i 
Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % so
Jan Magnar Ingebrigtsli er ansatt 50
 
Følgende har vært ansatt i prosjekts
Børge Larsen (Sogn og Fjordane), 
Hansen (Rogaland), Inge Strømme
Jan Magnar Ingebrigtsli 50 % (Oslo
Vestfold og Telemark), Roy Mikals

1.3 Ulykkesforsikring 
I henhold til vedtak på Forbundstin
småguttelag og opp til seniorlag inn
ledere og andre tillitsvalgte kan inn
gjennomført i alle kretser i løpet av
seriøse i forsikringen av sine spiller
kamprapportskjemaene. Dette lette
oversikt over om spillerne har innlø
Arrangementskomiteen 
Leder Eric Müller 
Medlem Morten Riise 
Medlem Aleksander Lilleøien
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1.4 Utvikling 
Totalt har 6.843 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2006/2007.  
Dette er en økning på 331 lisenser (ca. 5 %). Vi har pr. i dag ca. 310 aktive innebandyklubber. 
For mer opplysninger vises det til dokumentet ”Innebandyutviklingen” 
 

1.5 Møtevirksomhet  
Innebandyseksjonen har hatt 7 møter i løpet av perioden og behandlet 59 saker.  
 

1.6 Internasjonalt 
Pr. 01.05.07 består ”International Floorball Federation” av følgende 39 assosierte og full-
verdige medlemsnasjoner: 
Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, 
Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, 
Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike, Pakistan, Korea, Ukraina, Liechtenstein, Island, Mongolia, 
Armenia og Moldova. 
 
Representasjon 
 
IFF Central Board (CB) 
Tomas Jonsson har vært Norges representant i IFF Central Board. 
Jonsson har vært Treasurer. 
 
IFF Referee Committee (RC) 
Jan Nordli har vært medlem av Referee Management i komiteen. 
 
IFF Appeal Committee (AC) 
Kjell Hovland Olsen har vært medlem av komiteen. 
 
Rules- and Competition Committee (RACC) 
Bjørge Jansen har vært medlem av Jury Management i komiteen. 
 

1.7 Regelkomiteens beretning 2006/2007  
Regelkomiteen har hatt to møter siste året i tillegg til drøftelser på telefon og e-post. 
 
Regelkomiteen arbeider med å kvalitetssikre regelverket slik at det er konsistent, entydig og 
enklest mulig å forstå. 
 
Det har vært flere saker der regelkomiteen har bidratt med tolkning av regler som har vært 
uklare. I forkant av årsmøtet har regelkomiteen gjennomgått innkomne saker for å bringe 
klarhet i hvordan de tilpasses regelverket. 
 
 
Bjørge Jansen 
Leder Regelkomiteen 
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2.0 UTVIKLING 2006/2007 
2.1 Trenerutvikling  

I løpet av sesongen har Norges Bandyforbund gjennomført til sammen 8 trener 1 - kurs, i 
Oslo, Akershus, Agder, Trondheim, Stavanger og Sogndal med til sammen 156 deltakere. Det 
blir også holdt kurs i Østfold og Tromsø i løpet av mai. 
 

Trener 2 - kurs er gjennomført med 20 deltagere, nytt kurs går av stabelen i juni. 
Trener 3 - kurs er under planlegging. 
 
 

NBF har tilpasset Trener 1 – kurset for idrettslærere, lærerstudenter og idrettsstudenter, og 
gjennomført kurs på Høgskulen i Sogn og Fjordane for 62 studenter og Norges 
idrettshøgskole med 30 elever. Dette vil i løpet av neste år bli presentert for alle Høgkoler og 
universitet med idrettsfag. 
Det er også fire studenter som i år har tatt fordypning i trenerrollen i innebandy ved Norges 
idrettshøgskole. 

 
Innebandy blir presentert som litteratur for kroppsøving i videregående skole til høsten via 
læremiddelforlaget og lærerverket ”I balanse”. 
 
DVD`en ”Velkommen til innebandy” er utgitt og for salg via våre nettsider. 
 
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 tiltak arrangert av klubbene. 
 

2.3 Utviklingsprosjekter 
Det er i løpet av sesongen 2006/2007 gjennomført utviklingsprosjekter i samtlige fylker i 
landet.  
 
Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i utviklingsavdelingen i løpet av 
sesongen: 
Eivind Tysdal   NBF   
Jan Magnar Ingebrigtsli Oslo (fra August 2006) 
Andreas Hildremyr  Akershus (fra Januar 2007) 
Inge Strømmen  Hordaland 
Børge Larsen   Sogn og Fjordane     
Marius R Aurstad  Trøndelag, Møre og Romsdal 
Jørn Hansen   Rogaland 
Bjørnar Skogstad  Innlandet Bandyregion
Kirsti Bingh   Buskerud, Vestfold, Telemark   
Roy Mikalsen   Nord-Norge     
Oddbjørn Fiskå  Agder   
Kari Hånsnar var avdelingsleder for utviklingsavdelingen frem til fødselspermisjonen 10. 
april 2007. Da tok Eivind Tysdal over dette arbeidet. 
 
 
Utviklingsarbeidet har følgende målsetning: 
Å etablere innebandy som konkurranseaktivitet i hele Norge. 
 

http://www.innebandy.no/utvikling/innlandet.asp
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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 

 
 
Prosjekter i 2006-2007: 
 
EMBLA  
I løpet av sesongen 2006/2007 har NBF satt i gang en ny runde med EMBLA, 
jenterekrutteringsprosjektet i innebandy. 16 jenter mellom 15 og 25 år fra 7 ulike klubber har 
deltatt i EMBLA innebandyteam. Hensikten med EMBLA innebandyteam er å rekruttere 
jenter i sine egne klubber med støtte og oppfølging fra NBF.  
 
SATS Ungt er et ungdomslederprogram som Norges Bandyforbund gjennomfører i 
samarbeid med to andre særforbund, Basket og Svømming. Målet er å engasjere flere 
ungdommer til varig aktivitet i norsk idrett. Prosjektet er ferdig planlagt og starter etter 
sommeren. 
 
EL-innebandy har blitt veldig godt mottatt og vi ser et stort potensial i fremtiden. Det er 
ønsket aktivitet både i, Bodø, Stavanger, Bergen, Steinkjer, Hamar og Molde. Foruten 
aktivitet som allerede eksisterer i Sandefjord, Lillestrøm, Bærum og Levanger. Det arbeides 
med å ansette en prosjektkonsulent som skal imøtekomme interessen og EL-innebandyens 
potensial.  
 
3 mot 3 turneringer 
En turneringsform for å rekruttere nye spillere, samt fange opp de som ikke ønsker å satse for 
fullt. Organiseres som minirunder, men er rettet først og fremst mot ungdom. Har vært 
arrangert i Stavanger og Bergen.  
 
Minirunder  
Innebandy for unge, organiseres gjennom turneringshelger. Spiller 3 mot 3 pluss målvakt. Gir 
stor vekst i de yngste aldersklassene. 
 
Innebandyskoler  
Det organiseres innebandyskoler i feriene, dette er i regi av kretsene, men forbundet har 
bidratt med kompetanse og personell.  
 
Sommerinnebandy  
Sommerinnebandy innbefatter åpen aktivitet og turneringer.  
Sommeren 2006 deltok vi på Norway Cup og Barneøya i tillegg til en del andre lokale 
arrangementer.  
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KORT SITUASJONSRAPPORT FRA KRETSENE/REGIONENE 
 
Oslo/Akershus 
Jan Magnar Ingebrigtsli, Oslo (fra august 2006) og Andreas Hildremyr, Akershus (fra januar 
2007) har arbeidet med utvikling i 100% stilling i disse regionene. 
 
I årets sesong har det vært 329 lag i seriespill, en økning på 24 lag i forhold til sesongen 2005-
2006. Det er gjennomført 7 minirunder, der 70 lag har deltatt.  
 
Vi har gjennomført flere skolebesøk gjennom sesongen. Dette omfatter SFO, barnetrinnet, 
mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående. Dette har også ført til interne 
skoleturneringer. Noen av tiltakene har vært rettet mot eksisterende klubber. Dette for 
rekruttering av nye aldersbestemte lag. 
 
Vi har i løpet av sesongen hatt to innebandyskoler i regi av regionen. Det har vært stor 
interesse og mye fart og moro. 
 
Det finnes to klubber med el-innebandy og det er Lillestrøm og Bærums Verk 
 
Vi ser et utrolig potensial i og rundt Oslo og Akershus. Her er det mange steder hvor vi kan 
”komme inn” med innebandyen, samt å utbedre de klubber som allerede eksisterer. Det 
kommer mange nye haller i nærmeste fremtid og her mener vi at det bør settes inn litt ekstra 
ressurser for å få et innpass i de nye anleggene og klubber rundt i nærmiljøet.  
 
Innlandet 
Bjørnar Skogstad har vært ansatt i 100 % stilling som utviklingskonsulent.  
 
37 lag i seriespill administrert av IBR. I tillegg to lag i 1.div øst menn/kvinner. Det er 
arrangert 4 minirunder hvor til sammen 15 forskjellige lag har deltatt. Det er en økning på 8 
lag i forhold til fjoråret. 
 
El-innebandy starter opp et ukentlig tilbud i Stangehallen. 
 
Det er fortsatt store muligheter for videre vekst, først og fremst på de aller yngste. Minirunder 
og turneringer hvor folk får prøve innebandy på stor bane med vant, store mål og dommere, 
har vært en suksess. Utfordringen ligger i å finne ildsjeler og å få idrettslag til å få opp øynene 
for innebandy. 
 
Rogaland 
Jørn Hansen har vært ansatt i 50 % stilling som utviklingskonsulent i Rogaland. Rogaland 
Bandykrets er en av våre raskest voksende kretser. Det har vært jobbet mye sammen med 
Hordaland for å opprette en egen serie i Nord-fylket og Sunn-Hordaland. Serien ser ut til å 
starte opp til neste sesong. Det er 80 lag i seriespill i Rogaland. Det er gjennomført 7 
minirunder. Det planlegges også minirunder i Nord-fylket.  
I Rogaland arrangeres det også rekrutteringsturneringer der man spiller 3 mot 3. 
 
Det skal være en introduksjon av El-innebandy i juni. 
 
Det er bra vekst i de yngre avdelingene. Flere og flere klubber begynner å tenke rekruttering. 
Minirundene blir bare større og større for hvert år. Det vil vi merke oppover i systemet om 
noen år. Innebandy er svært populært, så der det er et skikkelig tilbud til spillerne oppleves 
stor vekst. Utfordringen er å tilby gode trenere og treningstid. 
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Akkurat nå oppleves en nedgang i seniorinnebandyen, det er et resultat av dårlig rekruttering 
for rundt 10 år siden. Årlige innebandyskoler/camp kommer. Egen linje på Wang i Stavanger 
er på gang. Utendørsturneringen vokser også. Så det forventes at snøballen begynner å rulle 
for alvor i tiden fremover. 
  
Hordaland/Sogn og Fjordane 
Inge Strømmen og Børge Larsen er begge ansatt i 100 % stilling hos NBF, med ansvaret for  
Hordaland, samt Sogn og Fjordane.   
 
I Hordaland er det nå 22 klubber, det er 30 lag i seriespill, en økning fra året før på 3 klubber 
og 5 lag.   
 
I tillegg har to nye klubber startet opp aktivitet i sin klubb etter nyttår. Disse har foreløpig 
ikke meldt seg inn i forbundet.   
 
I år er det startet opp en interkretsserie 2.div kvinner mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. 
I tillegg er det i år serier for junior menn og smågutter. 
 
Skolebesøkene har vist å ha en grei effekt. Flere av barna/ungdommene dukker opp på 
treninger i ettertid. Turneringene har i år blitt ekstra godt mottatt. 
 
Det er gjennomført en demo dag i El-innebandy. Etter dette har det vært stor interesse for å 
starte opp med aktivitet. Det jobbes med å få dette til, og det ser meget lyst ut.  
 
Det er etablert flere underkomiteer i kretsstyret som skal ta seg av konkrete tiltak. En av disse 
er allerede på plass med 10 jenter som skal styrke og utføre tiltak mot jenteinnebandyen. 
Disse vil ha sitt første oppdrag på ”den store ungdomskoleturneringen” 10.mai.  
 
Det er også en komité som skal arbeide med Exel indoor challenge (3+1). Det er mange 
vennegjenger som trener innebandy for gøy, og som er veldig interesserte i å være med på 
3+1 systemet. Det skal gjennomføres en slik turnering 19.mai.  
 
Det vil være en komité som jobber med å arrangere minirunder. Minirundene er det som 
virkelig vil bringe innebandyen i Hordaland opp på et nytt nivå.  
 
De største utfordringene i fylket ligger i å få tak i ressurspersoner som kan drifte 
lagene/klubbene. Det er umulig for utviklingskonsulentene å drifte samtlige klubber og lag i 
fylket. Uten at dugelige personer gjør en innsats, har klubbene en tendens til å gå i oppløsning 
fra innsiden. Arbeidet med å holde i live eksisterende klubber tar ufordelaktig mye av 
utviklingskonsulentenes tid. 
En annen ting er å få klubbene med ressurser til å dra i samme retning. Økt satsing på bredde 
framfor toppen, samt å se helheten rundt innebandy i fylket og ikke bare utføre handlinger 
som gagner sin egen klubb på kort sikt.  
  
Store beiteområder står urørte. Vi må og vil jobbe med å fortsette arbeidet inn mot store 
etablerte idrettslag, med en jevn fordeling i fylket. 
Potensialet er gigantisk, og i takt med at flere haller nå bygges er det få ting som skal stå i 
veien for en enda større vekst i fremtiden.  
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Trøndelag/Møre og Romsdal 
Marius Rønneberg Aurstad har vært ansatt i 100 % stilling som utviklingskonsulent. Antall 
lag i seriespill er 27. Det er arrangert 6 minirunder med til sammen 61 lag (mini og mikro), og 
seks kamphelger for lillegutt/jente med til sammen 47 lag.   
 
06/07 har vært den første hele sesongen med kamptilbud i aldersgruppen 7-12 år (minirunder 
og kamphelger). Vi ser allerede en positiv effekt med jevn stigning i antall og kvalitet 
gjennom sesongen, og neste sesong ser ut til å bli den første med en smågutteserie. 
 
Ellers har også etableringen av el-innebandy gått lett. Vi har nå to miljøer på plass med egne 
stoler og faste treningstider. Samtidig sprer ryktet seg og jeg ser ikke bort fra at flere miljøer 
kan komme. 
 
Utfordringen i fremtiden er å få flere klubber til å gjøre en rekrutteringsjobb. Vi har økning i 
aldersbestemt aktivitet, men denne kommer i hovedsak fra nye klubber og store idrettslag som 
også begynner med innebandy. De etablerte innebandyklubbene har mye av fokuset på 
senioraktivitet. 
 
Videre er det en utfordring å gi et godt tilbud til de lagene som ikke er fra Trondheims-
området. Det blir mye reising for de som velger å delta sammen med Trondheimslagene, noe 
som tar mye tid og ressurser.  
 
Agder 
Oddbjørn Fiskå ble ansatt i 100 % stilling som utviklingskonsulent i Agder 1. september 
2006. Agder-fylkene har ligget langt bak når det gjelder innebandy, men ting er i ferd med å 
skje, og det merkes en økende interesse.  
 
I dag er det 23 lag i seriespill. Det er 10 seniorlag fordelt på to divisjoner, 5 lag på jr. vest, og 
5 lag i gutt øst, og 3 lag på lillegutt øst. Det er startet 4 aldersbestemte lag i allerede 
eksisterende klubber, og dermed i gang aldersbestemte serier. 5 jentelag er i gang, slik at en 
jenteserie er realistisk til høsten. Forrige sesong var det kun en seniorserie og en gutteserie 
med til sammen 13 lag, så her har det skjedd mye. Det er arrangert to kamphelger for 
aldersbestemte lag, nye og etablerte klubber. Her har oppslutningen vært enorm, med 10 og 
12 lag påmeldt.  
 
Arrangert egen jente cup i mars. Her var det 5 lag med. Kjempesuksess. Håper å starte 
jenteserie til høsten.. Ca 80 jenter var med. 
 
Når det gjelder El-innebandy er Kr. Sand helsesport lag, i oppstartsfasen. De driver for tiden 
med å søke midler.  
 
Mesteparten av aktiviteten er skolebesøk. Dette for å vise innebandy, og for å rekruttere 
spillere. Jeg har vært på mange skoler både i øst og vest Agder. Interessen er enorm. 
Skolebesøkene har rekruttert spillere til de nye klubbene, samt etablerte klubber har fått 
aldersbestemte lag. Jeg har hatt hovedfokus på ungdomsskoler og videregående. 
Dette er et bra middel for å nå ut til ungdom. 
 
Utfordringen er å få nok halltid, i og med at innebandy er en ny idrett i Agder. Det samme 
gjelder utstyr i hallene (vant, mål, oppmerking). Kommunen trenger en overbevisning om at 
innebandy er kommet for å bli. Videre er det vanskelig å få tak i voksne ressurspersoner til å 
ta ansvar rundt i klubbene. 
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Østfold 
Det er ingen ansatte på utvikling i Østfold. Det blir gjennomført trener 1 kurs i mai 2007.  
 
Det kom en ny klubb i Østfold i 2006-2007.  
 
Vestfold/Buskerud/Telemark 
Kirsti Bingh har vært ansatt som utviklingskonsulent i 100 % stilling. Vestfold / Buskerud / 
Telemark er områder med store utviklingsmuligheter. Denne sesongen har det kommet 7 nye 
klubber. Det er 53 lag i regionen. Neste sesong blir det kretsserie for herrelagene og 
turneringsserie for aldersbestemt og damelagene i samarbeid med Vestfold. Nor 92 arrangerer 
noen minirunder i løpe av sesongen. Det er også stor aktivitet i Sandefjord EL-innebandy 
klubb og et ønske om aktivitet i Porsgrunn. 
 
Utfordringer: 
Stort område bruker mye tid på reising. 
Finne de riktige personene. Når man prøver å starte opp et sted er det helt nødvendig å finne 
noen i nærområdet/ klubben som ønsker å ta ansvar. Det er ikke alltid like lett å finne disse 
personene. Det er ikke alltid like lett å starte opp med flere lag i samme aldersgruppe på 
samme sted. Noe som er nødvendig for å kunne spille kamper. For å holde på spillerne som 
begynner, er det nødvendig at de får spilt en del kamper. Det er ikke like lett å få til om de må 
reise langt for å spille. 
 
Nord-Norge 
Roy Mikalsen har vært ansatt i 100 % stilling som utviklingskonsulent. Innebandyen i Nord-
Norge kommer garantert til å utvikle seg og vokse i mange år framover. Nye eliteserieklubber 
vil nok komme på sikt, dameinnebandyen gror godt. Det er et stort potensial i rekrutteringen 
av barn og ungdom og EL-innebandy. Det er i dag 33 klubber i Nord-Norge, med til sammen 
44 lag i seriespill. I løpet av sesongen 2006/2007 kom det seks nye klubber, 
 
Når det gjelder EL-innebandy så har Bodø IBK vedtatt å starte aktivitet. 
 
Utfordringene  

• Innebandy er en ukjent idrett flere steder og det trengs opplysning på skoler og i 
idrettslag. Med de store avstandene er det en utfordring.  

• Møte idrettslag som ikke ser fordelen med å melde seg inn i NBF. Med dette menes at 
ikke alle idrettslag har organisasjon eller ivrige nok ildsjeler som kan ta spørsmålet om 
innebandy videre. 

• Etablere innebandyklubber på nye steder der idretten ikke er kjent. Spesielt der andre 
idretter er veletablert. 

• Få nye innebandyklubber til å tenke fordelen med å spille i serier, økonomi, og antall 
spillere er en utfordring. 

• Seriene i Nord-Norge vokser, oppsettene lages på dugnad, men snart er det på tide og 
få en ansatt til å ta seg av denne biten. 

  
Det er altså fortsatt store utviklingsmuligheter for innebandy i Norge. Vi representerer en 
populær idrett som fenger barn og unge, og som også egner seg meget godt i 
skolesammenheng. Men vi må ikke hvile på laurbærene, men stå på videre for fortsatt vekst 
og utvikling. 
 
Eivind Tysdal (Avdelingsleder utvikling NBF-I) 
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2.4 Dommerkomiteens beretning 2006/2007 
 
Dommerkomiteen har i denne perioden bestått av:  Jan Nordli (leder), Morten Lindem, 
Michal Janic og Kim A. H. Jørstad. 

Terje Larsen fra administrasjonen har vært komiteens sekretær 

Dommerkomiteen har hatt 6 møter, og i tillegg har en god del saker blitt tatt på telefonen og 
løst sammen med administrasjonen. 
 
Dommersituasjonen 
Vi har hatt en svært vanskelig og turbulent dommersituasjon for forbundsseriene denne 
sesongen. Vi startet sesongen med 17 dommerpar, men etter hvert har flere dommerpar blitt 
splittet, ett par har gitt seg helt med dømming på forbundsplan, og 
en av elitedommerne har blitt trener for ett av eliteserielagene for menn, og dermed har dette 
paret redusert sitt arbeidsområde. I tillegg har denne sesongen også vært preget av mange 
skader over lengre tid for enkelte dommere. 

Dommerkomiteen har brukt mye tid på å finne fram til nye kombinasjoner slik at vi har vært i 
stand til å gjennomføre sesongen på en forsvarlig måte. Kun en eneste helg 
har vi vært nødt til å flytte en Østlandsseriekamp til en treningskveld fordi vi rett og slett ikke 
hadde flere dommere tilgjengelig. 
Vi har fått et nytt forbundsseriedommerpar denne sesongen: Kai Magnus Groth og 
Kjetil Nilsen, begge Dverg Innebandy. 
 
Dommersamlinger 
I forkant av høstens turneringer var det planlagt en to-dagers samling for alle 
forbundsseriedommerne med bl.a. en grundig gjennomgang av de nye reglene, men denne 
samlingen måtte dessverre avlyses. 
Vi måtte derfor arrangere i alt 4 kveldssamlinger med regelgjennomgang samt fysisk og 
teoretisk test for å få alle forbundsseriedommerne igjennom de nødvendige 
sesongforberedelsene. 
Dommerkomiteen er ikke fornøyd med denne løsningen etter som vi mistet både mulighetene 
til ytterligere dommerutvikling og det sosiale samværet i dommergruppa. 
Det siste er meget viktig med tanke på å styrke gruppa og gjøre den til en enhet. 
 
Dommeroppsett 
Jan Nordli har hatt ansvaret for dommeroppsett og forfallsarbeid i de tre forbundsseriene, 
mens DK (bortsett fra den i DK som er aktiv dommer) har satt opp dommere i sluttspill og 
kvalifiseringsspill for senior og de aldersbestemte klassene. 
 
Dommerobservasjon 
I løpet av sesongen har vi gjennomført ca. 65 observasjoner på våre forbundsseriedommere, 
og i tillegg har vi vært ute og kontrollert alle kvart- og semifinaler i sluttspillet for senior og i 
gruppespillet for junior. 
De som har stått for observasjonsarbeidet er Jon Erik Eriksen, Morten Lindem,  
Jan Hagen og Jan Nordli samt at Kirsti Wiker har hatt som spesialoppgave å følge opp vårt 
eneste kvinnelige dommerpar. 
 
Retningslinjer for forbundsseriedommere sesongen 06/07 
Dommerkomiteen har utarbeidet retningslinjer for alle forbundsseriedommere 
m/dommerdirektiver for sesongen. 
Hensikten med disse retningslinjene er å forsøke å få forbundsseriedommerne til å opptre som 
en mer samlet gruppe og med en felles oppfatning av hvordan dommergjerningen skal utøves. 
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Nordisk dommerutveksling 
Vi har også i denne sesongen jobbet videre med utveksling med de andre nordiske landene, og 
denne gang var det med Finland som samarbeidspartner. Kim A. H. Jørstad og Rune Ali 
Zouhar dømte 2 kamper i finsk eliteserie, mens vi hadde besøk av Markku Puolanne og Tomi 
Karsio som dømte i Østfold og Oslo. 
Dommerkomiteen ser denne utvekslingen som meget interessant for våre dommere, og vi vil 
fortsette med dette også i kommende sesong. 
 
Internasjonal representasjon 
Internasjonalt har denne sesongen vært helt fantastisk sett med norske øyne.  
Våre 3 internasjonale dommerpar har i denne perioden vært ute på totalt 12 internasjonale 
oppgaver: 
  
Kim A. H. Jørstad/Rune Ali Zouhar: 
 A-VM for menn i Sverige 
 4-nasjoners for menn i Finland 
 Sverige-Finland (menn + jr. menn) i Sverige 
 E-cup i Sverige 
 4-nasjoners for menn i Sverige 

Jan Magnar Ingebrigtsli/Peter Holmberg:
 C-VM for menn i Spania 
 E-cupkvalifisering i Danmark 
 4-nasjoners for kvinner i Tsjekkia 
 Sverige-Finland (kvinner + jr. kvinner) i Sverige 
 4-nasjoners for kvinner i Sveits 
 4-nasjoners for jr. menn i Sveits 
 
Trond Erik Olsen/Roy Kristoffersen:
 3-nasjoners for kvinner i Latvia 

 I tillegg har Bjørn Einar Rønningen og Inge Haug dømt 2 landskamper for 
 U19 menn mellom Norge og Latvia i Brumunddal 

Jan Nordli er medlem av IFF`s Referee Management Group, og har som internasjonal 
dommerobservatør hatt oppdrag i E-cupkvalifisering i Danmark, U19-VM for kvinner i 
Tyskland og E-cup i Sverige. 
 
Utdanning 
Dommerkomiteen har i nært samarbeid med administrasjonen sørget for en fullstendig 
oppgradering av vårt utdanningsmateriell når det gjelder de nye reglene som trådte i kraft fra 
sesongstart. Videre har vi i perioden arrangert 2 dommerobservatørkurs; ett for Agder, 
Rogaland og Hordaland i Stavanger med 10 deltakere og ett kurs for Innlandet Bandyregion 
med 4 deltakere. 
 
Regelkvelder for forbundsserielagene 
Dommerkomiteen inviterte før seriestart alle forbundsserielagenes lagledere og lag-kapteiner 
til en gjennomgang av de nye reglene samt dommerdirektivene for sesongen. Dessverre fant 
ikke forbundsserielagene dette av interesse, og kun 9 av 33 lag møtte opp. 
 
Nytt dommersystem i kvart- og semifinaler i NM-sluttspillet 
Etter mønster fra Finland og Sverige forsøkte Dommerkomiteen denne sesongen et nytt 
system for dommeroppsett i kvart- og semifinaler i NM-sluttspillet for senior kvinner og 
menn. Samme dommerparet fulgte de samme lagene gjennom alle kampene i både kvart- og 
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semifinaler. Dette systemet gjorde det mulig å bare benytte de 4 høyest rangerte 
dommerparene i sluttspillet - noe som sportslig sett skulle være en stor fordel for lagene ved 
at de fikk et mye jevnere og mer forutsigbart nivå å forholde seg til. 
Ordningen vil bli grundig evaluert både med dommere og lag foran neste sesong. 
 
Samarbeid med NBF`s arrangementskomite 
Dommerkomiteen inviterte NBF-I`s arrangementskomite til et samarbeid foran denne 
sesongen for å se om vi i fellesskap kunne gjøre noe for å lette dommernes arbeidsvilkår rundt 
omkring i hallene. Vi fikk utarbeidet et enkelt rapportskjema som dommerne skulle sende inn 
- og dette har faktisk fungert bra i de tilfellene dommerne har innrapportert mangler eller 
uregelmessigheter. 
 
Årets dommerpar 
Kim A. H. Jørstad og Rune Ali Zouhar ble av lagene i eliteseriene for kvinner og menn utpekt 
til årets dommerpar i Norge. 
 
NM-finaler 
Årets NM-finaler i Skedsmohallen ble dømt av følgende dommerpar: 
 Menn:  Trond Erik Olsen og Roy Kristoffersen 
 Kvinner: Kim A. H. Jørstad og Rune Ali Zouhar 
 Menn jr: Bjørnar Torvet og Jon Vegar Eliassen 
 Kvinner jr: Jan Magnar Ingebrigtsli og Peter Holmberg 
 Gutter:  Thomas Sørensen og Espen Johannessen 
 Jenter:  Eirik Olavson og Mathias Smaga 
 
Dommerutvikling i norsk innebandy 
Dommerkomiteen startet i forrige sesong et eget prosjekt på dette med en felles 
dommerutvikling i norsk innebandy etter at vi hadde kartlagt dommersituasjonen på 
landsbasis. 
Videreutviklingen i dette prosjektet er helt avhengig av at vi får opprettet dommerkomiteer i 
alle landets kretser/regioner - her mangler fortsatt Telemark/Vestfold og 
Sør-Trøndelag. 
Når vi har dommerkomiteer i alle landets kretser/regioner kan vi virkelig få fart på 
dommerarbeidet i norsk innebandy, men da må innebandyseksjonen v/styret og 
administrasjonen sammen med krets-/regionsapparatet prioritere dette arbeidet langt høyere 
enn hva tilfellet er i dag. 
 
Neste sesong 
I skrivende stund vet Dommerkomiteen at vi har fått nye eliteserielag i Trondheim og Harstad 
- noe som resulterer i flere tidkrevende reiseopplegg for våre forbundsseriedommere. 
I tillegg kjenner vi også til at det på sikt jobbes med en omlegging av seriesystemet til å 
omfatte flere lag - noe som resulterer i et enda mer krevende dommeropplegg. 
Det vil være av meget stor betydning at resten av innebandy-Norge etter hvert vil være i stand 
til å ta sin del av dommerbelastningen - det er begrenset hvor lenge vi kan klare å dekke det 
norske dommerbehovet på forbundsplan ved hjelp av dommere fra Oslo og Akershus. 
 
 

Jan Nordli (s) 
 

Michal Janic (s)         Kim A. Hofgaard Jørstad (s)         Morten Lindem (s)
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2.5 Arrangementskomiteens beretning 2006/2007 
Arrangementskomiteen for innebandy har bestått av Morten Riise, Aleksander Lilleøien og 
Eric Müller. Dette er det femte året for arrangementskomiteen i innebandy. Denne sesongen 
har vi hatt fokus på arrangementkontroll, videreutvikling av arr. komiteen og samarbeid med 
dommerkomiteen, i tillegg har vi vært behjelpelig ved NBF-arrangement. 
 
Vi har gjennomført arrangement- og hallkontroller hos flere eliteserielag, men ikke i den 
graden vi selv ønsker. Dette mye grunnet få medlemmer i komiteen. Samarbeidet med 
dommerkomiteen og dommerne har vært meget positivt. Vi har fått mange tilbakemeldinger 
direkte fra dommerne på ting som fungerer og ikke. Dette har gjort at vi har kunnet tatt tak i 
problemet på et tidlig tidspunkt. Ennå er det mange rutinerte klubber som ikke prioriterer 
dette med arrangement på det nivået vi ønsker.  
  
Arrangementskomiteen har også denne sesongen hatt stor glede av å følge noen gode 
arrangement, både seriekamper, kretsarrangement, landskamper og NM. Vi føler at 
arrangementene som har blitt tildelt gjennom NBF har kommet seg et hakk opp. 
Arrangementkomiteen mener at mange kretser og klubber rundt hele landet har bevist at gode 
arrangement har kommet for å bli. Dette tror og håper vi vil smitte over til vanlige 
seriekamper. 
 
Vi har hatt mye kontakt med klubber, dommere, ledere etc. på telefon og mail. Komiteen har 
hatt et godt samarbeid med NBF adm. og innebandyseksjonen gjennom hele sesongen, noe 
som har vært viktig for informasjonsflyten på behandlingen av innkomne saker. 
 
For å høyne nivået på arrangementene er det viktig at komiteen får inn flere medlemmer, slik 
at den får videreutviklet seg. Neste sesong ønsker vi å fortsette samarbeidet med dommerne 
og få enda bedre kontakt med arrangementlederne rundt om i klubbene. 
 
Greåker den 21. mai 2007 
 
Eric Müller 
Leder i arrangementskomiteen 

 
 
 
3.0 IDRETT BREDDE 

NBF-I har i sesongen 2006/2007 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.  
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3.1 Kretsarbeid/ klubbarbeid  
 

Kretsapparatet 
Pr. 01.05.07 er det innebandyseksjoner i: Østfold, Akershus/Oslo, Innlandet, Buskerud (+Vestfold), 
Telemark, Agder (Aust- og Vest), Rogaland, Hordaland (+Sogn og Fjordane), Sør-Trøndelag 
(+Møre og Romsdal) og Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark).  
 
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. 
 
NM kretslag for aldersbestemte (Oppsal Arena 8.-10.12. 2006) 
Oslo og Akershus Bandyregion var arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte. Resultater: 
se pkt 7. 
 
U19-landskamper Norge - Latvia (Fagerlundhallen 10.-11.02.2007) 
Brumunddal IBK arrangerte to landskamper for menn mellom Norge U19 og Latvia U19. 
Resultater se pkt. 7. 
 
Landsfinale VGS (Askimhallen 10.-11.2.2007) 
Askim IF var teknisk arrangør. Totalt i turneringen deltok det 96 lag fra hele landet.  
Resultater se pkt. 7. 
 
NM-puljespill, junior menn og kvinner (Åsen-/Solahallen og Birkelandhallen 24.-
25.3.2007) 
Rogaland Bandykrets og Toppen IL var tekniske arrangører for henholdsvis jr menn og jr. 
kvinner. Resultater, se punkt 7. 
 
NM-puljespill, gutt/jente (Solberg-/Mjøndalshallen og Holmliahallen 31.3-1.4.2007) 
Nor 92 IBK og Holmlia SK var tekniske arrangører for henholdsvis gutt og jente.  
Resultater, se punkt 7. 
 
Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland menn (10.-20.4.2007) 
Årets kvalifiseringsturnering ble arrangert som hjemme-/bortekamper. Resultater, se punkt 7. 
 
Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Sandslihallen 13.-15.4.2007) 
Hordaland Bandykrets var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7. 
 
Kvalifiseringsturnering til eliteserien kvinner (Breivika Idrettshall, 14.-15.4 2007) 
TSI Innebandy var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. 
 
NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Skedsmohallen 21.-22.4.2007) 
Fjerdingby IBK var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7. 
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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. 
 

Mesterskap videregående skoler 
Mesterskap for videregående skoler hadde også i år en stor deltakelse. Det ble arrangert 
kvalifiseringsturneringer på 9 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, Puma, If, Norsk Bandysport, Meltwater News og Globall Sport har 
bidratt positivt for innebandy som breddeidrett. 
 
 

4.0 IDRETT ELITE 
4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2006/2007  

 

Team herrelandslaget 
Mattias Ringwall, Kyrre Merg, Tony Korsåsen, Per Olov Johansson Fjeld , Ronny Baltzersen 
har vært med å gjennomføre landslagssamlingene denne sesongen. 
 
Hovedmålene med denne sesongen har vært å kartlegge aktuelle spillere til VM, pröve dem på 
landslagssamlinger, inspirere spillere på samling, skape ett nytt yngre lag till VM 2008 til VM.  
 
Samlinger 
Det har vært avholdt 4 samlinger som alle har gått over to dager (helg) utom en som gått over 
4 dager Danmark. Vi har spilt to landskamper mot Danmark: 
Danmark - Norge 1-4, Danmark - Norge 6-4 
 
Mattias Ringwall Landslagssjef 
 

4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2006/2007  
 
Team U-19 
Geir Nordseth, Anders Østmark, Andre Sveen og Morten Andersen har vært med å 
gjennomføre landslagsaktivitetene. 
 
Målsetning 
Hovedmålene for denne sesongen har vært å fortsette kartleggingen av aktuelle spillere til 
VM. I tillegg har vi fokusert spesielt på holdninger og en positiv treningskultur. Vi ønsket 
med dette å inspirere til økt satsing på innebandy, samt å stimulere utøverne til å ta et større 
ansvar for egen utvikling.  
 
Samlinger 
Det har vært avholdt 3 samlinger som alle har gått over to dager (helg). 
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Kamper 
2 offisielle landskamper mot Latvia på Brumunddal helgen 10-11/2-07. 
Norge – Latvia 5-3 (1-1,1-2,3-0)  Fagerlundhallen  10.02.2007 
Norge – Latvia 6-5 (3-1,2-1,1-3)  Fagerlundhallen 11.02.2007 
 
Oppfølging/Observasjoner 
Team U-19 Menn har observert: Kretslags-NM, Planke Cup, seriekamper, NM-sluttspill og 
finaler. 
 
En ekstra takk 
Ønsker å rette en ekstra takk til foreldrene som har hjulpet til på samlinger - det setter vi 
ekstra stor pris på! 
 
Geir Nordseth – landslagssjef 
 

4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2006/2007 
 
Team Kvinnelandslaget 
Lars Bunæs, Linda Kristiansen, Andreas Hildremyr og Vibeke Nordanger har vært med å 
gjennomføre landslagssamlingene denne sesongen. I VM har vi hatt med oss Henning 
Rugsveen som pressesjef. 
 
Formål 
Vårt ønske var å skape et defensivt grunnspill for at landslaget skal kunne hevde seg 
internasjonalt. Offensivt har vi basert spillet på raske kontringer. Vi ønsket også å skape en 
trygg spillergruppe for at vi skulle prestere best mulig.  
 
Gjennomføring 
Vi har hatt følgende program: 
08-10/12-06:  Samling i Oslo 
26-28/01-07:  Samling i Oslo 
08-11/02-07:  3 nasjoners i Frederikshavn (Danmark og Nederland) 
28-29/04-07:  VM Samling I 
06-07/05-07:  VM Samling II 
12-20/05-07:  VM i Frederikshavn, Danmark 
Resultater inneværende sesong: 
3-nasjoners i Danmark: 
Norge – Nederland 5-3 (1-0,2-1,2-2) 
Danmark – Norge  7-6 (1-2,4-1,2-3) 
VM i Danmark: 
Norge – USA  11- 7 (3-2,5-2,3-4) 
Norge – Danmark  5- 8 (4-1,1-2,0-5) 
Latvia – Norge  2- 2 (0-0,1-0,1-2) 
Norge – Sveits  3- 7 (0-3,2-1,1-3) 
Russland – Norge  3- 2 (0-1,3-1,0-0)    
 
Norge kom på 8. plass 
 
Lars Bunæs – landslagssjef 
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4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2006/2007 

 
Team U-19 
Lars Bunæs, Andreas Hildremyr, Linda Kristiansen, Morten Ødegaard og Heidi A. Bunæs har 
vært med å gjennomføre landslagssamlingene denne sesongen. I VM har Frank Nordseth vært 
presseansvarlig. 
 
Formål 
Hovedmålene med denne sesongen har vært å forberede de aktuelle spillere til VM, inspirere 
spillere på samling, skape trygghet i troppen.  
 
Gjennomføring 
Vi har hatt følgende program: 
2- 3. september - Bredde/test samling - Høyenhallen 
16-17. september - VM samling I - Høyenhallen 
 4- 8. oktober - VM samling II (Høstferie) - Høyenhallen  
27-29. oktober - VM samling III (Teambuilding) - Oppsal Arena 
 4-12. november - VM i Tyskland  
 
Resultater inneværende sesong: 
VM i Tyskland: 
Polen – Norge  4- 3 (2-2,1-0,1-1) 
Norge – Tyskland  4- 1 (3-0,1-1,0-0) 
Sveits – Norge  9- 0 (2-0,3-0,4-0) 
Norge – Slovakia  8- 1 (4-0,0-0,4-1) 
Finland – Norge  8- 1 (1-0,5-0,2-1) 
Norge kom på 6. plass 
 
Ønsker å rette en ekstra takk til foreldrene som har hjulpet til på samlinger - det setter vi 
ekstra stor pris på! 
 
Lars Bunæs - landslagssjef 

 

4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM senior 
Eliteserien menn besto av 12 lag, 1.div. Østland menn besto av 11 lag (Øreåsen IL trakk seg fra 
serien 21/8-06) og Eliteserien kvinner besto av 10 lag i 2006/2007. Administrasjonen har hatt få 
problemer med avviklingen av seriene.  
 
Eliteserien for kvinner ble vunnet av Sveiva IBK, 1. div. østland menn ble vunnet av Nor 92 IBK 
og Eliteserien for menn ble vunnet av Fjerdingby IBK. 
 
Årets spiller for menn ble Raymond Evensen (Fjerdingby IBK) og årets spiller for kvinner ble 
Linda Beate Andersen (Sveiva IBK). 
 
NM-finalene for senior ble arrangert i Skedsmohallen 22. april. Her vant Fjerdingby IBK 
herrefinalen over Greåker IBK, og Sveiva IBK vant kvinnefinalen over Holmlia SK. 
For resultater vises det til punkt 7. 
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4.6 Europacup 2006/2007 
Tunet IBK (kvinner) og Greåker IBK (menn) var Norges representanter i årets Europacup som 
ble arrangert i Varberg i Sverige, 3-7.januar 2007. 
 
Tunet IBK kom på en 8. 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:   

• 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. 
• Produsert en introduksjons-dvd, som selges via våre nettsider. 
• Bidratt til sending av NM-finalene på NRK1 søndag 22. april. 

 
 

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 vi har 
også fått inn innebandyens spesifikasjonskrav som en del av den nyreviderte veilederen til 
Kulturdepartementet, som omhandler planlegging, bygging, drift og vedlikehold av 
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 
• Se på mulige samarbeidspartnere om bruk av felles anlegg for å sikre full utnyttelse, f.eks 

eksisterende fleridrettsanlegg, tennishaller m.m. 



7.0 RESULTATER  
 
 
7.1 Kretslagsturnering for aldersbestemte (Oppsal Arena 8.-10.12-2006) 
 

Deltakerlag: 
Jr. menn pulje 1        Jr. menn pulje 2 Jr. kvinner             Jenter        

Østfold                 Østfold 
Oslo/Akershus           Innlandet 
Hordaland               Oslo/Akershus 
Rogaland 
Agder 

Østfold                 Rogaland 
Oslo                    Akershus 
Buskerud                Innlandet 
Sør- Trøndelag (-)      Agder 
H
 
ordaland 

Gutter pulje 1          Gutter pulje 2   
Østfold                 Buskerud 
Innlandet               Oslo 
Rogaland                Hordaland 
Sør- Trøndelag          Akershus 
 
Resultater: 
 
Jr. menn: 

Oslo             3  3 0 0  25- 3  6 
Østfold          3  2 0 1  11- 4  4 
----------------------------------- 
Buskerud         3  1 0 2   9-15  2 
Hordaland        3  0 0 3   0-23  0 

02 Østfold        - Buskerud       6- 1   Jr.menn pulje 1 
09 Buskerud       - Oslo           1- 9   Jr.menn pulje 1 
10 Hordaland      - Østfold        0- 3   Jr.menn pulje 1 
20 Østfold        - Oslo           2- 3   Jr.menn pulje 1 
28 Hordaland      - Buskerud       0- 9   Jr.menn pulje 1 
3
 
6 Oslo           - Hordaland     13- 0   Jr.menn pulje 1 

Akershus         3  2 1 0   8- 3  5 
Rogaland         3  1 2 0   9- 6  4 
----------------------------------- 
Agder            3  1 0 2   8-10  2 
Innlandet        3  0 1 2   7-13  1 

03 Rogaland       - Agder          4- 1   Jr.menn pulje 2 
04 Akershus       - Innlandet      3- 1   Jr.menn pulje 2 
15 Innlandet      - Rogaland       4- 4   Jr.menn pulje 2 
16 Agder          - Akershus       1- 4   Jr.menn pulje 2 
30 Innlandet      - Agder          2- 6   Jr.menn pulje 2 
32 Rogaland       - Akershus       1- 1   Jr.menn pulje 2 
 
41 Oslo           - Rogaland       6- 3   Semi Jr.menn 
43 Akershus       - Østfold        1- 2sd Semi Jr.menn 
48 Oslo           - Østfold        4- 5   FINALE Jr.menn 
 
 
Jr. kvinner: 
05 Oslo/Akershus  - Rogaland       8- 0   Jr.kvinner 

Oslo/Akershus    4  3 0 1  29- 5  6 
Østfold          4  3 0 1  18- 4  6 
----------------------------------- 
Rogaland         4  2 1 1   7-10  5 
Agder            4  1 0 3   7-24  2 
Hordaland        4  0 1 3   3-21  1 

08 Østfold        - Hordaland      8- 0   Jr.kvinner 
13 Agder          - Østfold        0- 6   Jr.kvinner 
19 Hordaland      - Oslo/Akershus  0- 7   Jr.kvinner 
22 Rogaland       - Agder          5- 1   Jr.kvinner 
24 Østfold        - Oslo/Akershus  4- 3   Jr.kvinner 
33 Rogaland       - Østfold        1- 0   Jr.kvinner 
34 Agder          - Hordaland      5- 2   Jr.kvinner 
44 Hordaland      - Rogaland       1- 1   Jr.kvinner 
45 Oslo/Akershus  - Agder         11- 1   Jr.kvinner 
51 Oslo/Akershus  - Østfold        3- 4   FINALE Jr.kv. 
 
 
Gutter: 

Østfold          3  3 0 0  24- 9  6 
Rogaland         3  2 0 1  21-14  4 
----------------------------------- 
Sør - Trøndelag  3  1 0 2   6-16  2 
Innlandet        3  0 0 3   6-18  0 

06 Østfold        - Sør- Trønd.    5- 2   Gutter pulje 1 
12 Innlandet      - Rogaland       2- 7   Gutter pulje 1 
21 Rogaland       - Østfold        5-11   Gutter pulje 1 
25 Sør- Trønd.    - Innlandet      3- 2   Gutter pulje 1 
35 Østfold        - Innlandet      8- 2   Gutter pulje 1 
39 Rogaland       - Sør- Trønd.    9- 1   Gutter pulje 1 
 
11 Oslo           - Hordaland      8- 0   Gutter pulje 2 

Oslo             3  3 0 0  17- 3  6 
Buskerud         3  2 0 1  12- 7  4 
----------------------------------- 
Akershus         3  1 0 2  13- 7  2 
Hordaland        3  0 0 3   1-26  0 

14 Buskerud       - Akershus       3- 2   Gutter pulje 2 
23 Hordaland      - Buskerud       0- 9   Gutter pulje 2 
29 Akershus       - Oslo           2- 3   Gutter pulje 2 
38 Buskerud       - Oslo           0- 5   Gutter pulje 2 
40 Hordaland      - Akershus       1- 9   Gutter pulje 2 
 
46 Østfold        - Buskerud       5- 4   Semi Gutter 
47 Oslo           - Rogaland       4- 5   Semi Gutter 
50 Østfold        - Rogaland       4- 3   FINALE Gutter 
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Jenter: 
07 Østfold        - Innlandet      8- 1   Jenter 

Oslo/Akershus    4  3 1 0  17- 4  7 
----------------------------------- 
Østfold          4  2 1 1  17- 8  5 
Innlandet        4  0 0 4   2-24  0 

17 Østfold        - Oslo/Akershus  2- 4   Jenter 
26 Innlandet      - Oslo/Akershus  0- 5   Jenter 
31 Østfold        - Innlandet      5- 1   Jenter 
42 Innlandet      - Oslo/Akershus  0- 6   Jenter 
49 Østfold        - Oslo/Akershus  2- 2   Jenter 
 
Vinnere: 
Jr.Menn:    Østfold 
Jr.Kvinner: Østfold 
Gutter:     Østfold 
J
 
enter:     Oslo/Akershus 

Allstar team: Gutter: 
Målvakt: Knut Thoresen         Rogaland 
Back:    Andrè Emilio Garcia   Oslo 
Back:    Thomas Sola           Rogaland 
Senter:  Morten Bye            Østfold 
Løper:   Jonas Pettersen       Østfold 
Løper:   Simen Bendiksen       Buskerud 
 
Jenter: 
Målvakt: Birgitte Nilsen       Østfold 
Back:    Ece Erdem             Oslo/Akershus 
Back:    Cecilie Granholt      Østfold 
Senter:  Karoline Sanderengen  Oslo/Akershus 
Løper:   Victoria Hansen       Østfold 
Løper:   Simone Järvinen       Oslo/Akershus 

Jr. menn: 
Keeper:  Vegard Tvete          Østfold 
Back:    Jonas Junge           Akershus 
Back:    Martin Borg           Oslo 
Senter:  Patrick Gundersen     Oslo 
Løper:   Karl Ellingsen        Rogaland 
Løper:   Lars Erik Torp        Østfold 
 
Jr. kvinner: 
Målvakt: Marlene Nilsen        Østfold 
Back:    Oda Langaker          Oslo/Akershus 
Back:    Ingri Pettersen       Østfold 
Senter:  Henriette Bringsvor   Rogaland 
Løper:   Kristine Kongsberg    Østfold 
L
 
øper:   Maren Bjerkesett      Rogaland 

 
 

7.2 Resultater Europacup (Varberg i Sverige, 03.-07.01.2007) 
 
Menn: 
Alligator Malans- Tatran Stresovice              4- 4 (Gr.A) 
Warberg IC      - Nizhegorodets                 11- 2 (Gr.A) 
Nizhegorodets   - Tatran Stresovice              4- 9 (Gr.A) 
Warberg IC      - UHC Alligator Malans           7- 1 (Gr.A) 
Nizhegorodets   - UHC Alligator Malans           4-16 (Gr.A) 
Tatran          - Warberg IC                     3-10 (Gr.A) 
Espoon Oilers   - Greåker IBK                   16- 4 (Gr.B) 
Latvijas Avize  - AIK IBF                        1-16 (Gr.B) 
Latvijas Avize  - Espoon Oilers                  5-11 (Gr.B) 
AIK IBF         - Greåker IBK                    9- 2 (Gr.B) 
Greåker IBK     - Latvijas Avize                12- 4 (Gr.B) 
AIK IBF         - Espoon Oilers                  7- 6 (Gr.B) 
Latvijas Avize  - Nizhegorodets                 11- 5 (7.plass) 
Tatran          - Greåker IBK                    7- 4 (5.plass) 
Warberg IC      - Espoon Oilers                  5- 4 (Semi) 
AIK IBF         - UHC Alligator Malans           8- 5 (Semi) 
Alligator Malans- Espoon Oilers                  4- 9 (3.plass) 
A
 
IK IBF         - Warberg IC                     6- 5 (Finale)  

Kvinner: 
Tunet IBK       - FBC Liberec                    2- 3 (Gr.A) 
IKSU            - Frederikshavn Bulldogs FC     19- 0 (Gr.A) 
FBC Liberec     - Frederikshavn Bulldogs FC      4- 4 (Gr.A) 
Tunet IBK       - IKSU                           0-11 (Gr.A) 
Frederikshavn   - Bulldogs FC  Tunet IBK         6- 5 (Gr.A) 
FBC Liberec     - IKSU                           1-14 (Gr.A) 
UHC Dietlikon   - Lappeenranta                   4- 1 (Gr.B) 
Rubene/Rants    - Nizhny Novgorod               11- 7 (Gr.B) 
UHC Dietlikon   - Rubene/Rants                  13- 0 (Gr.B) 
Lappeenranta    - Nizhny Novgorod                8- 1 (Gr.B) 
Nizhny Novgorod - UHC Dietlikon                  2-14 (Gr.B) 
Lappeenranta    - Rubene/Rants                   4- 2 (Gr.B) 
Nizhny Novgorod - Tunet IBK                      8- 5 (7.plass) 
Frederikshavn   - Rubene/Rants                   2- 8 (5.plass) 
UHC Dietlikon   - FBC Liberec                    7- 2 (Semi) 
IKSU            - Lappeenranta                   7- 2 (Semi) 
FBC Liberec     - Lappeenranta                   2- 7 (3.plass) 
UHC Dietlikon   - IKSU                           4- 3 (Finale) 
(Ingvild Øversveen lagde to mål for Dietlikon i finalen.) 
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7.3 U19-landskamper Norge – Latvia (Fagerlundhallen 10.-11.02.2007) 
10.02.2007  Brumunddal    Norge   - Latvia   5- 3 (1-1,1-2,3-0) 
11.02.2007  Brumunddal    Norge   - Latvia   6- 5 (3-1,2-1,1-3) 

 
7.4 Landsfinale VGS (Askimhallen  10.-11.02.2007) 

 
Pulje A (menn)          Pulje B (menn) Pulje C (kvinner)       Pulje D (kvinner) 

St.Olav VGS             Ski VGS 
Arendal VGS             Gjøvik VGS 
Toppen FHS              Trondheim Katedralskole
Stovner VGS             Sandnes VGS 
                        Frederik II VGS 

Greåker VGS             Hamar Katedralskole 
Brønnøysund VGS         Adolf Øien Skole 
WANG Toppidrett         Re VGS 
Arendal VGS             Bryne VGS 2 
Bjertnes VGS            Høyanger VGS 
                        Frederik II VGS 
 
01 Bryne VGS 2     - Adolf Øien Skole  2- 0 Menn pulje B 
02 Hamar Kat       - Høyanger VGS      5- 1 Menn pulje B 
03 Frederik II VGS - Re VGS            5- 0 Menn pulje B 
04 Greåker VGS     - Arendal VGS       5- 1 Menn pulje A 
05 Bjertnes VGS    - Brønnøysund VGS   6- 3 Menn pulje A 
06 Sandnes VGS     - Frederik II VGS   5- 0 Kvinner pulje D 
07 St.Olav VGS     - Toppen FHS        8- 0 Kvinner pulje C 
08 Arendal VGS     - Stovner VGS       2- 4 Kvinner pulje C 
09 Trondheim Kat   - Ski VGS           1- 1 Kvinner pulje D 
10 Adolf Øien Skole- Re VGS            5- 0 Menn pulje B 
11 Bryne VGS 2     - Hamar Kat         3- 2 Menn pulje B 
12 Høyanger VGS    - Frederik II VGS   0- 9 Menn pulje B 
13 WANG Toppidrett - Arendal VGS       8- 1 Menn pulje A 
14 Brønnøysund VGS - Greåker VGS       1- 3 Menn pulje A 
15 Trondheim Kat   - Sandnes VGS       7- 2 Kvinner pulje D 
16 Stovner VGS     - St.Olav VGS       2- 3 Kvinner pulje C 
17 Arendal VGS     - Toppen FHS        3- 2 Kvinner pulje C 
18 Gjøvik VGS      - Ski VGS           2- 1 Kvinner pulje D 
19 Hamar Kat       - Adolf Øien Skole  6- 3 Menn pulje B 
20 Re VGS          - Høyanger VGS      0- 5 Menn pulje B 
21 Frederik II VGS - Bryne VGS 2       2- 1 Menn pulje B 
22 Bjertnes VGS    - WANG Toppidrett   1- 7 Menn pulje A 
23 Arendal VGS     - Brønnøysund VGS   7- 2 Menn pulje A 
24 Frederik II VGS - Trondheim Kat     0- 5 Kvinner pulje D 
25 Sandnes VGS     - Gjøvik VGS        0- 1 Kvinner pulje D 
26 Bryne VGS 2     - Re VGS            5- 0 Menn pulje B 
27 Adolf Øien Skole- Høyanger VGS      0- 1 Menn pulje B 
28 Frederik II VGS - Hamar Kat         2- 3 Menn pulje B 
29 Ski VGS         - Frederik II VGS   5- 0 Kvinner pulje D 
30 Gjøvik VGS      - Trondheim Kat     2- 1 Kvinner pulje D 
31 Toppen FHS      - Stovner VGS       2- 3 Kvinner pulje C 
32 St.Olav VGS     - Arendal VGS       5- 0 Kvinner pulje C 
33 WANG Toppidrett - Greåker VGS       4- 1 Menn pulje A 
34 Ski VGS         - Sandnes VGS       4- 0 Kvinner pulje D 
35 Frederik II VGS - Gjøvik VGS        0- 5 Kvinner pulje D 
36 Arendal VGS     - Bjertnes VGS      1- 4 Menn pulje A 
37 Høyanger VGS    - Bryne VGS 2       1- 4 Menn pulje B 
38 Re VGS          - Hamar Kat         0- 5 Menn pulje B 
39 Adolf Øien Skole- Frederik II VGS   5- 4 Menn pulje B 
40 Greåker VGS     - Bjertnes VGS      6- 3 Menn pulje A 
41 Brønnøysund VGS - WANG Toppidrett   3-13 Menn pulje A 
42 Arendal VGS     - Sandnes VGS       3- 0 Kvinner '8-dels' 
43 Ski VGS         - Toppen FHS        1- 2 Kvinner '8-dels' 
44                 - Arendal VGS        -   Menn '16-dels' 
45 Brønnøysund VGS - Høyanger VGS      3- 2 Menn '16-dels' 
46 Bjertnes VGS    - Brønnøysund VGS   5- 1 Menn '8-dels' 
47 Adolf Øien VGS  - Arendal VGS       1- 2 Menn '8-dels' 
48 Taper kamp 44   - Høyanger VGS      0- 5 Menn 9.plass w.o 
49 Stovner VGS     - Toppen FHS        0- 5 Kvinner 'kvart' w.o 
50 Trondheim Kat   - Arendal VGS       1- 2 Kvinner 'kvart' str 
51 Sandnes VGS     - Ski VGS           5- 0 Kvinner 7.plass 
52 Greåker VGS     - Arendal VGS       5- 1 Menn 'kvart' 
53 Bryne VGS       - Bjertnes VGS      3- 2 Menn 'kvart' 
54 Brønnøysund VGS - Adolf Øien VGS    5- 0 Menn 7.plass w.o 
55 St. Olav VGS    - Arendal VGS       0- 1 Kvinner semi 
56 Gjøvik VGS      - Toppen FHS        1- 2 Kvinner semi 
57 Stovner VGS     - Trondheim Kat     0- 5 Kvinner 5.plass w.o 
58 WANG Toppidrett - Bryne VGS         4- 1 Menn semi 
59 Hamar Kat       - Greåker VGS       1- 6 Menn semi 
60 Arendal VGS     - Bjertnes VGS      5- 0 Menn 5.plass w.o 
61 Arendal VGS     - Toppen FHS        3- 0 Kvinner Finale 
62 St. Olav VGS    - Gjøvik VGS        3- 2 Kvinner 3.plass 
63 WANG Toppidrett - Greåker VGS       5- 1 Menn Finale 
64 Bryne VGS       - Hamar Kat         2- 1 Menn 3.plass 
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7.5 NM kvinner senior  
 
FINALE: 

NM FINALE, 22/4-07 
Sveiva - Holmlia 3-2 (1-0,1-1,1-1) 
Skedsmohallen 
Tilskuere: 1107 
1-0 (04:05) Evelina Westling (Linda B. Andersen) 
1-1 (31:55) Johanna Engrønningen (-) 
2-1 (36:36) Evelina Westling (Linda B. Andersen) 
3-1 (54:35) Kristine Dalen (-) 
3-2 (58:47) Tone Grønmo (Vigdis Fagerholm) 
Utv.: Sveiva 1x2min, Holmlia 1x2 min 
Skudd: 25-27 (14-9,5-8,6-10) 
Dommere: Kim-A. H. Jørstad og Rune Ali Zouhar 

05 Sveiva    - Holmlia    3-2 (1-0,1-1,1-1) 
 
SEMIFINALER: 
1.kamp: 
01 Sveiva    - Akerselva  5- 2 (1-0,3-0,1-2) 
02 Holmlia   - Sagene     8- 4 (2-1,4-1,2-2) 
2.kamp: 
03 Akerselva - Sveiva     3- 4 (1-2,2-1,0-0,0-1)sd 
04 Sagene    - Holmlia    3- 6 (3-2,0-3,0-1) 
 

 
7.6 NM menn senior  

 
FINALE: 

NM FINALE, 22/4-07 
Fjerdingby - Greåker  11-8 (3-2,3-3,5-3) 
Skedsmohallen 
Tilskuere: 1315 
 0-1 (04:13) Jørn Andre Isnes (Kenneth Skistad) 
 1-1 (08:33) Glen Evensen (Raymond Evensen) 
 1-2 (09:19) Stian Skau (Frank Kristoffersen) 
 2-2 (10:02) Jørgen Jonsson (Glen Evensen) 
 3-2 (12:33) Jørgen Jonsson (Glen Evensen) 
 4-2 (23:08) Glen Evensen (Petter Alexandersen) 
 5-2 (24:35) Jørgen Jonsson (Raymond Evensen) 
 5-3 (27:11) Willy Fauskanger (Frank Kristoffersen) 
 5-4 (29:48) Stian Skau (Johan Larson) 
 5-5 (31:51) Willy Fauskanger (Lars Erik Sikkeland) 
 6-5 (35:50) Petter Alexandersen (Ola Karlsson) 
 6-6 (43:55) Willy Fauskanger (Frank Kristoffersen) 
 7-6 (46:34) Glen Evensen (Raymond Evensen) 
 7-7 (51:09) Frank Kristoffersen (Lars Erik Sikkeland) 
 7-8 (53:02) Willy Fauskanger (Johan Larsson) 
 8-8 (53:51) Espen Erikson (Jørgen Jonsson) 
 9-8 (57:01) Raymond Evensen (Jørgen Jonsson) 
10-8 (57:36) Glen Evensen (Jon Ketil Nilsen) 
11-8 (59:25) Glen Evensen (Raymond Evensen) 
Utv.: Fjerdingby 2x2min, Greåker 1x2min 
Skudd : 25-26 (9-5,8-13,8-8) 
Dommere: Trond Erik Olsen og Roy Kristoffersen 

15 Fjerdingby  - Greåker       11-8 (3-2,3-3,5-3) 
 
SEMIFINALER: 
1.kamp: 
10 Greåker     - Tunet         7- 4 (2-0,3-0,2-4) 
11 Fjerdingby  - Kverneland    5- 3 (3-3,0-0,2-0) 
2.kamp: 
12 Kverneland  - Fjerdingby    4- 5 (2-0,1-4,1-1) 
13 Tunet       - Greåker       7- 3 (5-0,2-1,0-2) 
3.kamp: 
14 Greåker     - Tunet         6- 5 (2-4,3-0,1-1) 
 
KVARTFINALER: 
1.kamp: 
01 Sveiva      – Kverneland    8- 9 (3-2,2-4,3-3) 
02 Greåker     - Gjelleråsen   4- 3 (1-1,0-2,2-0,0-0,2-1)str 
03 Sarpsborg   – Tunet         6- 4 (1-1,3-1,2-2) 
04 Fjerdingby  - Slevik        8- 7 (3-3,3-3,1-1,1-0)sd 
2.kamp: 
05 Kverneland  - Sveiva        9- 3 (3-0,1-1,5-2) 
06 Slevik      - Fjerdingby    6- 7 (3-1,3-4,0-2) 
07 Gjelleråsen - Greåker       4- 6 (1-3,0-0,3-3) 
08 Tunet       - Sarpsborg     8- 7 (3-1,3-5,1-1,1-0)sd 
3.kamp: 
09 Sarpsborg   – Tunet         7- 8 (2-1,2-1,3-6) 
 
 
 

7.7 Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Sandslihallen 13.-15.04.2007) 
 
Deltakerlag: 
Harstad IBK, KSI, Nidaros IBK, Nor 92 IBK, Nornen Innebandy 
 
Resultater: 
01 Harstad    - Nornen     8- 9 (2-2,3-3,3-4) Tabell: 

Harstad   4  3 0 1 41-20  6 
Nor 92    4  3 0 1 45-26  6 
--------------------------- 
Nornen    4  2 0 2 28-24  4 
Nidaros   4  2 0 2 16-21  4 
KSI       4  0 0 4 16-55  0 

02 Nor 92     - Nidaros    9- 4 (3-2,1-2,5-0) 
03 KSI        - Harstad    4-14 (1-4,3-2,0-8) 
04 Nidaros    - Nornen     4- 2 (1-1,3-0,0-1) 
05 KSI        - Nor 92     4-23 (3-9,1-8,0-6) 
06 Harstad    - Nidaros    6- 2 (4-2,0-0,2-0) 
07 Nornen     - Nor 92     5- 8 (0-2,2-3,3-3) 
08 Nidaros    - KSI        6- 4 (1-1,3-3,2-0) 
09 Nor 92     - Harstad    5-13 (3-6,2-4,0-3) 
10 Nornen     - KSI       12- 4 (2-1,5-2,5-1) 
 
 

7.8 Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland menn (10.-20.04.2007) 
 
Deltakerlag: 
IK Akerselva, Korsvoll/Tåsen IL, Gjøvik IBK, St. Croix IBK  
 
Resultater: Tabell: 

Akerselva       3  3 0 0 27-12  6 
St. Croix       3  1 0 2 22-21  2 
--------------------------------- 
Korsvoll/Tåsen  3  1 0 2 17-18  2 
Gjøvik          3  1 0 2 16-28  2 

01 St. Croix      - Akerselva        5- 8 (1-0,2-3,2-5) 
02 Gjøvik         - Korsvoll/Tåsen   7- 6 (2-2,3-2,2-2) 
03 Akerselva      - Gjøvik          14- 3 (1-1,6-0,7-2) 
04 Korsvoll/Tåsen - St. Croix        7- 6 (3-2,2-2,2-2) 
05 Akerselva      - Korsvoll/Tåsen   5- 4 (1-0,1-3,3-1) 
06 Gjøvik         - St. Croix        6-11 (2-5,2-3,2-3) 
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7.9 Kvalifiseringsturnering til eliteserien kvinner (Breivika Idrettshall, 14.-15.04 2007) 
 
Deltakerlag: 
Målløs IBK, SK Freidig, TSI Innebandy, Sola IBK 
 
Resultater: Tabell: 

Målløs     3  2 1 0 14- 5  5 
Freidig    3  1 2 0 20-11  4 
---------------------------- 
TSI        3  1 1 1  9-11  3 
Sola       3  0 0 3  6-22  0 

01 TSI          - Freidig         5- 5 (4-0,1-2,0-3) 
02 Målløs       - Sola            7- 1 (4-0,2-0,1-1) 
03 Freidig      - Målløs          3- 3 (2-1,1-0,0-2) 
04 Sola         - TSI             2- 3 (1-0,1-2,0-1) 
05 TSI          - Målløs          1- 4 (0-1,1-0,0-3) 
06 Sola         - Freidig         3-12 (3-3,0-4,0-5) 
 
 

7.10 NM gutter 
 

NM FINALE, 21/4-07 Skedsmohallen 
Slevik - Nor 92 5-6 (3-2,1-2,1-2) 
Tilskuere: 293 
1-0 (00:20) Morten Bye (Andreas Jespersen) 
1-1 (03:22) Julian Agyemang (Kristian Becher) 
2-1 (07:01) Ole Joar Ek (Gjermund Habbestad) 
3-1 (08:20) Fillip Halvorsrød (-) 
3-2 (10:50) Julian Agyemang (Vidar Lund Simensen)
3-3 (20:36) Mathias K. Knutsen (Daniel Oseth) 
3-4 (22:51) Mathias K. Knutsen (Julian Agyemang) 
4-4 (33:07) Filip Halvorsrød (Jonathan Hermansen)
4-5 (46:26) Mads Norman (Jonas Sandberg) 
5-5 (52:19) Morten Bye (Martin Theodorsen) 
5-6 (59:56) Daniel Oseth (Jonas Sandberg) 
Utv.: Slevik ingen, Nor92 1x2 min 
Skudd : 28-35 (9-10,8-12,11-13) 
Dommere: Thomas Sørensen og Espen Johannessen 

FINALE: 
23 Slevik       - Nor 92    5- 6 (3-2,1-2,1-2) 
 
SEMIFINALER: 
21 Greåker      -  Slevik   7- 8 (2-1,2-4,3-2,0-0,2-3)str 
22 Grei         -  Nor 92   6-10 (3-2,2-5,1-3) 
 
PULJESPILL: 
Pulje A                 Pulje B 
Nor 92 IBK              Slevik IBK 
Sola IBK                Ajer IBK 
Gløshaugen IBK          SK Baune 
Greåker IBK             SF Grei 
Tunet IBK               Bygdøy/Monolitten 
 
Resultater Pulje A: 
01 Sola         - Nor 92         4- 6 (2-3,2-3) Tabell Pulje A: 

Greåker      4  3 1 0  18- 7  7  
NOR 92       4  3 1 0  17- 8  7  
------------------------------- 
Sola         4  2 0 2  32-16  4  
Tunet        4  1 0 3  11-15  2  
Gløshaugen   4  0 0 4   6-38  0  

02 Tunet        - Gløshaugen     7- 2 (4-0,3-2) 
03 Greåker      - Sola           5- 4 (2-3,3-1) 
04 Nor 92       - Tunet          4- 2 (2-2,2-0) 
05 Gløshaugen   - Greåker        1- 9 (0-2,1-7) 
06 Tunet        - Sola           2- 7 (1-2,1-5) 
07 Gløshaugen   - Nor 92         0- 5 (0-0,0-5) 
08 Greåker      - Tunet          2- 0 (1-0,1-0) 
09 Sola         - Gløshaugen    17- 3 (10-1,7-2) 
10 Nor 92       - Greåker        2- 2 (1-1,1-1) 
 
 
Resultater Pulje B: 
11 Ajer         - Slevik         4- 7 (1-4,3-3) Tabell Pulje B: 

Grei         4  4 0 0  30- 5  8 
Slevik       4  3 0 1  34-16  6 
------------------------------- 
Ajer         4  2 0 2  33-25  4 
Bygdøy/Mono  4  1 0 3  23-20  2 
Baune        4  0 0 4   7-52  0 

12 Bygdøy/Mon.  - Baune         10- 1 (6-0,4-1) 
13 Grei         - Ajer           8- 4 (3-2,5-2) 
14 Slevik       - Bygdøy/Mon.   11- 7 (7-0,4-7) 
15 Baune        - Grei           0-17 (0-11,0-6) 
16 Bygdøy/Mon.  - Ajer           6- 7 (2-5,4-2) 
17 Baune        - Slevik         1-15 (0-9,1-6) 
18 Grei         - Bygdøy/Mon.    1- 0 (1-0,0-0) 
19 Ajer         - Baune         10- 5 (4-3,6-2) 
20 Slevik       - Grei           1- 4 (0-3,1-1) 
 
 
 

7.11 NM jenter 
 
FINALE: 

FINALE, 21/4-07
Freidig - Tunet  4-3 (1-0,1-1,2-2) 
Skedsmohallen 
Tilskuere:  
1-0 (01:51) Marte Trøgstad (Maria Skarsmo) 
1-1 (30:07) Helene Marie Pape (Viktoria Hoel) 
2-1 (36:10) Maria Skarsmo (-) 
3-1 (45:44) Oda Ryggen (Maiken Holst) 
4-1 (54:21) Anne-Sofie Stigum (Maria Skarsmo) 
4-2 (57:04) Line Sjøthun (Viktoria Hoel) 
4-3 (58:49) Marna Søreng Lunde (Karoline Sanderengen)
Utv.: Freidig ingen, Tunet 1x2min 
Skudd: 20-20 (5-3,9-9,6-8) 
Dommere: Mathias Smaga og Eirik Olavson 

19 Freidig       - Tunet          4- 3 (1-0,1-1,2-2) 
 
SEMIFINALER: 
17 Freidig       - Holmlia        1- 0 (1-0,0-0) 
18 Slevik        - Tunet          0- 1 (0-1,0-0) 
 
PULJESPILL: 
Pulje A           Pulje B 
Slevik IBK        Tunet IBK 
Djerv             Freidig 
Holmlia SK        St. Croix IBK 
SF Grei           Sagene IF 
                  Fagerstrand IF 
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Resultater: 
01 Freidig       - Fagerstrand    3- 1 (0-1,3-0) Tabell Pulje A: 

Slevik          3  3 0 0  21- 0  6 
Holmlia         3  2 0 1  14- 4  4 
---------------------------------- 
SF Grei         3  1 0 2   7-12  2 
Djerv           3  0 0 3   3-29  0 
 
Tabell Pulje B: 
Freidig         4  4 0 0  13- 5  8 
Tunet           4  3 0 1  11- 7  6 
---------------------------------- 
St Croix        4  2 0 2  10-11  4 
Sagene          4  0 1 3   1- 5  1 
Fagerstrand     4  0 1 3   1- 8  1 

02 Sagene        - Tunet          0- 1 (0-1,0-0) 
03 Slevik        - Djerv         16- 0 (8-0,8-0) 
04 Holmlia       - Grei           8- 0 (4-0,4-0) 
05 St. Croix     - Freidig        3- 4 (1-0,2-4) 
06 Tunet         - Fagerstrand    3- 0 (1-0,2-0) 
07 Grei          - Djerv          7- 3 (3-1,4-2) 
08 Holmlia       - Slevik         0- 4 (0-1,0-3) 
09 St. Croix     - Sagene         3- 1 (1-1,2-0) 
10 Freidig       - Tunet          5- 1 (3-1,2-0) 
11 Fagerstrand   - Sagene         0- 0 (0-0,0-0) 
12 Tunet         - St. Croix      6- 2 (4-1,2-1) 
13 Slevik        - Grei           1- 0 (1-0,0-0) 
14 Djerv         - Holmlia        0- 6 (0-2,0-4) 
15 Sagene        - Freidig        0- 1 (0-0,0-1) 
16 Fagerstrand   - St. Croix      0- 2 (0-2,0-0) 
 
 
 
 

7.12 NM junior menn 
 
FINALE: 

NM FINALE, 21/4-07
Greåker      - Grei 11-4 (4-1,4-1,3-2) 
Skedsmohallen 
Tilskuere : 317 
 1-0 (10:30) Lars Erik Torp (Kristoffer Rostad) 
 2-0 (11:40) Kristoffer Rostad assistert (Jørgen Syrrist)
 2-1 (16:08) Mads Rongsjord (Jonas Johansen) 
 3-1 (17:00) Daniel Sand (Magnus Breilid) 
 4-1 (19:48) Jørgen Syrrist (Kristoffer Rostad) 
 5-1 (28:30) Lars Erik Torp (Jørgen Syrrist) 
 5-2 (29:37) Eivind Haugen (Espen Blegen) 
 6-2 (34:53) Patrick Hjemgård (Christian Brevik) 
 7-2 (35:21) Daniel Sand (Lars Erik Torp) 
 8-2 (37:40) Jørgen Syrrist (Lars Erik Torp) 
 9-2 (43:04) Jørgen Syrrist (Henrik Gunnarstorp) 
 9-3 (44:19) Stian Lauritzen (Mats Rongsjord) 
10-3 (49:04) Espen Johannesen (Kim Wilhelmsen) 
10-4 (52:49) Jonas Johansen (Eivind Haugen) 
11-4 (58:11) Kim Wilhelmsen (Espen Johannesen) 
Utv: Greåker 2X2min, Grei 3X2min 
Skudd : 31-30 (12-10,8-7,11-13) 
Dommere: Bjørnar Torvet og Jon Vegar Eliassen 

23 Greåker      - Grei         11- 4 (4-1,4-1,3-2) 
 
SEMIFINALER: 
21 Slevik       - Grei          6- 9 (1-2,2-4,3-3) 
22 Greåker      - Tunet         8- 6 (0-1,5-3,3-2) 
 
PULJESPILL: 
Pulje A                 Pulje B 
Tunet IBK               Sola IBK 
Bækkelagets SK          Greåker IBK 
Nornen                  SF Grei 
Slevik IBK              Gjelleråsen IF 
Sagene IF               Toppen IL 
 
Resultater Pulje A: 
01 Bækkelaget   - Tunet         6- 9 (2-3,4-6) 
02 Sagene       - Nornen       14- 0 (7-0,7-0) 
03 Slevik       - Bækkelaget    4- 2 (2-1,2-1) 
04 Tunet        - Sagene        2- 5 (2-3,0-2) 
05 Nornen       - Slevik        0-22 (0-9,0-13) Tabell pulje A: 

Slevik          4  3 1 0  36-10   7 
Tunet           4  2 1 1  39-15   5 
Bæekkelaget     4  2 0 2  44-17   4 
Sagene          4  2 0 2  27-18   4 
Nornen          4  0 0 4   0-86   0 
 
Tabell pulje B: 
Greåker         4  4 0 0  17- 9   8 
Grei            4  3 0 1  18- 9   6 
Gjelleråsen     4  2 0 2  13- 6   4 
Sola            4  1 0 3  12-14   2 
Toppen          4  0 0 4   3-25   0 

06 Sagene       - Bækkelaget    4-10 (1-3,3-7) 
07 Nornen       - Tunet         0-24 (0-13,0-11) 
08 Slevik       - Sagene        6- 4 (2-3,4-1) 
09 Bækkelaget   - Nornen       26- 0 (15-0,11-0) 
10 Tunet        - Slevik        4- 4 (2-1,2-3) 
 
Resultater Pulje B: 
11 Greåker      - Sola          6- 3 (2-1,4-2) 
12 Toppen       - Grei          1- 5 (0-3,1-2) 
13 Gjelleråsen  - Greåker       1- 2 (1-1,0-1) 
14 Sola         - Toppen        8- 0 (4-0,4-0) 
15 Grei         - Gjelleråsen   4- 3 (4-2,0-1) 
16 Toppen       - Greåker       2- 5 (0-1,2-4) 
17 Grei         - Sola          6- 1 (1-1,5-0) 
18 Gjelleråsen  - Toppen        7- 0 (4-0,3-0) 
19 Greåker      - Grei          4- 3 (1-1,3-2) 
20 Sola         - Gjelleråsen   0- 2 (0-0,0-2) 
 

FINALE, 22/4-07
Tunet - Freidig  10-5 (2-3,5-1,3-1) 
Skedsmohallen 
Tilskuere: 267 
 0-1 (02:35) Tina Bjølstad  (Maiken Holst) 
 0-2 (05:45) Tina Bjølstad  (Oda Ryggen) 
 1-2 (16:21) Kristine Næss Haug (Pia Molberg) 
 1-3 (16:56) Karen Farnes (Anne-Sofie Stigum) 
 2-3 (19:07) Charlotte Hermansen (Henriette Knudsen) 
 3-3 (23:48) Charlotte Hermansen (-) 
 4-3 (24:16) Pia Molberg (Siri Havre) 
 5-3 (28:53) Pia Molberg (Kristine Næss Haug) 
 6-3 (32:40) Kristine Næss Haug (Pia Molberg) 
 6-4 (37:52) Tina Bjølstad (Oda Ryggen) 
 7-4 (38:23) Caroline Eng Sander (Charlotte Hermansen)
 8-4 (42:51) Caroline Eng Sander (Henriette Knutsen) 
 9-4 (55:54) Siri Havre (-) 
10-4 (58:17) Charlotte Hermansen (Caroline Eng Sander)
10-5 (59:14) Maria Skarsmo (-) 
Utv.: Ingen 
Skudd: 36-21 (10-9,11-5,15-7) 
Dommere: Peter Holmberg og Jan M. Ingebrigtsli 

 
7.13 NM junior kvinner 

 
FINALE: 
15 Tunet        - Freidig       10-5 (2-3,5-1,3-1) 
 
SEMIFINALER: 
13 Tunet        - Grei           7- 2 (6-0,1-2) 
14 Slevik       - Freidig        1- 2 (0-0,1-2) 
 
PULJESPILL: 
Pulje 1                 Pulje 2 
Tunet                   Slevik 
Freidig                 Sveiva 
Akerselva               Toppen 
Øreåsen/VIF             Grei 
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Resultater: Tabell Pulje 1: 

Tunet         3  3 0 0 21- 4  6 
Freidig       3  2 0 1 22- 6  4 
------------------------------- 
Øreåsen/VIF   3  1 0 2 10-12  2 
Akerselva     3  0 0 3  1-32  0 
 
Tabell Pulje 2: 
Slevik        3  3 0 0 14- 2  6 
Grei          3  1 1 1 10-13  3 
------------------------------- 
Sveiva        3  1 0 2  7-13  2 
Toppen        3  0 1 2  3- 6  1 

01 Tunet        - Akerselva     12- 0 (7-0,5-0) 
02 Freidig      - Øreåsen/VIF    8- 0 (3-0,5-0) 
03 Sveiva       - Toppen         2- 1 (1-1,1-0) 
04 Slevik       - Grei           8- 0 (1-0,7-0) 
05 Øreåsen/VIF  - Tunet          1- 4 (1-1,0-3) 
06 Freidig      - Akerselva     11- 1 (7-0,4-1) 
07 Grei         - Sveiva         8- 3 (3-1,5-2) 
08 Slevik       - Toppen         2- 0 (1-0,1-0) 
09 Tunet        - Freidig        5- 3 (1-1,4-2) 
10 Akerselva    - Øreåsen/VIF    0- 9 (0-4,0-5) 
11 Sveiva       - Slevik         2- 4 (2-3,0-1) 
12 Toppen       - Grei           2- 2 (0-1,2-1) 
 
 
 
 
 

7.14 Resultater A-landslag kvinner 
 
09.02.07  Frederikshavn      Norge    - Nederland     5- 3 

Ingrid Gigstad passerte som fjerde 
norske spiller 50 spilte landskamper 
11.02.2007 mot Danmark. 

11.02.07  Frederikshavn      Danmark  - Norge         7- 6 
12.05.07  VM Frederikshavn   Norge    - USA          11- 7 
13.05.07  VM Frederikshavn   Norge    - Danmark       5- 8 
15.05.07  VM Frederikshavn   Latvia   - Norge         2- 2 
16.05.07  VM Frederikshavn   Norge    - Sveits        3- 7 
17.05.07  VM Frederikshavn   Russland – Norge         3- 2 
 
 
 
 

7.15 Resultater A-landslag menn 
 

Ketil Kronberg passerte som sjette 
norske spiller 50 landskamper 
10.02.07 mot Danmark. 

10.02.07   Frederikshavn     Danmark  - Norge         1- 4 
11.02.07   Frederikshavn     Danmark  - Norge         6- 4 
 
 

7.16 Resultater U19-landslag menn 
 
10.02.07   Brumunddal        Norge    - Latvia        5- 3 
11.02.07   Brumunddal        Norge    - Latvia        6- 5 
 
 
 

7.17 Resultater U19-landslag kvinner 
 
06.11.06 VM Naunhof          Finland  - Norge         8- 1 
07.11.06 VM Naunhof          Norge    - Slovakia      8- 1 
09.11.06 VM Naunhof          Sveits   - Norge         9- 0 
10.11.06 VM Naunhof          Norge    - Tyskland      4- 1 
12.11.06 VM Leipzig          Polen    - Norge         4- 3 
 
 

7.18 Poengplukkere i Eliteseriene 
 
Menn: Kvinner: 

Helena Lindberg         Sagene       35  47  82 
Marie Amundsen          Sagene       28  13  41 
Sandra Sjøstrøm         Sveiva       18  20  38 
Gabi-Marie Echem        Tunet        23  12  35 
Tone Grønmo             Holmlia      20  12  32 
Linda Beate Andersen    Sveiva       14  17  31 
Lisbeth Pettersen       Holmlia      14  15  29 
Ingrid Gigstad          Tunet        17  11  28 
Cecilie Olsen           Slevik       16  12  28 
Lina Collberg           Akerselva    18   8  26 

Raymond Evensen         Fjerdingby     28  65  93 
Ketil Kristiansen       Sarpsborg      52  30  82 
Glen Evensen            Fjerdingby     43  25  68 
Andreas Sletten         Sveiva         28  39  67 
Jörgen Jonsson          Fjerdingby     51  11  62 
Tommy Midtsveen         Gjelleråsen    33  26  59 
Stian Skau              Greåker        18  41  59 
Magnus Jacobsson        Sveiva         22  32  54 
Jan Frode Snellingen    Sagene         30  22  52 
Peter Fahlström         Slevik         40  11  51 
 
 

7.19 Utmerkelser 
 
Årets spiller menn: ymond Evensen (Fjerdingby IBK)  Ra
Årets spiller kvinner: Linda Beate Andersen (Sveiva Innebandy) 
Årets dommerpar: Rune Ali Zouhar og Kim-Alexander H. Jørstad (Bygdø/Monolitten IL) 
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7.20 Tabeller 2006/2007 
 
Eliteserien Menn 
Fjerdingby    22  16  2  4  181-102    34 
Sarpsborg     22  15  3  4  171-108    33 
Sveiva        22  14  5  3  167-118    33 
Greåker       22  13  3  6  163-120    29 
Kverneland    22  11  4  7  154-129    26 
Gjelleråsen   22  11  3  8  137-119    25 
Tunet         22  11  2  9  137-125    24 
Slevik        22   8  5  9  135-150    21 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sagene        22   8  3 11  153-133    19 
Fredrikstad   22   5  1 16  133-186    11 
----------------------------------------- 
Bækkelaget    22   2  1 19  116-206     5 
Sola          22   2  0 20  101-252     4 
 
Eliteserien Kvinner 
Sveiva        18  17  0  1  138- 49    34 
Holmlia       18  16  1  1  116- 47    33 
Sagene        18  12  1  5  136- 71    25 
Akerselva     18  10  2  6   83- 63    22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tunet         18   9  3  6  118- 69    21 
Nidaros       18   7  3  8   88- 83    17 
Slevik        18   5  0 13   70-103    10 
Tromsø        18   4  1 13   51-106     9 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Øreåsen       18   4  0 14   52-143     8 
----------------------------------------- 
Vålerenga     18   0  1 17   24-142     1 
 
1.div øst Menn 
Nor 92        20  16  3  1  169- 83    35 
----------------------------------------- 
Bærums Verk   20  16  1  3  171- 92    33 
Hasle/Løren   20  14  3  3  134-108    31 
Grei          20  12  2  6  164-125    26 
Målløs        20  10  4  6  149-111    24 
Drammen       20  10  2  8  154-143    22 
Holmlia       20   6  3 11   89-143    15 
Lørenskog     20   5  2 13  108-123    12 
Ajer          20   3  2 15  101-138     8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vålerenga     20   3  2 15  114-215     8 
----------------------------------------- 
Råde          20   3  0 17   91-163     6 
 
1.div øst Kvinner 
Målløs        14  10  1  3   56- 38    21 
----------------------------------------- 
Lier Cats     14   7  4  3   65- 51    18 
Gjøvik IBK    14   7  2  5   53- 42    16 
Akerselva 2   14   6  3  5   41- 51    15 
Sveiva 2      14   5  2  7   63- 58    12 
Grei          14   5  1  8   55- 63    11 
Haugerud      14   5  0  9   37- 56    10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nor 92        14   3  3  8   49- 57     9 
 
1.div vest Menn 
Nornen        14  13  0  1  182- 39    26 
----------------------------------------- 
Sunde         14  12  1  1  185- 52    25 
Klepp         14   8  2  4   93- 62    18 
Lura          14   6  1  7   70-106    13 
Lye           14   5  0  9   68- 99    10 
Djerv         14   4  1  9   52-109     9 
Stil-Uis      14   3  1 10   56-139     7 
----------------------------------------- 
Brodd         14   1  2 11   59-159     4 

1.div midt Menn 
Nidaros       15  15  0  0  201- 28    30 
----------------------------------------- 
Ugla          15   9  3  3  102- 85    21 
Nidaros 2     15   7  2  6  118-102    16 
Rosenborg     15   5  0 10   86-113    10 
Ntnui Drag.   15   4  1 10   57-108     9 
Ntnui Gløs.   15   1  2 12   44-172     4 
 
1.div midt Kvinner 
Freidig       14  14  0  0  118- 30    28 
----------------------------------------- 
Ntnui Drag.   13  11  0  2   86- 27    22 
Freidig 2     14   6  2  6   59- 78    14 
Nidaros 2     14   5  3  6   46- 55    13 
Ntnui Gløs    14   6  0  8   59- 61    12 
Ugla          14   5  0  9   50- 75    10 
Ntnui Drag. 2 14   3  1 10   39- 75     7 
Ntnui Gløs 2  13   1  2 10   33- 89     4 
 
1.div sør Menn 
KSI            9   7  1  1     67      15 
----------------------------------------- 
Arendal        9   5  2  2      9      12 
Toppen Jr      9   3  1  5      4       7 
GSI            9   1  0  8    -80       2 
 
1.div nord Menn 
Sluttspill: 
Harstad        6   5  1  0   66- 12    11 
----------------------------------------- 
Tromsø         6   2  2  2   27- 32     6 
Havøysund      6   1  2  3   19- 44     4 
HF             6   1  1  4   18- 42     3 
 
Avd. Finnmark: 
HF            15  12  1  2  198- 49    25 
Havøysund     15  11  2  2  154- 49    24 
----------------------------------------- 
Maze          15   9  3  3  135- 74    21 
Alta          15   6  2  7  100- 96    14 
HF 2          15   2  0 13   43-204     4 
Kautokeino    15   1  0 14   52-211     2 
 
Avd. Nordland/Troms: 
Harstad       12  12  0  0  192- 29    24 
Tromsø        12   6  1  5   77- 77    13 
----------------------------------------- 
TSI           12   4  1  7   45- 93     9 
Bodø          12   1  0 11   46-161     2 
 
1.div nord Kvinner 
Sluttspill: 
TSI            6   5  0  1   31- 11    10 
----------------------------------------- 
HF             6   3  1  2   19- 16     7 
Bodø           6   1  2  3   16- 18     4 
Havøysund      6   1  1  4   12- 33     3 
 
Avd Finnmark: 
HF            12  11  1  0   95- 10    23 
Havøysund     12   6  1  5   62- 27    13 
----------------------------------------- 
Alta          12   6  0  6   46- 60    12 
Kautokeino    12   0  0 12    9-115     0 
 
Avd. Nordland/Troms: 
TSI           14  13  0  1  157-  9    26 
Bodø          14  13  0  1  128- 12    26 
----------------------------------------- 
Hamarøy       14   7  2  5   80- 85    16 
Harstad       14   6  2  6   76- 73    14 
TSI 2         14   5  1  8   27- 66    11 For aldersbestemte klasser og 2. divisjon og lavere 

henvises det til den enkelte krets. 
Narvik        13   3  2  8   62- 70     8 
Tromsø 2      14   2  4  8   40- 96     8 
Harstad 2     13   0  1 12   11-153     1 
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7. Resultatregnskap for 2006/2007 og 12. Budsjettforslag for 2007/2008 
 

Prosjekt  INNEBANDY 
B-06/07 

INNEBANDY 
R-06/07 

DIFFERANSE 
06/07 

INNEBANDY 
B-07/08 

   
20  SUM SKOLE/BREDDE INNEBANDY 333 000 330 858 (2 142) 433 000 
25  SUM INFORMASJON 24 000 22 320 (1 680) 24 000 
29  SUM ANDRE PROSJEKTER 4 410 4 410 0  5 040 

1  SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMF NBF 361 410 357 588 (3 822) 462 040 
   

2  SUM IDRETTSLAGENES AKTIVITET NBF (437 500) (439 026) (1 526) (442 000)
   
600  SUM A-LANDSLAG MENN INNEBANDY 480 000 572 412 92 412  100 000 
601  SUM U19-LANDSLAG MENN INNEBANDY     150 000 153 613 3 613  430 000 
602  SUM A-LANDSLAG KVINNER INNEBANDY 150 000 141 496 (8 504) 350 000 
603  SUM U19-LANDSLAG KVINNER INNEBANDY 398 000 451 167 53 167  100 000 
60 901  E-CUP KVALIFISERING KLUBBLAG 0 0 0  150 000 

3  SUM TOPPIDRETT NBF 1 178 000 1 318 688 140 688  1 130 000 
   
800  SUM TRENERUTDANNING INNEBANDY 80 000 52 504 (27 496) 80 000 
801  SUM DOMMERUTDANNING INNEBANDY 220 000 135 685 (84 316) 220 000 

4  SUM KOMPETANSEUTVIKLING NBF 300 000 188 189 (111 811) 300 000 
   
86  SUM TILSKUDD 120 000 108 400 (11 600) 120 000 
87 000  KONTINGENTER INTERNASJONALE FORBUND 28 000 22 325 (5 676) 28 000 

5  SUM ANDRE INNSATSOMRÅDER NBF 148 000 130 725 (17 276) 148 000 
   
90  SUM MØTER FORBUNDSSTYRET 33 390 33 378 (12) 33 390 
92  SUM MØTER INNEBANDY 141 000 73 879 (67 121) 146 000 

6  SUM STYRE OG KOMITEER NBF 174 390 107 257 (67 133) 179 390 
   
95 010  PERSONALKOSTNADER 2 284 801 2 284 801 0  2 500 000 
95 050  DRIFT FORBUNDSKONTOR OG KRETS 724 500 724 500 0  781 200 

7  SUM ADM. OG PERSONAL NBF 3 009 301 3 009 301 0  3 281 200 
   

8  SUM SALG NBF 0 (1 032) (1 032) 0 
   

9  SUM SPONSOR NBF 0 0 0  0 
   
98 000  ÅRSAVGIFT (130 000) (121 835) 8 165  (130 000)
98 010  LISENS (2 450 000) (2 385 181) 64 819  (2 800 000)
98 020  OVERGANGER (280 000) (317 138) (37 138) (330 000)
98 030  PROTEST/APPELL GEBYRER 0 (2 400) (2 400) 0 
98 035  BØTER OG LIGNENDE 0 (10 250) (10 250) 0 
98 060  RAMMETILSKUDD (1 900 000) (1 873 386) 26 614  (1 900 000)

10  SUM ANDRE INNTEKTER (4 760 000) (4 710 190) 49 810  (5 160 000)
   
11  PROSJEKTRESULTAT (26 399) (38 502) (12 103) (101 370)
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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 (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
8.1.1 Forslag fra Seksjonsstyret ved Regelkomiteen: 
 
I tillegg til spillereglementet, utarbeider regelkomiteen tolkninger for presisering av 
spillereglementet, der det anses hensiktsmessig, eller hvor forståelsen av regelteksten er uklar. 
Dommerkomiteen ba i løpet av sesongen 2006/2007 om tolkning av to bestemmelser.  
 
1. Lag som ikke kommer tilbake i tid etter pause 
 
Regelhenvisning: 
 
201 ORDINÆR SPILLETID 
1) Ordinær spilletid skal være 3 x 20 minutter med to 10 minutters pauser. Lagene skal bytte side i pausene. 
Unntak for kortere spilletid eller pauser kan gjøres av administrativ myndighet, men ikke kortere enn 2 x 15 minutters spilletid. I forbindelse med at lagene 
skifter side, skifter de også innbyttesoner. 
Hjemmelaget skal i god tid før kampen velge side. Alle nye perioder skal starte med en duell på midtpunktet. Ved periodeslutt er sekretariatet ansvarlig for å gi 
sluttsignal hvis ikke dette er automatisk. Pausetiden skal starte umiddelbart etter periodeslutt. 
Lagene er ansvarlig for å være tilbake på banen for å gjenoppta spillet i tide etter pausen. 
 
Bakgrunn:  
Det hadde internasjonalt utviklet seg forskjellig praksis for hvordan et lag som ikke kom tilbake i 
rett tid etter pause kunne straffes. I Norge hadde regelkomiteen fastslått før sesongstart at brudd på 
regelen ikke kunne medføre lagstraff etter regel 605, 21) (forsinkelse av spillet), men at dette 
isteden skulle rapporteres til forbundet som kunne sanksjonere med administrative forføyninger. 
Imidlertid ble man klar over at man både i Finland og Tsjekkia åpnet for å kunne idømme lagstraff 
der laget kom for sent tilbake fra pause, og dommerkomiteen ba således reglekomiteen om å 
klargjøre dette med IFF. 
 
Tolkning: 
Reglekomiteen kom etter møter med IFF-RCC med følgende tolkning: 
 
Regelverket har ikke noen god dekning for denne handlingen. Dette er IFF klar over og 
problemstillingen vil bli behandlet. I mellomtiden er det forskjellig praksis i de enkelte nasjoner. 
Finland og Tsjekkia praktiserer å gi 2 min utvisning. I Finland har dette trolig kun skjedd en gang, 
men i Tsjekkia skal det visst være praktisert noe strengere. Begrunnelsen er å unngå det 
administrative arbeidet som er alternativet brukt i Sverige og foreløpig også Norge. I Norge har 
lagene blitt informert om at dette ville bli skjerpet inn, og kan risikere administrative forføyninger. 
Det har ennå ikke være innrapporteringer på lag. Ukjent hvordan det har forløpet i Sverige. 
Regelkomiteen anbefaler å fortsette med samme prosedyre inntil IFF eventuelt kommer med andre 
regeltolkinger/ nye regler. 
 
Det kan legges til at det internasjonalt ikke praktiseres å idømme lagstraff for overnevnte forseelse, 
men at forholdet, som i Norge, rapporteres til administrativ myndighet (IFF). 
 
 



2. Spiller som kaster kølla 
 
Fra regelboka: 
610 FORSEELSER SOM FØRER TIL 2 MINUTTER. LAGSTRAFF OG 10 MINUTTER. PERSONLIG UTVISNING 
1) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen er skyldig i usportslig opptreden (925). 
Usportslig opptreden inkluderer, med tale eller gester, oppføre seg i en vemmelig og urettferdig måte mot dommerne, spillere, lagledelse, arrangører, tilskuere, 
eller prøve å lure dommerne ved å filme eller overdramatisere en spillsituasjon. 
Likeledes er inkludert å sparke eller slå med kølla mot vantet eller målburet eller å kaste kølla eller hvilket som helst annet utstyr, også under spilleavbrudd, 
eller i innbyttesonen. 
 

Bakgrunn: 
Dommerkomiteen ønsket en avklaring for hva som må til for at det anses at en spiller har kastet 
kølla etter regelverkets 610, 1), og følgelig skal straffes med 2 +10 minutter utvisning. 
 
Tolkning: 
Regelkomiteen har kommet med følgende tolkning: 
 
Problemet er at det ikke står noen nærmere konkretisering av hvor grensen går mellom å gi 2+10 
min og å ikke gi noen straff i det hele tatt. I hvilken grad skal kølla kastes i affekt/ ukontrollert for at 
man skal kunne gi utvisning?  
 
Ved kasting av kølla som medfører fare for andre, kaste på/mot motspiller eller voldsom handling er 
det snakk om 5 min utvisning. 
 
Regelen hører til under ”usportslig opptreden”. Det betyr at handlingen må være utført på en 
usportslig måte, og det er hva som er kjernen og intensjonen med regelen. Det er ikke ønskelig å 
komme med noen konkrete eksempler på hva som er usportslig siden det er helt avhengig av 
situasjonen man er oppe i, slik som for eksempel hvordan atmosfæren mellom lagene i kampen er. 
Helst bør dommeren nøye seg med å advare spilleren, særlig hvis kastingen av kølla kun anses som 
”upassende”, det vil si at det ikke er til fare for noen eller er gjort for å provosere. Er handlingen 
”upassende”, for eksempel på en måte som vi ikke ønsker å fremstå for tilskuere og media eller ikke 
er etter innebandyens ”ånd” gis det advarsel. Hvis handlingen er usportslig gis det 2+10 min, og 
dette er helt opp til dommerne å vurdere i hvert enkelt tilfelle. 
 
Forslag: 
Årsmøtet har tidligere vedtatt at det norske regelverket i størst mulig utstrekning skal samsvare med 
det offisielle engelske. Det foreslås derfor at begge tolkninger, i likhet med tidligere tolkning av 
tilbakespillsregelen, inntas som et vedlegg til regelboken og plasseres bakerst i denne. Dette for å 
holde selve regelverket så likt det originale som mulig. I tillegg publiseres tolkningene under 
regelverk på innebandy.no sammen med tolkninger av tilbakespillsregelen. 
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8.1.2 Forslag fra Seksjonsstyret ved Regelkomiteen: 
 
Bytter i forbindelse med duell 
 
Bakgrunn: 
I løpet av sluttspillet for herrer i inneværende sesong kom det spørsmål om hvilket lag som var 
forpliktet til å gjøre sine bytter først i forbindelse med en duell.  
Regelkomiteen fant imidlertid ingen bestemmelse for dette i det norske regelverket, til tross for at 
komiteen var sikre på at dette var regulert. 
Det viste seg så at det i forbindelse med oversettelse av det offisielle engelske regelverket til norsk 
for 6-7 år siden, at en setning i det engelske regelverket hadde blitt oversett og dermed verken 
oversatt eller tatt inn i det norske regelverket. 
 
Den engelske regelen: 
 
502 Face-off 
5) A face-off shall be taken by one field player from each team. The players shall be facing the 
opposing team's short side and must not have physical contact before the face-off. The feet 
shall be placed perpendicular to the centre line. Each player shall have both his feet at the 
same distance from the centre line. The sticks shall be held with a normal grip and with both 
hands above the grip mark. The blades shall be placed perpendicular to the centre line on 
either side of the ball, but without touching it. 
Normal grip implies the way the player holds his stick during play. The defending team's player 
chooses on which side of the ball to place his stick. If the face-off is on the centre line, the visiting 
team's player chooses. The ball shall be at the centres of the blades. If a player taking a face-off does 
not obey the referees' instructions, another player who is on the rink shall take the face-off. In case of 
a dispute in connection with a substitution before a face-off is taken, the away team is obliged to carry out their 
substitution first. 
 
Regelkomiteen har oversatt den uthevede setningen som følger: 
 
502 DUELL  
5) En duell skal utføres av en utespiller fra hvert lag med ansiktet mot motstandernes kortside. Spillerne må ikke ha fysisk kontakt før 
duellen. Føttene skal stå vinkelrett på og parallelt like langt fra midtlinjen. Kølla skal holdes i et normalt grep med begge hender 
ovenfor grepsmerket. Bladene skal plasseres vinkelrett på midtlinja på hver side av ballen, men uten å berøre den. 
Med normalt grep menes den måten spilleren holder kølla under spillet. Det forsvarende lags spiller velger på hvilken side sin kølle 
plasseres. Hvis duellen er på midtlinja, velger bortelagets spiller på hvilken side sin kølle plasseres. Ballen skal ligge ved midten av 
bladene. En spiller som skal utføre en duell, skal adlyde dommernes instrukser eller byttes ut. (S: I Norge idømmes frislag til det 
ikke-feilende laget, dersom en av spillerne utfører duellen feil.) 
I tilfelle en uenighet i forbindelse med bytter før en duell, er bortelaget forpliktet til å gjøre sine bytter først. 
 
 
FORSLAG: 
Det presumeres at det norske regelverket er i overensstemmelse med det offisielle engelske 
regelverket. Regelkomiteen informerer med dette om at siden dette ved en feil, tidligere har blitt 
uteglemt, er dette ikke snakk om en regelendring, men heller en klargjøring av en allerede 
eksisterende regel.  
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8.2 Kampreglementet (Kvalifisert flertall for å bli vedtatt) 
 
8.2.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§ 3. Forfall. 
Punkt 1: Gyldig forfall. 
Dersom et lag uteblir fra fastsatt kamp, men har gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt. 
Gyldig forfall skal dokumenteres innen 24 timer etter at kampen skulle ha startet. Som gyldig forfall 
regnes: 
 
A. Sykdomsforfall. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere til kampstart. Legeattest 
må framlegges for hver enkelt spiller. 
I forbundsseriene defineres dette som dokumentert sykdom (legeattest) hos mer enn 50 % av 
spillerne som har spilt mer enn 50 % av lagets kamper i sesongen. I forbundsseriene må 
gyldig sykdomsforfall dokumenteres senest 24 timer før kampen skulle ha startet. 
 

Begrunnelse: 
Seksjonsstyret ønsker en konkretisering/definering av gyldig forfall for lag i Forbundsseriene. 
Klubbene vil med dette forslaget ha en konkret/definert regel å forholde seg til. 
 
 
8.2.2 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

Forslaget inneholder tre hovedmomenter: 
• Terminologiavklaring i forhold til antall ganger lag møtes i et seriespill 
• Poengberegning/Innføring av spilleforlengelse og straffeslag ved uavgjorte kamper i 

Eliteseriene. 
• Innskrenking av mulighet for å spekulere i målforskjell i serier der en klubb stiller med flere enn 

et lag. 
 
De tre hovedmomentene kan vedtas uavhengig av hverandre, men terminologiavklaringen bør 
vedtas hvis det vedtas å spille firedobbel serie i eliteserie og landsserie. (Forslag 8.2.3) 
 
 
§ 9. Spillesystem Serie. Poengberegning. 
 
Punkt 3. Tredobbel serie. 
Ved tredobbel serie spiller hvert lag tre ganger mot de øvrige lag. Antall hjemmekamper og 
bortekamper skal være så like som mulig. 
 
Punkt 4. Firedobbel serie.
Ved firedobbel serie spiller hvert lag fire ganger mot de øvrige lag, to ganger hjemme og to 
ganger borte. Administrerende myndighet kan fravike denne regel dersom det anses 
nødvendig. 
 
Punkt 5. Poengberegning. 
Poeng beregnes slik: For vunnet kamp: 3 poeng. For uavgjort resultat: 1 poeng til hvert av lagene. 
For tapt kamp: 0 poeng.  
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Dersom en kamp i Eliteserien for kvinner eller menn ender uavgjort etter ordinær spilletid, 
skal kampen avgjøres etter spillereglementets regler for forlenget spilletid, og om nødvendig, 
straffeslag etter forlenget spilletid. 
Administrerende myndighet kan bestemme at dette også skal gjelde for andre serier.
 
Poengene for vinner av kampen beregnes da slik: 
For vunnet kamp etter spilleforlengelse eller straffeslag: 2 poeng 
For tapt kamp etter spilleforlengelse eller straffeslag: 1 poeng 
 
For kamp avgjort etter spilleforlengelse eller straffeslag settes målscore til resultatet etter 
ordinær tid + 1 mål til det vinnende laget.  
 
Punkt 6. Resultat ved protesterte kamper. 
Hvis en klubb ved protest eller annen årsak blir tilkjent seieren, regnes resultatet som 5-0, eller 
kampresultatet dersom det er bedre for det vinnende laget. 
 
Punkt 7. Poengberegning hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg. 
Hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg fra serien, annulleres alle kamper som laget har spilt i 
denne serien. 
 
Punkt 8. Regler for rekkefølge. 
Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i 
poeng totalt, er det målforskjellen i serien som er avgjørende. Skulle målforskjellen i serien være 
den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet. 
Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes 
oppgjør, som er vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det 
målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende. 
Unntak: Dersom en klubb har mer enn ett lag i en serieavdeling, vil det ved poenglikhet 
mellom ett av disse lagene og andre lag, først være innbyrdes oppgjør og målforskjellen i de 
innbyrdes oppgjør som er avgjørende for rekkefølgen fremfor målforskjell. 
 
Punkt 9. Avgjørelse ved likhet 
Hvis to eller flere klubber skulle stå likt etter reglene i punkt 8 ovenfor, avgjør administrerende 
myndighet om lagene skal rangeres likt, om det skal spilles omkamp(er) eller om det skal foretas 
loddtrekning. 
Det skal arrangeres omkamp(er) dersom det er nødvendig å rangere lagene for opprykk/nedrykk. 
 
Begrunnelse: 
Punkt 3 og 4: Definisjon av serietyper. 
Punkt 5: Seksjonsstyret ønsker å få mer blest om kampene i eliteseriene, og mener at ny 
poengberegning og mulighet for spilleforlengelse og straffer vil støtte opp under dette. 
Denne poengberegningen er kjent fra andre idretter. 
Punkt 8: Seksjonsstyret ønsker å begrense muligheten for spekulasjon i målforskjell når en klubb 
stiller med flere lag i samme serie. 
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8.2.3 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
Endring i NBF`s kampreglement § 17, aldersbestemmelser. 
Oslo og Akershus Bandyregion ønsker en ny inndeling i de aldersbestemte klasser. Det er svært 
problematisk at skillet mellom gutter/jenter og juniorer ikke samsvarer med overgangen fra 
ungdomsskole til videregående skole. Det er videre også ønskelig å flytte yngste 
lillegutt/lillejenteklasse ett år ned, da det viser seg at disse har ”vokst ut av” minirundekonseptet. 
 
Aldersinndelingen blir da som følger: 
Junior:   16 – 19 år  
Gutt/jente:  14 – 15 år 
Smågutt/jente:  12 – 13 år 
Lillegutt/jente:  10 – 11 år 
Minigutt/jente:   8 – 9 år 
Microgutt/jente:   6 – 7 år 
 
Endringen i aldersbestemmelsen trår i kraft f.o.m. sesongen 2008/09. 
F.o.m. sesongen 2009/10 fjernes det 4. året i juniorklassen. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
 
For en tid tilbake vedtok årsmøtet å endre alderssammensetningen på junior da det var problematisk 
å få nok spillere med i serien. 
Det er fortsatt slik i Norge at enkelte kretser/regioner har problemer med å få nok spillere til å delta 
i en slik serie. 
 
Seksjonsstyret ser helt klart at Oslo og Akershus Bandyregion har et poeng i det de setter frem i 
forslaget, men vi er ikke så langt frem ennå at dette er ting som hele landet har. 
Ved å gå på utsiden av Oslo, er det fortsatt slik at kretser sliter med å få nok spillere til en slik serie. 
 
Ved å endre alderssammensetningen på Gutt/Jente vil dette påvirke den nedre aldersgrense for 
hvem som kan delta i seniorspill. Dette vil bety lite i OAB, men mye i distriktene. I dag kan 
Gutt/Jente delta i seniorserien. Dvs med forslaget som det ligger tillatte 14 åringer i seniorspill. 
Dette fraråder seksjonsstyret årsmøte å vedta på det sterkeste. 
 
 
8.2.4 Forslag fra Tunet IBK: 
 
Forslaget gjelder kampreglementet § 17, Aldersbestemmelser. 
 
Tunet IBK ønsker en ny aldersinndeling på seriene. Vi mener at dagens ordning skaper mye 
problemer for gutt/jente-klassen. I dag er denne klassen for siste års ungdomsskoleelever og første 
års elever i videregående skole. Dette skaper problemer for oss i vårt arbeid med lagene, og i tillegg 
så har OABR meldt at det også skaper problemer for denne regionen i deres arbeid med 
serieoppsettet for disse klassene. 
Vi mener at det er mer naturlig at gutt/jenteklassen slutter på ungdomsskolenivå og at juniorklassen 
begynner på videregående skole nivå.  
 
Vi foreslår også at ny aldersinndelingen gjelder fra og med sesongen 2008/2009. 
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Dagens § 17: 
 
§ 17. Aldersbestemmelser. 
Senior: født 1985 eller tidligere 
Veteraner: født 1973 eller tidligere 
Junior *: født 1986, 87, 88 eller 89 
Gutt/jente: født 1990 eller 1991 
Smågutt/jente: født 1992 eller 1993 
Lillegutt/jente: født 1994 eller 1995 
Minigutt/jente: født 1996 eller 1997 
Microgutt/jente: født 1998 eller senere 
 
Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn alderen tilsier, bortsett fra gutt/jente som også 
kan delta i seniorklassen. Kun de som overholder aldersbestemmelsen kan delta i veteranklassen. 
Administrerende myndighet 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. 
 
 
Forslag til ny § 17, fom. sesongen 2008/2009: 
 
§ 17. Aldersbestemmelser. 
Senior: født 1988 eller tidligere 
Veteraner: født 1976 eller tidligere 
Junior *: født 1989, 90, 91 eller 92 
Gutt/jente: født 1993 eller 19941 
Smågutt/jente: født 1995 eller 1996 
Lillegutt/jente: født 1997 eller 1998 
Minigutt/jente: født 1999 eller 2000 
Microgutt/jente: født 2001 eller senere 
 
Alle spillere kan delta i en aldersklasse høyere enn alderen tilsier, bortsett fra gutt/jente som også 
kan delta i seniorklassen. Kun de som overholder aldersbestemmelsen kan delta i veteranklassen. 
Administrerende myndighet 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. 
 
 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Se 8.2.3 
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8.2.5 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
Forslaget inneholder tre hovedmomenter: 
• Definering av hvilke lag som er kvalifisert for den nye Euro Floorball Cup. 
• Definering av begrepet Forbundsserier. 
• Innføring av en ny Landsserie for menn, og hvordan denne skal opprettes. 
 
Regeltekst rundt EFC må defineres uavhengig av vedtak om ny Landsserie for menn. 
 
Seksjonsstyret ønsker også å definere begrepet Forbundsserier i § 19 uavhengig av vedtak om ny 
Landsserie. Flere steder i kampreglementet er begrepet Forbundsserier nevnt, uten at det kommer 
klart fram hva dette er. Med å innføre begrepet Forbundsserie unngår man også oppramsing de 
steder det er særbestemmelser for Eliteseriene og 1.divisjon. 
 
§ 19. Forbundsseriene (Eliteserie, Landsserie og 1. divisjon): 
Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer forbundsseriene. 
Vinneren av eliteserien for kvinner og for menn er kvalifisert til Euro Floorball Cup. 
Dersom Norge i en klasse tildeles ytterligere en plass, vil laget som endte som nummer 2 i 
Eliteserien få denne plassen. 
 
Eliteserie menn: 
Eliteserien for menn skal bestå av 8 lag som spiller firedobbel serie. Lag nummer 8 rykker 
direkte ned til Landsserien etter ferdigspilt serie. 
 
Landsserie menn: 
Landsserien for menn skal bestå av 8 lag som spiller firedobbel serie. 
Lag nr.1 rykker direkte opp i Eliteserien for menn. 
Lag nr.7 og nr.8 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjons- 
avdeling de hører hjemme. 
 
Kvalifisering til Landsserien for menn: 
Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling spiller om de to ledige plassene i Landsserien. Kun lag 
som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 
Kvalifiseringen spilles over en helg: 
Hvis det deltar 6 lag i kvalifiseringen spilles det med to puljer av tre lag på en slik måte av 
man sikrer at de to beste lagene kvalifiserer seg. Puljene trekkes fritt. 
Hvis det deltar 5 lag eller færre, spilles det enkel serie hvor de to beste lagene kvalifiserer seg. 
 
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 Landsserien. 
 
Kvalifisering til 1. divisjon menn: 
I serier med 10 lag eller flere, rykker de to sist plasserte lagene 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 
Landsserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon rykker også tredje siste, fjerde siste, osv. 
direkte ned. 
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I serier med 9 lag eller færre, rykker sist plasserte lag direkte ned etter ferdigspilt serie, og 
plasseres i den avdelingen laget hører hjemme. Nest siste lag deltar i kvalifisering. 
Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra 
Landsserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon rykker også nest siste lag direkte ned, og 
tredje siste spiller kvalifisering, osv. 
 
Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. 
divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få 
kvalifiseringsplassen. 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. 
Administrerende myndighet avgjør hvordan kvalifiseringen spilles. 
 
1.divisjon øst menn: 
1.divisjon øst for menn skal bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. 
 
Kvalifisering til 1. divisjon øst menn: 
Oslo og Akershus bandyregion tildeles to plasser i kvalifiseringen. De resterende kretsene tildeles 
en plass. Reglene for kvalifisering til 1.divisjon skal ellers følges som beskrevet over. 
 
Opprettelsen av Landsserien: 
Det opprettes en ny landsomfattende divisjon for menn, Landsserien, som plasseres mellom 
dagens Eliteserie og 1.divisjoner fra og med sesongen 2008/2009. Serien administreres av 
Norges Bandyforbund. 
 
Serien opprettes av de fire lagene som ender på plassene 9-12 i Eliteserien 2007/2008, og fire 
avdelingsvinnere fra 1.divisjonene 2007/2008, som om nødvendig spiller en kvalifisering. 
Hvis Landsserien fortsatt inneholder for få lag, fylles disse plassene opp av lagene på 2.plass i 
1.divisjonene, som om nødvendig spiller en kvalifisering. Osv. 
 
 

Begrunnelse: 
På årsmøtet 2003 ble det vedtatt å øke eliteserien til 12 lag fom sesongen 2004/05. En av 
begrunnelsene var å få flere kamper og at flere lag skulle få delta i landsdekkende serie. 
Seksjonsstyret har sett på utviklingen siden innføringen av dette og frem til i dag. Det er helt klart at 
det spriker mye mellom topp og bunn. I tillegg har de nyopprykkede lagene klart seg i meget kort 
tid. Det er jobbet mye med det å få til en serie som fremmer norsk innebandy internasjonalt. I tillegg 
til å øke interessen mest mulig. Det er også jobbet med å sikre at nyopprykkede lag har en mulighet 
til å etablere seg i en landsdekkende serie. 
Forslaget som nå ligger mener vi vil sikre alle disse forhold på en bra måte. Spesielt når en legger 
inn firedobbelt seriespill. Utfordringen er å få laget et serieoppsettet som håndterer dette, slik at 
økningen på 6 kamper (fra 22 i dag til 28) går mest mulig smertefritt. En annen utfordring er at det 
blir flere kamper og klubbene må ta sitt ansvar å få frem flere dommere. 
Vi mener at innføringen av en landsdekkende serie mellom eliteserien og de 5 førstedivisjonene er 
det eneste rette. Det er forsøkt å få 1.divisjon til å bli landsdekkende, men der blir kvalifiseringen 
uhåndterbar. 
Opp og nedrykk fra eliteserien og landsserien er vurdert og vi mener dette er den beste løsningen. 
1. divisjon øst menn blir administrert av Oslo og Akershus bandyregion og kommer da på linje med 
de andre 1. divisjonene i Norge. 
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8.2.6 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
Forslaget inneholder to hovedmomenter: 
• Hvordan NM-sluttspillet for menn skal arrangeres hvis det opprettes en Landsserie. (Fra 08/09) 
• Valg av motstander istedenfor trekning i NM-sluttspillet for kvinner og menn. (Fra 07/08) 
 
Valg av motstander i NM-sluttspillet kan vedtas uavhengig av vedtak om en ny Landsserie. 
 
Det gjøres også oppmerksom på Tunet IBK sitt forslag under (8.2.7) som inneholder mange av de 
samme momentene rundt avvikling av NM-sluttspill, men med den forskjellen at det skal spilles 
best av fem (5) kamper i kvartfinaler og semifinaler. 
 
 
§ 21. NM-sluttspill 
Vinneren av NM-sluttspillet for kvinner og for menn tildeles kongepokal. 
Det skal opprettes en reisefordeling mellom lagene i NM-sluttspillet for kvinner og for menn. 
 
NM-sluttspill menn 
Åtte (8) lag skal delta i NM-sluttspillet. Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. 
Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 3 kamper. Finalen spilles som én kamp. 
 
De syv (7) beste lagene i Eliteserien og vinneren av Landsserien er kvalifisert til kvartfinaler. 
 
De fire best plasserte lagene i seriespillet velger kvartfinalemotstander blant de fire svakest 
plasserte lagene. 
Det best plasserte laget velger motstander først. Etter dette velger de resterende lagene 
motstandere i den rekkefølge de endte i seriespillet.  
For semifinalene velger det best plasserte laget i seriespillet motstander først blant de to 
svakest plasserte lagene. 
 
Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp evt. 3. kamp i 
kvartfinaler og semifinaler. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
 
 
NM-sluttspill kvinner 
Fire (4) lag skal delta i NM-sluttspillet. Det skal spilles semifinaler og finale. Semifinaler spilles 
best av 3 kamper. Finalen spilles som én kamp. 
 
De fire beste lagene i eliteserien er kvalifisert.  
Det best plasserte laget i seriespillet velger semifinalemotstander først blant de to svakest 
plasserte lagene. 
 
Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra 
seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp evt. 3. kamp i semifinalene. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
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Begrunnelse: 
Ved omlegging av seriesystemet for menn er det viktig at NM-sluttspillreglene også følger opp 
dette. Det er her forsøkt å sikre at flest mulig lag får muligheten til å spille om Kongepokalen. Dette 
forslaget gjør det mulig at 16 lag i praksis spiller om Kongepokalen. Mao alle i elite og landsserien. 
(denne delen avhenger av at sak 8.2.5 blir vedtatt).  
 
I tillegg mener vi at det å vinne serien bør gi fordel i forhold til sluttspillet. Det er her foreslått å 
innføre samme regel som i Sverige, ved at vinneren trekker fritt mellom 5-8, så 2.plassen osv.. 
Vi mener dette vil gi litt mer blest om selve NM-sluttspilloppsettet. 
 
 
INFORMASJON: 
Øvrige steder i kampreglementet som må endres i forbindelse med innføring av 
Landsserien/definering av Forbundsserier: (Kun utdrag fra aktuelle paragrafer) 
 
§ 3. Forfall. 
Punkt 3. Uten gyldig forfall i forbundsseriene. 
Lag som ikke møter til kamp i forbundsseriene, uten tilstrekkelig grunn, skal ved 1.gangs foreteelse 
sanksjoneres etter Sanksjons og protestreglementet og Straffereaksjoner for brudd på 
kampreglement. 
 
 
 
§ 6. Hallfasiliteter, utstyr og bekledning vedrørende arrangement av kamper på forbundsnivå. 
Hallene som skal brukes til å arrangere forbundskamper (unntak NM-finaler) skal ha en 
minimumskapasitet på: 
Elite menn: 350 tilskuere 
Elite kvinner: 200 tilskuere 
Landsserien: 200 tilskuere 
1. divisjon menn: 200 tilskuere 
i følge godkjent brann- og hallinstruks. 
. 
. 
 
 
§ 7. Dommer som ikke møter. 
Punkt 1. Dommer som ikke møter. 
. 
. 
Lagene antas å ha akseptert dommerne hvis kampen spilles. 
Kamper i forbundsseriene og 2.divisjon skal alltid ledes av to dommere. 
 
 
§ 17. Aldersbestemmelser. 
. 
. 
Administrerende myndighet kan etter skriftlig søknad dispensere fra aldersbestemmelsene. 
 
* For junior kvinner kan også maksimum to (2) overårige spillere delta, som ikke har spilt kamper i 
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forbundsseriene (eliteserie/1.div.) inneværende sesong. 
Dette gjelder ikke NM. 
 
 
§ 18. Seriesystem. 
Punkt 1: Serieavvikling 
Seriene avvikles som forbundsserier og kretsserier. Seriesystemene gjelder for kvinner og menn.  
. 
.  
 
 
§ 25. Bestemmelser om effektiv spilletid 
Punkt 1: Det spilles med effektiv spilletid i forbundsseriene. 
Punkt 2: Det spilles med effektiv spilletid i NM-sluttspill for senior, og i kvalifiseringer til 
forbundsseriene. 
 
 
 
§ 26. Alminnelige bestemmelser. 
Punkt 2. Lag som trekker seg fra seriespill. 
Et lag kan i spesielle tilfeller skriftlig søke NBF innen en uke etter sesongens siste obligatoriske 
kamp om å få slippe å delta i den høyere divisjon de er kvalifisert for. Lag som ønsker å trekke seg 
fra forbundsseriene, må gi skriftlig beskjed til NBF innen ovennevnte frist. 
. 
. 
 
 
§ 29. Spilleberettigelse. 
Punkt 3. Utenlandske statsborgere i seniorserier 
En klubb kan ikke benytte flere enn 3 utenlandske statsborgere på samme lag i den enkelte kamp i 
forbundsseriene. (elite og 1. divisjon). 
. 
. 
 
 
Bestemmelser i Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet som må endres i forbindelse 
med innføring av Landsserien: 
 
1. Lag som ikke møter til kamp:  
(jf. kampreglementets § 3 punkt 2) 
Lag som uteblir fra kamp uten gyldig forfall i forbundsseriene, bøtelegges med kr. 5.000 for første 
gangs forseelse, og diskvalifiseres fra videre spill. 
. 
.  
 
 
Det skal deles ut merker, diplomer og pokaler etter følgende kriterier: 
(Se sak 8.3.1 da det også er gjort endringer som krever vedtak) 
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8.2.7 Forslag fra Tunet IBK: 
 
Forslaget gjelder kampreglementet § 21, NM-sluttspill. 
 
Tunet IBK foreslår en ny avvikling av NM-sluttspill for menn og kvinner. Vi fremmer følgende 
forslag: 
Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 5 kamper, gjelder både menn og kvinner. 
Kvartfinalene settes opp etter følgende mal: Lagene som er plassert på plassene 1-4 i serien velger 
sin motstander blant lagene som er plassert på plassene 5-8 i serien. Lag 1 velger først, så lag nr. 2, 
så lag nr 3 og lag 4 spiller mot gjenværende lag. For kvinnene så velger lag 1 sin 
semifinalemotstander blant lagene 3 og 4. 
 
 
Dagens § 21: 
 
§ 21. NM-sluttspill 
Vinneren av NM-sluttspillet for kvinner og for menn tildeles kongepokal. 
Det skal opprettes en reisefordeling mellom lagene i NM-sluttspillet for kvinner og for menn. 
 
NM-sluttspill menn 
Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 3 
kamper. Finalen spilles som én kamp. 
De 8 beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Kvartfinalene trekkes slik at nr. 1 og 2 trekkes mot lag 
nr. 7 og 8, lag nr. 3 og 4 trekkes mot lag nr. 5 og 6. 
Semifinalene trekkes mellom vinnerne av kvartfinalene, men slik at de to best rangerte lagene ikke 
møtes. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra 
seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp evt. 3. kamp i kvartfinaler og semifinaler. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
 
NM-sluttspill kvinner 
Det skal spilles semifinaler og finale. Semifinaler spilles best av 3 kamper. Finalen spilles som én 
kamp. 
De fire beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Semifinalene trekkes slik at lag nr. 1 og 2 trekkes 
mot lag nr. 3 og 4. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best 
plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp evt. 3. kamp i semifinalene. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
 
Forslag til ny § 21: 
 
§ 21. NM-sluttspill 
Vinneren av NM-sluttspillet for kvinner og for menn tildeles kongepokal. 
Det skal opprettes en reisefordeling mellom lagene i NM-sluttspillet for kvinner og for menn. 
 
NM-sluttspill menn 
Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 5 
kamper. Finalen spilles som én kamp. 
De 8 beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Kvartfinalene settes opp slik at nr. 1 velger sin 
motstander blant lagene plassert på plassene 5 -8. Lag 2 velger sin motstander blant lagene på 
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plassene 5 – 8 etter at lag 1 har valgt. Lag 3 og lag 4 velger etter tur. Semifinalene trekkes mellom 
vinnerne av kvartfinalene, men slik at de to best rangerte lagene ikke møtes. Plassering i serien 
avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av 
hjemmekamp ved 1. kamp, 3. kamp og evt. 5. kamp i kvartfinaler og semifinaler. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
 
NM-sluttspill kvinner 
Det skal spilles semifinaler og finale. Semifinaler spilles best av 5 kamper. Finalen spilles som én 
kamp. 
De fire beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Semifinalene trekkes slik at lag nr. 1 og 2 velger sin 
motstander blant lag nr. 3 og 4, lag nr 1 velger først. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to 
hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp, 3. 
kamp og eventuelt 5. kamp i semifinalene. 
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber 
er enige. 
 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter forslaget om trekking av motstander i NM-sluttspill. (Se begrunnelse til 
forslag 8.2.6.) 
I forbindelse med kvart- og semifinaleserier ønsker seksjonsstyret å fortsatt spille best av tre 
kamper. Det viser seg i andre idretter at det blir færre tilskuere på de siste kampene i NM-sluttspillet 
jo flere kamper som spilles. 
I tillegg er det vurdert hvordan det er praktisk mulig å få gjennomført dette i en ellers tettpakket 
terminliste. 
 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
 
 
8.2.8 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
§ 26. Alminnelige bestemmelser. 
 

Punkt 1. Påmelding til seriespill. 
Et lag er automatisk påmeldt for spill i en divisjon ut fra plassering i foregående sesong. Avgifter 
for deltakelse i seriespillet skal innbetales innen administrerende myndighets fastsatte frister. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer.  
 
Punkt 2. Lag som trekker seg fra seriespill. 
Et lag kan innen en uke etter det er fastslått hvilken divisjon det er kvalifisert for, skriftlig søke 
administrerende myndighet om å få delta i en lavere divisjon. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Hvis et lag trekker seg etter fristen bestemt av administrerende myndighet, sanksjoneres det etter 
Sanksjons- og protestreglementet, og Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet. Dersom 
laget har spilt kamper, skal alle lagets kamper annulleres og strykes fra tabellen. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
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Hvis et lag unnlater å innbetale fastsatte avgifter innen fristen bestemt av administrerende 
myndighet, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Punkt 3. Påmelding til kvalifisering til seriespill. 
Et lag er automatisk påmeldt til kvalifiseringsspill til en divisjon ut fra plassering i seriespillet. 
Avgifter for deltakelse i kvalifiseringsspillet skal innbetales innen administrerende myndighets 
fastsatte frister. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Punkt 4. Lag som trekker seg fra kvalifisering til seriespill. 
Et lag kan, innen tre dager etter sin series serieslutt, skriftlig meddele administrerende myndighet at 
laget trekker seg fra kvalifiseringsspillet. 
Dersom kvalifiseringsspillet som laget trekker seg fra var for opprykk, vil laget den påfølgende 
sesongen være kvalifisert for den samme divisjon det spilte i før kvalifiseringen.  
Dersom kvalifiseringsspillet var for å unngå nedrykk, flyttes laget ned til divisjonen under den 
divisjonen de spilte i før kvalifiseringen. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Hvis et lag trekker seg etter den fastsatte fristen eller ikke møter til kvalifiseringskamp(er) de er 
kvalifisert for, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet, og Straffereaksjoner for 
brudd på kampreglementet. 
Dersom laget har spilt kamper i kvalifiseringsspillet, skal alle lagets kamper annulleres. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
Hvis et lag unnlater å innbetale fastsatte avgifter innen fristen bestemt av administrerende 
myndighet, sanksjoneres det etter Sanksjons- og protestreglementet. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. 
 
 
 
STRAFFEREAKSJONER FOR BRUDD PÅ KAMPREGLEMENTET 
 
9. Lag som trekker seg fra seriespill: 
( jf. kampreglementets § 26 punkt 2)  
Lag som trekker seg fra seriespill etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges 
med kr. 1.000, og må betale serieavgiften for den serien de er kvalifisert for. Laget må påfølgende 
sesong begynne i laveste divisjon. 
 
 
10. Lag som trekker seg fra kvalifisering til seriespill: 
( jf. kampreglementets § 26 punkt 4)  
Lag som trekker seg fra kvalifisering til seriespill etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, 
eller ikke møter til kvalifiseringskamp(er) de er kvalifisert for, bøtelegges med kr. 1.000. 
Hvis kvalifiseringsspillet var for opprykk, vil laget den påfølgende sesongen flyttes ned en divisjon 
under den divisjonen de spilte i før kvalifiseringen. 
Dersom kvalifiseringsspillet var for å unngå nedrykk, flyttes laget ned to divisjoner under den 
divisjonen de spilte i før kvalifiseringen. 
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§ 26. Alminnelige bestemmelser. 
 
Punkt 1. Påmelding til seriespill. 
Et lag er automatisk påmeldt for spill i en divisjon, eller påmeldt til kvalifiseringsspill for opprykk til en divisjon, ut fra 
plassering i foregående sesong. 
 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre retningslinjer. Klubber/ lag som ikke overholder 
eventuelle påmeldingsfrister, kan ikke regne med å få delta i seriespillet. 
Fastsatte avgifter skal følge påmeldingen. 
 
Punkt 2. Lag som trekker seg fra seriespill. 
Et lag kan i spesielle tilfeller skriftlig søke NBF innen en uke etter sesongens siste obligatoriske kamp om å få slippe å delta i 
den høyere divisjon de er kvalifisert for. Lag som ønsker å trekke seg fra eliteserie eller 1.divisjon, må gi skriftlig beskjed til 
NBF innen ovennevnte frist. Laget kan skriftlig søke NBF innen fristen om å få spille i en lavere divisjon. 
For kretsseriene kan administrerende myndighet eventuelt fastsette andre frister og retningslinjer. 
 
Hvis et lag trekker seg etter fristen bestemt av administrerende myndighet, sanksjoneres det etter Sanksjons- og 
protestreglementet, og Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet. Dersom laget har spilt kamper, skal alle lagets 
kamper annulleres og strykes fra tabellen. 
 
Lag som trekker seg/ikke møter til kvalifiseringskamp(er) de er kvalifisert for, flyttes ned én divisjon. Dersom særlige grunner 
tilsier det, kan administrerende myndighet søke seksjonsstyret om at laget allikevel beholder plassen sin i divisjonen. 
 

 
Begrunnelse: 
Presisering og opprydding i regelen. Nåværende regel tar ikke høyde for at lag fra forskjellige 
divisjonsnivåer deltar i samme kvalifisering. 
 
 
 
8.2.9 Forslag fra Tunet IBK: 
 
Forslaget gjelder kampreglementet § 28, Overganger. 
 
Tunet IBK foreslår at dagens ordning med sperrefrist for kontakt av spiller fjernes, dvs. de to siste 
setningene i punktet Kontakt med spillere fra andre klubber tas ut. Intensjonene med bestemmelsen 
var god, men ordningen har ikke fungert tilfredsstillende. Spillere blir kontaktet av andre klubber, 
nå i mer uformelle sammenheng om forespørsel om klubbskifte osv.. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Denne må sees i sammenheng med punkt 8.2.10. 
Det er opp til klubbene å bestemme hvilken ordning de vil ha. 
Dagens forslag er et resultat av hva årsmøtet i 2006 ville ha. I tillegg er det å få satt det i ordnede 
former med mulighet for sanksjoneringer. 
 
 
 
8.2.10 Forslag fra Sveiva innebandy: 
 
§ 28. Overganger. 
Det foreslås at følgende fjernes: 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. 
 
Følgende legges til: Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. 
januar til 1. mai. 
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Alternativt forslag: Klubber kan ikke ta kontakt med spillere i andre klubber som fortsatt spiller 
serie eller sluttspill og kan heller ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. 
januar til 1. mai. 
 
Begrunnelse: 
Det er ingen hensikt i å ha et regelverk som ingen prøver eller klarer å overholde. I tillegg blir det 
litt rart når utenlandske klubber helt lovlig kan kontakte norske spillere og få en kontrakt på plass 
før vi lovlig kan konkurrere om de samme spillerne. Og mange flytter jo på seg for å studere, men 
det blir umulig å legge forholdene til rette for det dersom man ikke kan kontakte spilleren før 1 mai 
(søknadsfrist er 15. april). La i stedet alle klubber forholde seg til et klart regelverk, selv om følgene 
da er at spillere kan kontaktes hele året. Klubbene som har kontrakt med spillerne vil jo fortsatt 
være de eneste som kan inngå ny kontrakt før 1. mai. Regelverket slik det nå foreligger legger bare 
opp til masse mistenkeliggjøring og tvilsomme fremgangsmåter for å nå sine mål. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Denne må sees i sammenheng med punkt 8.2.9. 
Det er opp til klubbene å bestemme hvilken ordning de vil ha. 
Dagens forslag er et resultat av hva årsmøtet i 2006 ville ha. I tillegg er det å få satt det i ordnede 
former med mulighet for sanksjoneringer. 
 
 

8.3 Andre forslag (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 

8.3.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
Det skal deles ut merker, diplomer og pokaler etter følgende kriterier: 
 
1) Medaljer 
a) Norgesmesterskapsmedaljer i alle NM-klasser. 
Spillerne på det seirende laget får NBFs gullmedalje. Spillerne på lag nr. 2 får NBFs sølv-
medalje. Disse medaljene deles ut til inntil 23 spillere og 5 ledere. 
 
b) Medaljer for seriemesterskap i Forbundsseriene. 
Inntil 23 spillere og 5 ledere på lag nr.1, 2 og 3 tildeles henholdsvis gull-, sølv- og 
bronsemedaljer. 
 
c) Medaljer i NM for videregående skoler. 
Inntil 23 spillere og 5 ledere på lag nr.1, 2 og 3 tildeles henholdsvis gull-, sølv- og 
bronsemedaljer. 
 
 
1a) Norgesmesterskapsmedaljer i alle NM-klasser 
Spillerne på det seirende laget får NBFs gullmedalje. Spillerne på lag nr. 2 får NBFs sølvmedalje. 
Disse medaljene deles ut til inntil 23 spillere og 5 ledere. 
 
b) Medaljer for seriemesterskap, senior elite og 1. divisjon 
Inntil 23 spillere og 5 ledere på lag nr.1, 2 og 3 tildeles henholdsvis gull-, sølv- og bronsemedaljer. 
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5) Mesterskapet for videregående skoler 
Gullmedaljer tildeles spillere på det seirende lag i forbundets skolekamper i et antall av inntil 18. 
Skolelagene nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis sølvmedaljer og bronsemedaljer i samme antall som 
over. 
 
 
 
7) Pokaler 
a) Vinneren av Norgesmesterskapet for senior tildeles H.M. Kongens pokal. 
 
b) Vinneren av Norgesmesterskapet for senior og lag nr. 2 tildeles pokal.  
 
b) Vinneren og lag nr. 2 i Norgesmesterskapet for aldersbestemte klasser tildeles pokal. 
 
c) De tre beste lagene i alle Forbundsserier tildeles pokal. 
 
d) De tre beste lagene i NM for videregående skoler tildeles pokal. 
 
 
8) Pokaler 
a) Vinneren av NM-sluttspillet for menn og for kvinner er Norgesmester, og tildeles NBFs pokal og 
H.M. Kongens Pokal. Nr. 2 tildeles pokal.  
 
b) Vinneren av Eliteserien for menn og for kvinner (seriemesteren) tildeles NBFs pokal. 
 
c) Klubbene som kommer på 2. og 3.plass tildeles pokal. 
 
d) Vinneren av 1.divisjon østland menn tildeles NBFs pokal. 
 
e) Klubbene som kommer på 2. og 3.plass tildeles pokal. 
 
f) De klubber som seirer i Norgesmesterskapet for aldersbestemte klasser tildeles NBFs pokal. 
 
g) Klubbene som kommer på 2. plass tildeles pokal. 
 
h) Vinneren av Mesterskap videregående skoler tildeles pokal. 
 
Begrunnelse: 
Opprydding av bestemmelsen. 
 
 
 
8.3.2 Forslag fra Fagerstrand: 
Vår idretts eliteserielag både for kvinner og menn er vår idretts fremste lag og ambassadører for vår 
idrett. 
Vi foreslår da at samtlige Innebandyklubber /innebandygrupper bistår ”toppen” slik at de ikke 
drepes økonomisk. Og da i form av at Reisekassekostnadene for klubbene i begge Eliteserier 
fordeles på samtlige klubber/grupper. 
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Alle klubber og vår idrett er avhengige av ”toppen” både når det gjelder rekruttering g motivering 
av spillere, trenere og ledere. 
Vi kan alle på denne måten også bidra til at våre beste spillere vil kunne konsentrere seg mer om 
idretten enn å måtte jobbe dugnader for å skaffe økonomi til å dekke seriespillkostnadene. 
Hvis vi får flere lag som kvalifiserer seg for spill i Eliteseriene som trekker seg på grunn av 
økonomi er veldig negativ reklame for vår idrett. Og vil da måtte slite med å bli ”tatt på alvor” som 
den seriøse idrett innebandy er bl.a. av media. 
Kostnaden pr innebandyklubb/-gruppe blir minimal, mens Eliteserieklubbene kan konsentrere seg 
om fremdeles å være gode ambassadører for vår idrett. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Det å la bredde dekke utgifter til topp er en politikk som seksjonsstyret er lite tilhenger av. Det er 
viktig å la bredden vokse og ikke belaste disse med kostnader som de i svært liten grad får noe igjen 
av. Se forslag til reisefordeling fra seksjonsstyret. 
 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
 
 
 
8.3.3 Forslag fra Fagerstrand IF: 
NM-puljespill aldersbestemte lag legges sesongen 07/08 på Østlandet. Samtlige lag som er med er 
med på å dekke reisekostnadene + rimelige overnattingskostnader for tilreisende lag. 
Dette betyr at samtlige lag som kvalifiserer seg på denne måten vil få redusert reise-/oppholds-
utgifter. Som også vil medføre at vi ikke får lag som trekker seg fra puljespill grunnet økonomi. 
NM-puljespillene vil da også bli lagt i den delen av Innebandy-Norge hvor det er flest klubber og 
utøvere, som vil medføre å god publikumstilstrømning. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret ønsker å tildele arrangement etter søknader. 
 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
 
 
 
8.3.4 Forslag fra Fagerstrand IF: 
NM-finalene for 2007/2008 tildeles Fjerdingby IBK.  
Begrunnelse er at de i NM-finalene 06/07 viste at de arrangert noe av det beste vi har opplevd når 
det gjelder NM-finaler. 
Samtidig vil arbeidsdokumentene til Fjerdingby i forbindelse med dette arrangementet kunne 
overleveres NBF som en arbeidsmal for kommende arrangører. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret ønsker å tildele arrangement etter søknader. 
Det seksjonsstyret ønsker er å la en NM-arrangør få opsjon på et nytt NM året etter. 
 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
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8.3.5 Forslag fra Fagerstrand IF: 
Vi vet at Norge er tildelt å være arrangør VM for U19-menn 2011. Her bør NBF ta kontakt med 
Regioner/kretser allerede i 2007 for å tildele ansvaret for gjennomføringen av VM. Arrangør vil da 
ha god tid til planlegging, reservasjon av overnattingsmuligheter for samtlige VM-lag, salg, 
markedsføring av VM, m.m. som vil medføre at VM vil kunne bli et veldig bra arrangement. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret ønsker å tildele dette etter søknad. I tillegg er ikke kriteriene og omfanget klart på et 
så tidlig tidspunkt. Dette må seksjonsstyret få jobbe med og utlyse når avtalen med IFF vedr. 
økonomi, antall lag etc. er avklart. 
 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
 
 
8.3.6 Forslag fra Fjerdingby IBK: 
Årsmøtet forplikter administrasjonen og seksjonsstyret til å sørge for at fremtidige NM finaler blir 
formidlet på riksdekkende fjernsyn. 
Hvordan og hvilke avtaler må ligge i mandatet til administrasjonen og seksjonsstyret. 
Dette bør likeledes skje i samarbeid med teknisk arrangør, og dette bør legges inn som forpliktelse 
og rettighet i en arrangørmal for slike mesterskap. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret jobber hele tiden med å få riksdekkende fjernsyn til å sende våre arrangementer. 
Seksjonsstyret henstiller årsmøtet om å oversende saken til styret. 
 
 
8.3.7 Forslag fra Sveiva innebandy: 
 
Forslag om TV-sendte NM-finaler 
Sveiva Innebandy foreslår at NM-finalene for herrer og damer skal TV-sendes. Enten ved at Norges 
Bandyforbund innen 1. november hvert år inngår avtale med et TV-selskap eller ved at TV-
rettighetene (inkludert sponsorinntekter) gis bort/selges til høystbydende innen 1. desember. 
Dersom ingen ønsker å betale for rettighetene, skal den best kvalifiserte som ønsker å ta på seg 
jobben med å få NM-finalene på TV, få rettighetene gratis (inkludert sponsorinntekter). 
 
Begrunnelse:  
Sveiva Innebandy sitter med et inntrykk av at innebandy-Norge ønsker å se norsk innebandy på TV 
minimum en gang i året. Norges Bandyforbund oppfordres til å komme med sine tanker om dette på 
årsmøtet. Et flertall vil bety mye for klubbenes synliggjøring av innebandy, blant annet i arbeidet 
mot samarbeidspartnere. Og vi vil raskere kunne komme oss vekk fra det gymsalidrett-stempelet 
mange fortsatt setter på oss. Årets TV-sendte finaler var god reklame, men allikevel bare et steg på 
veien. Dersom klubbene tidlig vet at finalene vil komme på TV, vil også mulighetene være bedre 
mtp arbeidet mot sponsorer. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret jobber hele tiden med å få riksdekkende fjernsyn til å sende våre arrangementer. 
Seksjonsstyret henstiller årsmøtet om å oversende saken til styret. 
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8.3.8 Forslag fra Fjerdingby IBK: 
Årsmøtet forplikter administrasjonen og seksjonsstyret til å lage en standard arrangørmal ved 
utlysning av arrangement. I denne bør det ligge klare retningslinjer som vedrører forpliktelser og 
rettigheter for teknisk arrangør. Videre fordeling av ansvarsområder, kostnadsfordeling og 
inntektsfordeling mellom NBF og teknisk arrangør. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret henstiller årsmøtet om å oversende saken til styret ved arrangementskomiteen. 
 
 
8.3.9 Forslag fra Fjerdingby IBK: 
Dersom disse forslagene kun kan vedtas på forbundsting ønsker vi årsmøtevedtak på at disse 
videresendes til forbundstinget: 
 
NBFs lov: 
 
§ 9 – 3.2 
 
( 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). 
 
Teksten foreslås endres til: 
” Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele 
moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt pr E-post, før samtaler innledes med spiller(e). 
E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes.” 
 
Begrunnelse: 
Dagens kommunikasjon må tillate at det mest brukte kommunikasjonsmiddelet, e-post, aksepteres 
på linje med rekommandert brev. 
I dag brukes klubbene uforholdsmessig mye penger til ren kommunikasjon, som utmerket kan 
brukes på mer nyttige ting. Likeledes er dokumentasjonen pr e-post også god nok dokumentasjon. 
Forpliktelsene vil allikevel ligge i regelverket. 
 
§ 9 – 3.3 
 
( forespørsel fra den nye klubben til den gamle ) 
 
Teksten endres til: 
 
”Hvis en som søker medlemskap, er eller tidligere har vært medlem av annen klubb innen NBF, 
skal den nye klubb i rekommandert brev, alternativt pr. E-post, spørre den andre eller tidligere 
klubb om søkeren har gjort opp sine forpliktelser (Betalt kontingent og eventuelle mulkter, samt 
levert utstyr m.m. – ref. kontrakt klubb/spiller). Rekommandert brev, alternativt pr. E-post, må være 
sendt moderklubben før samtaler i noen form innledes med spilleren og E-post må bekreftes mottatt 
før samtaler kan innledes.” 
Forbundets overgangskjema skal benyttes.  
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§ 9 – 3.4 
 ( svar på forespørsel fra den gamle klubben ) 
Teksten endres til: 
 
”Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert , alternativt pr. E-post, 
innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes 
opptakingskravene å være i orden.” 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter forslaget og vil bringe dette videre til Forbundstinget. 
 
 
 
8.3.10 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
Oslo og Akershus Bandyregion har følgende forslag til endringer i forbindelse med NM for 
kretslag: 
 
1. F.o.m. sesongen 2008/09, legges turneringen til den første helgen i februar. Dette med bakgrunn 

i de nye terminlistene fra det internasjonale forbundet. NM bør ikke legges senere, for å unngå 
konflikt med NM-sluttspill etc. Helgen bør fredes i forhold til konkurrerende aktivitet. 

2. Juniorklassen for herrer er kun åpen for 1. og 2. års juniorer. Dette fordi: 
• Kontinuitet i kretslagsarbeidet, naturlig overgang fra guttekretslaget. 
• Kretslagene samkjøres i forhold til U 19. 
• De to eldste årgangene er ofte ikke så motivert lenger. Mange av spillerne er allerede 

etablert på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. 
3. Det innføres to nye klasser i turneringen for småjenter og smågutter. 

• Disse aldersgruppene er særdeles motivert for å kunne prøve seg på et nivå utover eget 
klubblag.  

• Innebandy må også på dette området konkurrere med andre idretter om talentene. Andre 
idretter igangsetter talentutvikling langt tidligere enn det vi gjør i dag. 

 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Del 1: Seksjonsstyret støtter å legge arrangementet i perioden slutten av januar/ begynnelsen av 
februar, men ønsker å diskutere dette nærmere før arrangementet låses opp til en spesiell helg. 
Del 2: Seksjonsstyret ser fordelen av at juniorklassen blir tilpasset U19-aldersklassen, men ser 
samtidig farene i at flere kretser vil få problemer med å stille lag i juniorklassen. 
Del 3: Seksjonsstyret synes det er for tidlig i forhold til det antall lag i den aktuelle klassen i landet. 
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8.3.11 Forslag fra Harstad IBK: 
 
Forslag til reisefordeling i Eliteseriene. (Alt. 1) 
 
Totalt innbetalt for herrer. Kr. 144000,- (pr. 1/5-07) 
Vekting: (Til sammen 12 deler) 
 
Kverneland: 4,5 deler 
Harstad: 7,5 deler 
Andre:  0   deler 
 
Begrunnelse: 
Reiseutgiftene til Harstad IBK blir kommende sesong ca. kr. 182000,- mer enn Østlandslagene og 
ca. 85000,- mer enn Kverneland. 
Eksempelvis koster flyreisene til Harstad alene ca.kr. 185000,-(idrettspris). I tillegg kommer 
overnatting og transport. ( til sammen ca. kr. 249000,-) 
 
Flyreise til f.eks Tunet blir på ca kr. 33000,- t/r Harstad og ca. kr. 15000 t/r Stavanger, til sammen 
ca. kr. 48000,-. Transport og overnatting kommer i tillegg. Til sammen utgjør dette ca.kr. 67000,- 
Så kommer utgifter som ombefatter kampene på Østlandet i tillegg. 
 
Vi mener at en vekting som over, blir mest rettferdig økonomisk sett. 
 
Utbetaling blir da: 
Kverneland 4,5 deler = kr. 54000,- 
Harstad 7,5 deler = kr. 90000,- 
Andre | 0    deler 
 
Samme begrunnelse og prinsipp mener vi skal gjelde for eliteserien damer. 
 
Totalt innbetalt: Kr. 120000,- 
Vekting: (Til sammen 10 deler) 
Nidaros 2,5 deler = kr. 30000,- 
Freidig  2,5 deler = kr. 30000,- 
Tromsø 5,0 deler = kr. 60000,- 
Andre  0    deler 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Se seksjonsstyrets eget forslag til fordeling. 
 
 
 
8.3.12 Forslag fra Harstad IBK: 
 
Forslag til reisefordeling i Eliteseriene. (Alt. 2, Hvis ikke alternativ 1 blir vedtatt) 
 
Totalt innbetalt for herrer: Kr. 144000,- (Pr. 1/5-07). 
Vekting: ( Til sammen 12 deler) 
Harstad          6,5 deler 
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Kverneland    3,5 deler 
De andre 10   2,0 deler 
 
Begrunnelse: 
Reiseutgiftene til Harstad blir kommende sesong ca. 182000,- mer en østlandslagene og ca. 85000,- 
mer enn Kverneland. 
Eksempelvis koster flyreisene til Harstad IBK alene ca kr. 185000,-. I tillegg kommer transport og 
overnatting. ( Til sammen ca. kr. 249000,- ). 
 
Flyreise for f.eks Tunet blir på ca 33000,- t/r Harstad og ca 15000,- t/r Stavanger, til sammen ca. kr. 
48000,-. Transport og overnatting kommer i tillegg. Til sammen utgjør dette ca. kr. 67000,- 
Så kommer de utgiftene i tillegg som ombefatter kampene på Østlandet. 
 
Vi mener at en vekting som nevnt over, blir mer rettferdig for lagene i eliteserien.  
 
Utbetaling blir da: 
Harstad  6,5 deler = kr. 78000,- 
Kverneland   3,5 deler   = kr. 42000,- 
De andre       2,0 deler  = kr. 24000,-  ( 10 lag x 2400,- hver) 
 
Samme prinsipp og begrunnelse for eliteserien damer. 
Totalt innbetalt: Kr. 120000,- : 10 deler. 
 
Utbetalt: 
Tromsø 4 deler = kr. 48000,- 
Nidaros 2 deler = kr. 24000,- 
Freidig  2 deler = kr. 24000,- 
De andre 2 deler = kr. 24000,- ( 7 lag x 3428,- hver) 
 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Se seksjonsstyrets eget forslag til fordeling. 
 
 
 
 
8.3.13 Dommerhonorar fra og med sesongen 2007/2008: 
 
Eliteserien for kvinner:  kr.750,- pr. dommer. 
Eliteserien for menn: kr.900,- pr. dommer. 
1.div øst for menn:  kr.650,- pr. dommer. 

 
Seksjonens begrunnelse: 
Seksjonen ønsker en gradvis heving hvert år for å unngå større hevinger etter 2-3 år med uendrede satser. 
Alle satsene økes med kr.50,-
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10. Avgifter for sesongen 2007/2008 
 
Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (10 lag) Kr.
     
Påmeldingsavgift 19.000,-  Påmeldingsavgift 19.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse) 15.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 15.000,-
Reisekasse dommer 18.000,-  Reisekasse dommer 18.000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-  Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-
E-cup avgift 3.000,-  E-cup avgift 3.000,-
NM -avgift 2.500,-  NM -avgift 2.500,-

SUM: 60.000,- SUM: 60.000,-
 

1.div ØST menn (12 lag) Kr.
  
Påmeldingsavgift 17.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,-
Reisekasse dommer 8.000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-
E-cup avgift 0,-
Kval -avgift 2.500,-

SUM: 30.000,-
 

 
Reisefordeling Eliteseriene: 
Alle klubber i elite kvinner og menn innbetaler kr 15.000,- i reisefordeling for sesongen 2007/08. 
Beløpet er til for å jevne ut de store utgiftene lagene fra Stavanger, Trondheim, Harstad og Tromsø 
har for å møte Østlandslagene. 
Fordelingen er fordelt i sin helhet til lagene utenfor Østlandet. 
Ved neste årsmøte bør eliteserieforeningen ha forslag om hvordan dette skal løses og evt. 
beregnes/fordeles. 
 
Utbetaling av reisefordeling: 
330.000,- 
 
Tromsø 30,4 % 100.000
Harstad 33,3 % 110.000
Nidaros 12,1 % 40.000
Freidig 12,1 % 40.000
Kverneland 12,1 % 40.000
 
 
Avgifter for sesongen 2006-2007 var: 
Lisens aktive over 17 år kr.  500,- 
Lisens aktive under 17 år kr.  350,- 
Lisens dommere, trenere, ledere kr.  350,- 
Utvidet lisens over 17 år kr.  750,- 
Utvidet lisens under 17 år kr.  550,- 
Forsikringsavgift (laglisens) kr.1500,- 
 
Overgangsgebyr for spiller over 17 år kr.  600,- (under 17 år kr. 0,-) 
Innmeldingsavgift for nye klubber kr.      0,- 
Kun årsavgift for klubber i obligatorisk seriespill kr.  500,-  
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