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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: 

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

 
10. Foreslå avgifter til sesongen (godkjennes av forbundstinget/ 

forbundsstyret). 
11. Behandle handlingsplan for sesongen 2008/2009. 
12. Foreslå budsjettene for kommende sesong (godkjennes av 

forbundstinget/ forbundsstyret). 
13. Administrative bestemmelser. 
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FORORD 
 

Kjære innebandyvenner! 
 
Det er igjen klart for årsmøte i Innebandyseksjonen 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 idretten vår. 
Retter en stor takk til alle dere for den innsatsen som dere har vist sesongen 2007/08.  
 
I sesongen som har gått, har mye skjedd. Det har blitt dannet en eliteserieforening som skal 
ivareta eliteserieklubbenes interesser. For første gang i historien har det blitt gitt poengtrekk 
til eliteserielag og mye har skjedd på det internasjonale plan. 
 
Det har kommet inn få forslag til dette årsmøtet og jeg håper det har bakgrunn i at de fleste er 
tilfreds med de forskjellige reglement og skriv som er utarbeidet. 
 
Innebandyen i Norge har fortsatt god vekst med en total nettoøkning på 21 nye lag i seriespill, 
men dette viser seg dessverre ikke i de reelle medlems- og lisenstallene. Vi mener at mye av 
grunnen til dette skyldes at det i denne sesongen ble innført et nytt medlems- og lisensregister 
med dertil problemer som har ført til en nedgang i antall lisenser til tross for større aktivitet. 
 
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. Kathinka Grøm Bygdø/Monolitten IL Valgkomite innebandy  

Medlem Geir Svenskerud 
Medlem Johan Fuglestein 
Medlem Morten Lindem 
Medlem Stig Gudmundsen 

2.Styremedl. Jarle Heitmann Tromsø IBK 
3.Styremedl. Mette Johansen Greåker IBK 
1.Varamedl. Morten Riise Sarpsborg IBK 
2.Varamedl. Thomas Thorkildsen Øreåsen IL 
3.Varamedl. Gisle Johnson Horten IBK 
  
Dommerkomiteen  
Leder Jan Nordli 
Medlem Michal Janic  
Medlem Kim A. H. Jørstad  
Medlem Morten Lindem 
 

1.2 Administrasjon 
Generalsekretær Tomas Jonsson (64 %
Økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen
Idrettskonsulent Terje Larsen (95 %). 
Utdanningskonsulent Frank Nordseth 
Leder for utviklingsavdelingen inneba
Utviklingskonsulent Eivind Tysdal (10
Marcus Nilsson konsulent utvikling (1
Økonomi - og landslagsansvarlig Lars
Per Christian Westreng er ansatt 100 %
Espen Johansen er ansatt 100 % som k
ansvar for bandyidretten i Oslo.   
Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % som 
Jan Magnar Ingebrigtsli er ansatt 75 %
 

1.3 Lisens 
 
Spillere f. 1996 og senere er forsikret u
fyller 13 år, deretter må det løses ordin
Alle spillere fra fylte 13 år og eldre sk
og andre tillitsvalgte kan innløse lisen
 
Som følge av den nye ordningen, med
spillere er lisensiert. I Norsk Idretts da
resultert i utstedelse av en KID, som ig
gyldig. Ref. Sanksjons- og protestregle
Spillere som ikke fremkommer på lise
deltakelse i kamp/serie/turnering i regi
 
Vi anbefaler at arbeidet, med oppdater
glemme noen eller komme i tidsnød ve
 
* § 4 - 1 (Manglende lisens) 
En spiller som ikke har løst lisens sene
for klubben i videre obligatoriske kam
 
 

Arrangementskomiteen 
Leder Eric Müller 
Medlem Morten Riise 
Medlem Aleksander Lilleøien 
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1.4 Utvikling 
Totalt har 6.490 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2007/2008.  
Dette er en tilbakegang på 353 lisenser (ca. 5 %). Sett i lys av at vi denne sesongen har en 
nettoøkning på totalt 21 lag i seriespill, mener vi noe av tilbakegangen skyldes overgangen til 
nytt medlemsregister og lisenssystem og de problemene det medførte høsten 2007. Vi har pr. i 
dag 318 aktive innebandyklubber. 
 
07/08 Innebandy       
Krets Sum M17 D17 MS DS
Akershus 902 297 33 483 89
Buskerud 260 72 15 100 73
Innlandet 416 191 71 120 34
Hordaland 213 22 8 169 14
Oslo 2070 356 162 1159 393
Rogaland 424 112 17 262 33
Sør-Trøndelag 353 38 13 227 75
Telemark 41 0 0 41 0
Østfold 971 322 79 464 106
Nord-Norge 420 40 22 241 117
Agder 295 150 27 101 17
Sogn og Fj. 125 64 17 38 6
Møre & Romsdal 0 0 0 0 0
Klubbløs/uplassert 0 0 0 0 0
Pr. 01.05.08 6490 1664 464 3405 957
 
• Tallet ut fra lisenssystemet (NAIS) var 6190. Med fordeling 4186 lisenser over 17 år, og 2004 lisenser under 17 år. (Tallene var fordelt 

pr. krets med unntak av sammenslåtte tall for O/A som her er delt opp ut fra fjorårets lisenstall.) 
• Med bakgrunn i faktiske innbetalinger er 300 lisenser i tillegg fordelt matematisk ut fra fjorårets lisenstalltall. 
• Fordelingen mellom kjønn er gjort matematisk etter fjorårets lisenstall. 
 
Pga. den store unøyaktigheten rundt årets lisenstall er det besluttet å ikke lage et eget 
dokument med ”Innebandyutviklingen” for sesongen 07/08. 
 

 

1.5 Møtevirksomhet  
Innebandyseksjonen har hatt 9 møter i løpet av perioden og behandlet 88 saker.  
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1.6 Internasjonalt 
Pr. 01.05.08 består ”International Floorball Federation” av følgende 45 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, Moldova, Irland, Israel, Serbia, Argentina, Thailand og Portugal. 
 
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. 
 
Athletes Commission (ASC) 
Linda Beate Andersen har vært medlem av Athletes Commission. 
 

1.7 Regelkomiteens beretning 2007/2008  
 
Regelkomiteen har hatt to møter siste året i tillegg til drøftelser på telefon og e-post.  
Det har som vanlig vært jobbet med forslag på regelendringer i forkant av årsmøtet. Det 
spesielle av året er at regelkomiteen har mottatt og gitt sin innstilling til forslag på 
regelendringer som seksjonsstyret har tatt stilling til og videresendt IFF, i forbindelse med 
revidering av regelverket som skal skje i 2010. 
 
Regelkomiteen arbeider med å kvalitetssikre regelverket slik at det er konsistent, entydig og 
enklest mulig å forstå.  
 
Bjørge Jansen  
Leder Regelkomiteen 
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2.0 UTVIKLING 2007/2008 
2.1 Trenerutvikling  

I løpet av sesongen 2007/2008 har Norges Bandyforbund gjennomført til sammen 19 trener 1 kurs, i 
Trondheim, Oslo, Østfold, Alta, Hamarøy, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Bærum, Øyer, Norges 
idrettshøgskole, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Universitetet i Stavanger. 
Ett trener 2 kurs er gjennomført med 17 deltagere, nytt kurs går av stabelen i mai/juni 08. 
Trener 3 kurs gjennomføres i løpet av 08, første helg juni 08. 
 
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. Vi har blitt medlem av 
Idrett og ledelse, søknadsprosessen for kurs med oppstart høsten 08 er i gang. Ny nettside 
www.nbfutvikling.no er lansert, med blant annet tilbudsmatrise som viser hva vi kan tilby klubbene. 
E-læringssystemet fronter er etablert, til bruk både for våre konsulenter, våre trenere og ledere. 
 
Boken ”Innebandy” er ferdigstilt og distribueres via våre nettsider samt Akilles og alle bokhandlere. 
Boka er pensum i trenerstigen. Boka blir også presentert som litteratur i grunnskolen, videregående 
skole, samt for Universitet og Høgskoler. 
 
Vår opplevelse er at vi er i stadig vekst noe en nettoøkning på 21 lag i seriespill på landsbasis vitner 
om. I tilegg har vi 52 flere lag med i minirunder denne sesongen i forhold til sesongen 06/07. Noe som 
også vitner om økt aktivitetsvekst, selv om andre måltall i år har vært noe negative. Nedgangen både 
på idrettsregistreringen og i lisenser tror vi skyldes mer tekniske problemer enn nedgang i aktivitet. 
Det har i år vært overgang til nytt lisenssystem, samt en opprydning i idrettsregistreringen.  

2.3 Utviklingsprosjekter 
Det er i løpet av sesongen 2007/2008 gjennomført utviklingsprosjekter i samtlige fylker i landet.  
 
Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i utviklingsavdelingen i løpet av sesongen:
   
Jan Magnar Ingebrigtsli  Oslo 
Andreas Hildremyr  Oslo/Akershus  
Eilin Matland   Hordaland     (fra 01.12.07) 
Børge Larsen   Hordaland og Sogn og Fjordane  (til 01.01.08)  
Jonas Espseth   Trøndelag, Møre og Romsdal   (fra 10.10.07) 
Jørn Hansen   Rogaland 
Jostein Jonassen  Rogaland     (fra 01.01.08) 
Heidi Haugstulen  Innlandet Bandyregion fra   (fra 01.07.07) 
Kirsti Bingh   Buskerud, Vestfold, Telemark   (fødselsperm fra des. 07)  
Stefan Løkse   Buskerud, Vestfold, Telemark   (fra 01.02.08) 
Roy Mikalsen   Nord-Norge     
Oddbjørn Fiskå   Agder  
Marcus Nilsson   Sentralt     (fra 01.08.07) 
Alexander Bjørnerud  EL-innebandy    (fra 24.08.07) 
Eivind Tysdal har vikariert i stillingen som utviklingsleder for Kari Hånsnar som har vært i 
fødselspermisjon sesongen 07-08. 
 
Utviklingsarbeidet har følgende målsetning: 
”Innebandy for alle” 
 ”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 2007-2008: 
 
EMBLA  
I løpet av sesongen 2007/2008 har NBF satt i gang en ny runde med EMBLA, 
jenterekrutteringsprosjektet i innebandy. 14 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.  
 
Mini runder  
Innebandy for unge, organiseres gjennom turneringshelger. Spiller 3 mot 3 pluss målvakt. Gir stor 
vekst i de yngste aldersklassene. I sesongen 2007-2008 er det gjennomført minirunder i:  
Rogaland   (8 stk. med 30 ulike lag) 
Innlandet   (4 stk. med 12 ulike lag) 
Oslo / Akershus (7 stk. med 90 ulike lag) 
Hordaland  (1 stk. med   7 ulike lag) 
Trøndelag  (6 stk. med 15  ulike lag) 
Østfold   (1 stk. med 10  ulike lag ) 
 
Innebandyskoler  
Det organiseres innebandyskoler i feriene, dette er i regi av kretsene og klubber, men forbundet har 
bidratt med kompetanse og personell.  
 
Sommerinnebandy  
Sommerinnebandy innebefatter åpen aktivitet og turneringer.  
Sommeren 2007 deltok vi på Norway Cup og Barneøya i tillegg til en del andre lokale arrangementer.  
 
Sats ungt 
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. Klubbene Holmlia, Sveiva og Strømmen var med i prosjektet denne sesongen. 
 
Gjennom SATS Ungt får ungdommene en mer systematisk og tilpasset utdanning for ungdom. 
Ungdommene vil få delta på et Aktiv Ungdomskurs, et selvutviklingskurs, sammen med andre 
ungdom fra andre idretter. Dette vil senere bli fulgt opp med en Nettverkssamling. De får også hjelp til 
å starte sin utdannelse som trener, leder eller dommer. I hver klubb får 2 - 5 ungdommer, i alderen 15 - 
20 år, tilbud om å delta. 
 
Vi hadde visse barnesykdommer i år, da det var første året vi er med i prosjektet. Håper å luke disse 
vekk til neste sesong. Tror allikevel klubbene og ungdommene fikk et bra utbytte av det de var med 
på. Neste år skal vi følge opp klubber, veiledere og ungdommer enda bedre, noe jeg mener vil gi et 
enda bedre resultat.  
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EL-innebandy  
Målet med EL-innebandy er å motivere nye og gamle utøvere til deltakelse i el – innebandy. Klubbene 
skal skape gode møteplasser og et godt aktivitetstilbud tilpasset målgruppen som gjør at deltakerne vil 
fortsette med aktiviteten. Ved å styrke personene fysisk og psykisk viser vi hvordan de lettere kan 
mestre den vanskelige situasjonen de er i. Det har samfunnsmessig verdi i form av at EL - innebandy 
kan øke livskvaliteten til den enkelte utøver i målgruppen. Gjennom EL – innebandy får målgruppen 
en lagidrett med fart og spenning, og en mulighet til å bli med i den stadig voksende 
innebandyfamilien. Utøverne får dermed en tilhørighet i et sosialt fellesskap som er svært viktig for 
motivasjonen til å drive fysisk aktivitet. 
EL-innebandy har blitt veldig godt mottatt og vi ser et stort potensial i fremtiden. Det er ansatt en 
konsulent som arbeider med å utvikle EL-innebandy. Klubbene som i dag er aktive har gjort en 
fantastisk jobb med å legge til rette og integrere EL – innebandy spillere i sine klubber. Klubbene og 
lagene som deltar i satsningen, har måttet forholde seg til noen sentrale føringer som NBF ser på som 
viktige i forhold til å få lagt til rette et godt aktivitetstilbud ute i klubbene - der en trygghet rundt 
aktiviteten og et godt sosialt miljø er viktige stikkord. 
 
Hensikten er å etablere EL – innebandy som et varig tilbud i lokalmiljøene hvor aktiviteten initieres og 
konsolideres gjennom prosjektet. Samtidig vil NBF initiere aktivitet i nye lokalmiljøer som kommer til 
underveis. Innebandy skal være en idrett for alle, og med el-innebandy er forbundets målsetning om å 
gi et tilbud i lokalmiljøet for alle barn og ungdom et steg nærmere. 
 
Norges Bandyforbund har etter oppstarten av EL – innebandy, opplevd en voldsom interesse fra flere 
hold. Det er tydelig en stor begeistring for konseptet. Ikke bare innenfor handikap idretten, men også 
hos allerede eksisterende innebandyklubber. Det er tydelig at EL – innebandy fenger. Det er fartsfylt, 
man scorer mål, og det er et lagspill. 
 
NBF gir faglig oppfølging, økonomisk støtte og eventuelt annen hjelp til klubbene som deltar i EL – 
innebandy prosjektet. Vi tilbyr også støtte og hjelp til klubbene i etableringsfasen. 
NBF er bevisst på synliggjøring av klubbene / aktiviteten i prosjektet. Blant annet er det en nettside 
under www.nbfutvikling.no, en reklamefilm, foldere, og andre synliggjøringstiltak. Vi har også vært 
synliggjort i ulike blader og i tv. NBF tilbyr klubbutviklingstiltak for klubbene som deltar i prosjektet. 
Det er viktig for NBF at klubbene er best mulig rustet til å kunne tilby en god aktivitet og være den 
møteplassen og en sosial arena som er sentralt i EL – innebandy prosjektet. 
 
Status i dag:  
Vi har i dag følgende aktive klubber: 

- Levanger helsesportslag 
- Sandefjord el – innebandy klubb 
- Nyborg I.L 
- Ajer 
- Lillestrøm 
- Bærum 
- Bodø ibk 

 
I tillegg er følgende klubber i startfasen: 
- Oslo handikapidrettslag (et mulig samarbeid med Vålerenga Innebandy) 
- Bergen 
- Karmøy (Stavanger) 
- Frogner I.L 
- Nes (Eidsvoll) 
 
Vi jobber også med å få med oss rehabiliteringssentrene som har egne barne - og ungdomsgrupper. 
Valnesfjord helsesportssenter er allerede med, men vi jobber fortsatt med Beitostølen helsesportsenter 
(BHSS) og Sunnaas sykehus. Vi ser på disse som meget gode rekrutteringsarenaer. 



11  

 
Et regelverk har vi også utviklet, med utgangspunkt i det danske regelverket, men mer tilpasset 
vanelige norske innebandy dommertegn og regler. Vi skal i løpet av 2008 arrangere 4 turneringer hvor 
det vil bli mulighet for alle å delta. En er allerede avviklet i Sandefjord, med 8 lag som konkurrerte om 
pokalen. Videre er det junior lekene i mai, nordisk cup ”Norwegian EL-innebandy challange” i august 
08 (Norge, Sverige, og Danmark deltar). Dette var en stor suksess da den ble gjennomført august 07. 
En siste turnering i Trondheim (antakeligvis i slutten av oktober).    
Vi har også etablert et løst samarbeid med Norges idrettshøgskole (NIH). Dette også med tanke på å 
rekruttere motiverte studenter som utdanner seg innen fysisk aktivitet og funksjonshemning (FAF – 
studiet).  
 
Fokus på videre. Høsten 2008 og 2009:  

- Hjelpe de nye klubbene godt i gang med aktiviteten 
- Fortsette å bistå og samarbeide med de aktive klubbene 
- Jobbe videre mot nye klubber 
- Etablere et samarbeid med flere rehabiliteringssentre 
- Organisere trener og dommerkurs 
- Tilby ulike turneringer og arrangementer (enda flere enn det har vært til nå) 

Organisere et kurs i vedlikehold og drift av EL – innebandy stoler. 
 
 
KORT SITUASJONSRAPPORT FRA KRETSENE/REGIONENE 
 
Oslo/Akershus 
Jan Magnar Ingebrigtsli (25 %) og Andreas Hildremyr (100 %) har arbeidet med utvikling i disse 
regionene. 
Antall innebandyklubber som er inn under Oslo og Akershus for sesongen 07/08 er 65 klubber. Dette 
er en økning med en klubb siden forrige sesong. 
I årets sesong har det vært 275 lag i seriespill, en økning på 9 lag i forhold til sesongen 2006-2007. Det 
er gjennomført 7 Minirunder, der 90 lag har deltatt. Det er en økning på 20 lag. 
 
Vi har i løpet av sesongen hatt tre innebandyskoler i regi av regionen. Det har vært stor interesse for 
disse som har vært arrangert i Stovnerhallen, Bjølsenhallen og Bakkeløkkahallen. 
 
Videre har vi gjennomført fem Trener 1 kurs i regionen der 75 personer har gjennomført. 
 
Vi ser et utrolig potensial i 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 jeg at vi bør legge inn litt ekstra resurs for å få et innpass i disse nye 
anleggene og klubber rundt i nærmiljøet. 
 
Skolebesøkene har fungert veldig bra, det er en enkel måte å promotere idretten vår på. Det faste 
opplegget gir en god innføring av innebandy. 
Vi har gjennomført flere skolebesøk gjennom sesongen. Dette omfatter SFO, barnetrinnet, 
mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående. Dette har også medført til interne skoleturneringer og 
ikke minst har en rekke av tiltakene vært rettet mot eksisterende og nye klubber i startfasen. Dette 
arbeidet for å rekruttere nye aldersbestemte lag. 
 
Innlandet 
Heidi Haugstulen er ansatt som utviklingskonsulent i 80 % stilling.  
Det er 19 klubber i regionen i følge idrettsregistreringen, en nedgang på 5 klubber i forhold til tallene 
på idrettsregistreringen året før. 
Totalt har det vært 35 lag i seriespill, det er en nedgang på 2 lag i forhold til sesongen 2006-2007. 
Disse har vært fordelt på herre (4), dame/junior dame (5), juniorherre (4), gutt (4), jente/småjente (5), 
smågutt (6) og lillegutt (7). 
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Det har vært gjennomført 4 minirunder. Klubbene ØTI, Brumunddal IBK og Lillehammer IBK har 
hatt disse rundene. Til sammen har det her deltatt 12 ulike lag. 
 
Jeg har konsentrert skolebesøkene til områder der det allerede er klubber. Alle skolebesøkene har vært 
i samarbeid med klubbene. Brumunddal, Øyer-Tretten og Lillehammer har hatt hovedvekten av 
besøkene, mens det også har vært skolebesøk på Vinstra, Lom, Bøverdalen, Hamar, Moelv, Bjoneroa 
og Ringebu i Gudbrandsdalen.  
I Toten området har jeg arrangert skoleturnering på Gjøvik.  
Innebandyskole ble gjennomført i Brumunddal med 66 elever. 
 
Skolebesøkene har jeg opplevd som veldig positive. Spesielt der jeg har hatt med meg representanter 
fra klubbene. Alle får skriftlig informasjon om når det er treninger og hvem de kan kontakte hvis det 
er noe de lurer på. Alle klubbene som har hatt skolebesøk har opplevd at det kommer nye spillere på 
trening. 
 
Skoleturneringer virker for å være en suksess. Der får elevene prøve innebandy på stor bane og med 
ordentlige mål og utstyr. Dette fenger elevene. Hvis jeg bruker jentelaget i egen klubb som eksempel 
så er over halvparten med etter en skoleturnering. 
 
Denne sesongen ble det gjennomført ett trenerkurs med 16 deltakere. 
 
Rogaland 
Jørn Hansen har vært ansatt i 35 % stilling som utviklingskonsulent i Rogaland. Jostein Jonassen har 
vært ansatt i en 40 % stilling fra 01.01.08.  
Det er 22 klubber i Rogaland. To nye klubber er kommet til siste året. 
Flere klubber har prøvd å melde seg inn i løpet av 07, men pga strenge kriterier av tidligere org.sjef i 
Rogaland har disse havnet på vent. Flere klubber kommer til å rulle inn nå når ny org.sjef er på plass. 
 
Antall lag i seriespill sesongen 07/08 er 47. Dette er en nedgang på 8 lag fra de 2 foregående 
sesongene. Primært er det tapet av Old boys serien som utgjør forskjellen. 
 
Det er gjennomført 7 minirunder, til sammen finnes det 25 ulike lag som deltar på minirunder.  
 
Det er gjennomført ett trener 1. kurs med 12 deltagere.  
 
Det er flere klubber som er i etableringsfasen av EL-innebandy. 
 
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. 
  
 
Hordaland 
Børge Larsen har arbeidet 50 % med utvikling i Hordaland og Sogn og Fjordane frem til 01.01.08. 
Eilin Matland har arbeidet 100 % med utvikling i Hordaland fra 01.12.07.  
 
I Hordaland er det nå 13 klubber, nedgang på 7 klubber fra 2006/2007. Det er 24 lag i seriespill, en 
nedgang på 6 lag fra året før. 
 
Det er avholdt en minirunde, hvor syv lag deltok. 
Det er gjennomført ett trenerkurs med 13 deltakere. 
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Siden jeg begynte 1.desember har jeg vært på en del skolebesøk, holdt startmøte, vært og besøkt 
idrettsskoler, synliggjort innebandy gjennom stands på kjøpesentre, besøkt eksisterende klubber for å 
hjelpe dem med øvelser, arrangert gutteturnering og arrangert Hordalands første minirunde. 
 
Minirunden som vi arrangerte var en stor suksess for alle som deltok; foreldre, trenere og sist men ikke 
minst spillerne selv. Det var et stort marked for denne turneringen Jeg håper minirundene vil bli så 
populære at det skaper flere lag rundt i fylket. De fleste innebandyklubbene som finnes i Hordaland er 
lokalisert i Bergensområdet, så en av målsetningene er å starte opp lag i andre områder av Hordaland.  
 
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 ser meget lyst ut.  
 
Trøndelag/Møre og Romsdal 
Jonas Espseth har vært ansatt i 75 % stilling som utviklingskonsulent fra 10.10.07.  
 
Det er 35 klubber i min region. 
Antall nye klubber siste sesong er 3, Åsvang Innebandyklubb, Janus IBK – Trondheim og Vestnes 
Varfjell. 
Det er 38 lag i seriespill i STBK, samt 2 i eliteserien for kvinner. En økning på 11 lag i forhold til 
sesongen 06/07. 
Det er gjennomført 6 minirunder og 6 kamphelger. 65 lag i minirunder, 38 i kamphelger. 
Det er gjennomført ett trener 1 kurs, 23 deltakere.  
 
Skolebesøkene der det finnes klubber, har vært veldig vellykket. Bakklandet IBK har fått tre 
aldersbestemte lag gjennom mine skolebesøk, og en tett kontakt med skolene i nærområdet sitt. Nidelv 
har også opplevd en veldig økende popularitet etter at jeg har holdt besøk i deres nærområde.  
 
Jeg har også hatt veldig vellykkede besøk på Åsveien skole, der de nå har innebandyundervisning på 
SFO, jeg har prioritert en del skoler på sørsida av byen i håp om å starte en klubb eller to der, og jeg 
har prøvd å starte opp et miljø på Hegra.  
 
Jeg vil si at skolebesøk er et vellykket tiltak, så lenge jeg gjør et godt forarbeid og prioriterer de 
skolene som har en klubb som er interessert i aktivitet i området. 
 
Å spre sporten til områder som har en naboklubb har vært et godt valg. Jeg har merket at det å kunne 
delta i seriespill, og dermed bli et fullverdig medlem av kretsen, har vært svært inspirerende. Jeg vil 
også satse videre på å utvikle og følge opp eksisterende klubber. Jeg skal bruke modellen vi har hatt i 
Bakklandet ovenfor andre klubber, med tung satsing på minirundelag og bestemte barneskoler og 
prøve å få dem til å tenke i samme baner. 
 
I år har jeg jobbet en del opp mot styret i Ugla, og prøver å overbevise dem om at stor bredde er veien 
å gå for å få en god topp på sikt. Neste sesong tror jeg den aldersbestemte avdelinga deres skal vokse 
kraftig, og jeg håper å kunne få Nidaros med på noe slikt på sikt. 
 
 
Agder 
Oddbjørn Fiskå er ansatt i 100 % stilling som utviklingskonsulent i Agder.  
  
Antall klubber i Agder: 18 stk. fått tre nye klubber siste året Torridal, Søgne, Kvarstein. 
Antall lag i seriespill sesongen 07/08 er 31 lag, en økning på 8 lag. 
Det ble gjennomført ett trener 1 kurs i nov 2007 med 9 deltakere. 
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Mesteparten av aktiviteten min har vært 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 flere aldersbestemte lag. Jeg 
har hatt hovedfokus på ungdomsskoler og videregående. 
Dette er et bra middel for å nå ut til ungdom. I det siste har jeg også fokusert litt på 6 og 7 klasse. 
Dette for å starte U13 lag i Agder. 
 
Sesongen 2007/2008 har vært en veldig bra sesong i Agder. Vi har hatt stor vekst. Nye klubber, nye 
lag og flere serier har kommet denne sesongen. Bredden begynner å bli større. Flere og flere lag 
kommer til. Vi fikk i gang en jenteserie, som nå er oppe i 6 lag. I vest agder er det nå 8 lag i 
juniorserien, som startet i fjor. Vi ser klare tegn på at det er i ferd med å skapes et bra innebandy miljø 
på Sørlandet. 
 
Jeg har også denne sesongen gjennomført en rekke tiltak.  
Skolebesøk er fortsatt det tiltaket som fungerer best, da en her når ut til ungdommen. Dette er en flott 
måte å rekruttere spillere. Jeg har ofte kontaktet idrettslag i forkant, for å se på muligheter for å starte 
med innebandy. Dette har blitt etterfulgt av skolebesøk. Dette er en modell som fungerer veldig godt.  
Jeg har også for første gang arrangert ungdomsskole turnering, for både gutter og jenter. Dette ble en 
suksess, som skal gjentas neste år. Elever og lærer synes dette var veldig gøy. 
 
Turneringer: En stor aldersbestemt turnering på Hisøy for både gutter og jenter. STOR suksess med 
mange lag og stor aktivitet. Blir en årlig begivenhet. Videre har vi arrangert to U13 turneringer, for 
nye lillegutt lag som er i oppstartsfasen. Dette for å gi kamptilbud. 
 
Jeg har også vært på to idrettsskoler for å presentere innebandy. I Torridal og på Evje. Dette fungerer 
bra, og barna synes dette er gøy. Fin måte å presentere idretten. 
 
Ellers har jeg besøkt mange av de etablerte klubbene, for å følge opp disse. Mange av de nye klubbene 
drives bra nå, og det ser lovende ut fremover. 
 
Østfold 
Det er ingen ansatte på utvikling i Østfold. Andreas Hildremyr har hatt noen utviklingsprosjekter i 
regionen. Det ble gjennomført trener 1 kurs i april 2008. Det var i sesongen 07/08 79 lag i seriespill en 
økning på 3 lag i forhold til sesongen 06/07. Det er gjennomført en minirunde med 10 lag. I Østfold 
tror vi det er et stort potensial. En utviklingskonsulent her står derfor høyt på våre prioriteringslister.  
  
Vestfold/Buskerud/Telemark 
Kirsti Bingh har vært ansatt som utviklingskonsulent i 100 % stilling, gikk ut i fødselsperm fra des. 07. 
Stefan Løkse ansatt i 20 % stilling fra februar 08.  
 
Antall klubber i følge idrettsregistreringen er 32 mot 39 sesongen 2006/2007. 
Antall lag i seriespill er 11, en økning på 11 i forhold til året før. 
Det er blitt arrangert tre aldersbestemte runder. Lag som har deltatt er Horten lillegutt, Tønsberg 
smågutt, Pors smågutt, Pors lillegutt/jenter, Sandefjord jenter og Skien jenter.  
 
Det er også 4 lag som bare trent og vært med på turneringer denne sesongen (Hedrum/Larvik damer, 
Stathelle junior, Skien gutt/herrer, Langesund jenter). 
 
Porsgrunn vgs sto for innebandyturnering for 6. klassene i Porsgrunn. Turneringen ble gjennomført 
bra og skapte god rekruttering til Porsgrunnslagene.  
 
Vi startet opp med runder for aldersbestemte lag i Vestfold og Telemark. Dette var for å få et 
kamptilbud til lagene. Lagene spilte mot både eldre og yngre lag. Dette fungerte bra. Når vi får opp 
flere lag på de ulike alderstrinnene vil det bli enda bedre. Neste mål er å få i gang serier. Det er her 
vært luftet et samarbeid med Øst Agder. 
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Et mål for året var å få eksisterende klubber til å satse på yngre lag. Fremgangsmåten her var/er for det 
meste å prate med klubbene. Det ser lovende ut hos flere klubber som Tønsberg, Hedrum/Larvik, 
Langesund, Sandefjord og Pors. 
 
Personlig har jeg troen på skolebesøkene fordi jeg opplever at interessen her er stor, både blant elever 
og lærere.  Jeg tror skolebesøk vil fungere dersom man er dyktig til å følge det opp og linke de 
interesserte til idrettslagene. 
I lokalturneringen dukket det opp 4 lag, med nye spillere fra forskjellige miljøer. 
 
 
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 kom tre nye klubber i fjor. 
Det er i dag 43 klubber i Nord-Norge i følge idrettsregistreringen. Sesongen 2006/2007 var det 20 
klubber med lag i seriespill i NN, mens det var 18 klubber med lag i seriespill i 2007/2008.  
Sesongen 2006/2007 var det 23 aktive herrelag og 17 aktive damelag, mens det var 21 aktive herrelag 
og 14 aktive damelag 2007/2008. En nedgang på fem lag totalt. 
 
Når det gjelder EL-innebandy så har Bodø ibk startet aktivitet. Bodin Vgs har også fått el-innebandy 
ved å teste ut el-innebandystolene til Bodø Ibk. Disse elevene storkoste seg i noen timer og de er 
allerede å se på de faste treningene.  
 
Jeg har hatt ganske mange skolebesøk. Flere skolebarn begynner med innebandy i lokale klubber. 
Gjennom prosjektet Aktiv og Engasjert som går gjennom Nordland Idrettskrets så har man hatt gode 
erfaringer for å få jenter/damer til å spille innebandy. Jentene fikk shoppe ulike idretter i løpet av en 
dag og mange shoppet innebandy, noe som for eksempel førte til at Bodø Ibk damer 2 ble etablert.  
                                 
Strategien videre blir å etablere flere klubber, enda arbeide for ungdomsserier, bidra til å spre 
innebandyen og sørge for at den består der den allerede eksisterer. Skolebesøk er en fin måte å innføre 
innebandy på, men idrettslag skal alltid være kontaktet, slik at barna/ungdommen har en aktivitet å gå 
til i etterkant mens det enda er varmt. Å være med på jentedager vil jeg også fortsette med. Det er 
viktig å få jenter til å se at innebandy også kan være på deres premisser med regler, treninger, trenere 
osv. Helgeland og Finnmark er områder som må priorieteres. På Helgeland (sør i Nordland) så gror det 
godt og det er hensiktsmessig at man får enda flere klubber her slik at man får en lokal 2. divisjon eller 
lignende. 
 
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. Etter en 
opprydning på idrettsregistreringen og mye kluss med lisensene tror jeg vi står foran et meget godt år 
kommende år.  
 
Eivind Tysdal (Avdelingsleder utvikling NBF-I) 
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2.4 Dommerkomiteens beretning 2007/2008 
Dommerkomiteen har i denne perioden bestått av: 
 Leder:   Jan Nordli 
 Nestleder:  Morten Lindem 
 Medlemmer:  Michal Janic 
    Kim A. 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. 
Morten Lindem tok over som leder av Dommerkomiteen med virkning fra 14. april 2008. 

Dommersituasjonen 
Vi har hatt en svært vanskelig og turbulent dommersituasjon for forbundsseriene også denne sesongen. 
Etter at 4 dommere ga seg etter forrige sesong lykkes DK med å få inn 2 nye dommerpar - Kent 
Allen/Anura Bellis fra Bærums Verk IF og Jon Åge Meller/Phillip Dahl fra Råde IL - slik at vi kunne 
starte sesongen med 16 dommerpar. 
Dette representerer et absolutt minimum for en forsvarlig avvikling av forbundsseriene, og situasjonen 
skulle ikke bli lettere når et av våre internasjonale dommerpar forsvant ut av lista sent på høsten. På 
toppen av det hele har heller ikke tilgjengeligheten for en del av dommerne vært den aller beste, og når 
vi i tillegg har hatt en god del skader på enkelte dommere så har det vært et par helger hvor vi rett og 
slett har måttet melde pass. Ved to tilfeller har vi vært nødt til å flytte seriekamper i 1. div. Østland til 
lagenes treningstider på hverdager, og i tillegg har det vært slik at vi har sett oss nødt til å ”låne” 
kretsdommere for å få avviklet forbundsseriekampene. 

Dommersamling 
Sesongens dommersamling for forbundsseriedommerne fant sted på Randsvangen Hotell på Jevnaker 
14. - 16. september, og 24 dommere deltok. 
Fredag kveld ble våre dommere innledningsvis gitt en orientering om Bandydommernes Forening og 
diskuterte deretter om behov for og ønsker om å starte en tilsvarende forening for 
innebandydommerne. 
I den påfølgende diskusjonen var det forholdsvis stor interesse for å starte en dommer-forening, men 
DK har i ettertid ikke hørt noe mer om tiltaket. 

Hovedtemaer på samlingen var kampledelse, regelkunnskap og gjennomgang av situasjonsvideoer for 
å forsøke å få en så ensartet oppfatning og opptreden av hele gruppa som mulig bl.a. når det gjelder 
utvisningsreglementet. 
Elitegruppa hadde for øvrig som spesialoppgave å gjennomgå/tilpasse tidligere utarbeidede 
Retningslinjer for forbundsseriedommere i innebandy. 

Alle dommerne gjennomførte både teoretisk og fysisk test under samlingen, og resultatene denne gang 
var det beste vi har hatt så langt. Men, det er fortsatt et stykke igjen før DK kan si seg helt fornøyd 
med resultatene. 

Temakveld 
Torsdag 14. februar var samtlige forbundsseriedommere innkalt til en obligatorisk temakveld på 
Osloidrettens Hus på Ekeberg. 
Vi hadde vært så heldige å få den tidligere svenske internasjonale toppdommeren Johan Råsbrink til å 
ta for seg temaene forberedelse til kamp og kampledelse. 
Dette ble en meget lærerik kveld, men dessverre var det bare 12 av 32 forbundsseriedommere som var 
til stede. 

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 sluttspillet.  
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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. 
De som har stått for observasjonsarbeidet er Jon Erik Eriksen, Morten Lindem, Jan Hagen, Kirsti 
Wiker og Jan Nordli. 

Retningslinjer for forbundsseriedommere sesongen 07/08 
DK har i samarbeid med elitegruppa utarbeidet nye retningslinjer for alle forbundsserie-dommerne 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. 

Rekruttering av nye forbundsseriedommere 
Med utgangspunkt i den vanskelige dommersituasjonen fant DK det helt nødvendig - spes. med tanke 
på neste sesong - å gjøre et forsøk på å rekruttere nye forbundsseriedommere fra andre kanter av 
landet enn det sentrale Østlandsområdet. 
Alle kretser/regioner ble kontaktet om situasjonen, og til DK.s store overraskelse meldte det seg seks 
dommerpar: to par fra Rogaland, to par fra Hordaland, ett par fra Oslo og Akershus og ett par fra 
Nord-Norge. 
Disse seks dommerparene ble så invitert til en samling i Bergen 12. og 13. april i forbindelse med 
gruppespill for junior kvinner. Etter en teoriøkt og to dagers oppfølgning er fem av parene klare for 
forbundsseriene, og det sjette paret vil være klart etter Exel Tiger Cup i august måned. 
Dette sammen med at vi også jobber for å få tilbake noen av de som har gitt seg i løpet av de to siste 
sesongene, gjør at DK ser lyst på dommersituasjonen foran kommende sesong. 

Internasjonal dommerutveksling 
Vi har også i denne sesongen fortsatt med dommerutveksling på internasjonalt nivå, denne gangen 
med Tsjekkia. Vi hadde besøk av Masurka/Gavlas som dømte 2 kamper i Oslo-området, og tanken var 
at Trond Erik Olsen og Roy Kristoffersen skulle til Praha og dømme 2 kamper i den høyeste ligaen i 
Tsjekkia etter nyttår. Nå fikk våre dommere så mange andre internasjonale dommeroppdrag på den 
tiden at vi måtte be om en utsettelse til neste sesong med besøk i Tsjekkia. 
DK ser den type utveksling som meget interessant for våre dommere, og vi vil fortsette med dette også 
i kommende sesong. 

Nytt dommersystem i kvart- og semifinaler i NM-sluttspillet. 
Selv om vi i denne sesongen gikk over til å spille best av fem kamper i NM-sluttspillet for kvinner og 
menn, valgte vi å fortsette med den ordningen som ble innført i forrige sesong med at samme 
dommerpar skulle følge alle kampene mellom lagene i både kvart- og semifinaler. 
Fordelen med dette systemet er at det muliggjør å benytte bare de fire høyest rangerte parene 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 NBFs arrangementskomite 
Foran forrige sesong inviterte vi NBF.s arrangementskomite til et samarbeid for å bedre 
arrangementene og dermed også lette dommernes arbeidsvilkår rundt omkring i hallene. 
I de tilfellene hvor dommerne har sendt inn rapportskjema har dette samarbeidet stort sett fungert bra, 
men DK er av den oppfatning at både arrangementskomiteen i NBF og dommerne kan bli enda bedre 
på dette området. 
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Internasjonal representasjon 
Internasjonal har også denne sesongen vært helt fantastisk sett med norske øyne. Våre 3 
internasjonale dommerpar har i denne perioden blitt tatt ut til totalt 15 oppgaver (dette er rekord): 

 Kim A. Jørstad/Rune Ali Zouhar:
 E-cup kvalifisering i Tsjekkia 
 Finland - Sverige (menn + menn jr.) i Finland 
 E-cup sluttspill i Finland 
 4-nasjoners for menn i Sveits 
 Int. turnering for menn og menn jr. i Tyskland 

 Jan Magnar Ingebrigtsli/Peter Holmberg: 
 A-VM for kvinner i Danmark 
 E-cup kvalifisering i Norge 
 E-cup kvalifisering i Tsjekkia 

Dommerparet var også uttatt til å dømme VM for junior menn i Sveits, men måtte trekke seg 
grunnet skade. 

 Trond Erik Olsen/Roy Kristoffersen: 
 E-cup kvalifisering i Norge 
 4-nasjoners for kvinner og kvinner jr. i Finland 
 Finland - Sverige kvinner i Finland 
 E-cup sluttspill i Finland 
 4-nasjoiners for kvinner i Sverige 

Dommerparet var også uttatt til å dømme i C-VM for menn i Slovakia, men måtte trekke seg 
grunnet skade. 

 
Jan Nordli er medlem av IFF.s Referee Management Group, og har som internasjonal 
dommerobservatør hatt oppdrag i E-cup kvalifisering i Norge, E-Cup sluttspill i Finland og 
C-VM for menn i Slovakia. 

Årets dommerpar 
Kim A. Jørstad og Rune Ali Zouhar ble av lagene i eliteserien for menn utpekt til årets dommerpar i 
Norge. 

NM-finaler 
Årets NM-finaler i Sparta Amfi ble dømt av følgende dommerpar: 
 Menn:  Inge Haug og Bjørn Einar Rønningen 
 Kvinner: Bjørnar Torvet og Jon Vegar Eliassen 
 Menn jr.: Kim A. Jørstad og Rune Ali Zouhar 
 Kvinner jr.: Ronny Myhrhaug og Geir Bjerkland 
 Gutter:  Eirik Olavson og Mathias Smaga 
 Jenter:  Thomas Sørensen og Espen Johannessen 
 
Konklusjon 
DK har gjennom observasjoner og oppfølgning med glede registrert at dommerprestasjonene denne 
sesongen ligger langt høyere enn hva tilfellet har vært i de siste sesongene, og vil avslutningsvis få 
rette EN HJERTELIG TAKK til alle forbundsseriedommerne for kjempefin innsats i sesongen som nå 
er historie. 
 

Jan Nordli (s) 
 

Morten Lindem (s)           Michal Janic (s)           Kim A. Jørstad (s) 
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2.5 Arrangementskomiteens beretning 2007/2008 
Arrangementskomiteen for innebandy har bestått av Aleksander Lilleøien og Eric Müller. Dette er det 
sjette året for arrangement komiteen i innebandy. Denne sesongen har vi hatt fokus på samarbeid med 
dommerkomiteen og kontakt med klubber, i tillegg har vi vært behjelpelig ved NBF-arrangement 
 
Vi har dessverre ikke gjennomført arrangement- og hallkontroller hos lagene. Dette mye grunnet få 
medlemmer i komiteen. Vi er i dag kun to medlemmer og trenger minst fem stk for å være en god 
komitè for aktuelle klubber/lag. 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. Denne sesongen har vi deltatt i 
møte med den nye Eliteserieforeningen. Et samarbeid med Eliteserieforeningen ser vi som meget 
viktig for videreutvikling av arrangementene rundt om i landet. 
  
Arrangementskomiteen har også denne sesongen hatt stor glede av å følge noen gode arrangement, 
både seriekamper, kretsarrangement, og NM. Vi føler at arrangementene som har blitt tildelt gjennom 
NBF har kommet seg opp på et godt nivå.  
 
Vi har hatt noe kontakt med klubber, dommere, ledere etc. på telefon og mail. Komiteen har hatt et 
godt samarbeid med NBF adm. og innebandyseksjonen gjennom hele sesongen. 
 
For å høyne nivået på arrangementene er det viktig at komiteen får inn flere medlemmer, slik at den 
får videreutviklet seg. Hvis dette ikke skjer neste sesong, er det fare for at hele komiteen blir nedlagt. 
Alle vet hvor viktig et arrangement er, derfor håper vi at komiteen får noen flere medlemmer. 
Neste sesong ønsker vi å fortsette samarbeidet med dommerne og få enda bedre kontakt med 
arrangementlederne rundt om i klubbene. 
 
Greåker den 25. mai 2008 
 
Eric Müller 
Leder i arrangementskomiteen 
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3.0 IDRETT BREDDE 
NBF-I har i sesongen 2007/2008 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. divisjon 
Østland for menn. I år har forbundsseriene for første gang blitt administrert i NAIS, og dette har fungert 
tilfredsstillende. Alle klubbene fikk etter hvert gode rutiner på innrapportering til Idrettstelefonen i tillegg 
til den vanlige innrapporteringen til forbundet. Alle resultater i forbundsseriene ble automatisk oppdatert på 
www.speaker.no. Administrasjonen valgte i tillegg å administrere seriene i Excel, som vanlig, for 
sikkerhets skyld og for å få en fullverdig poengstatistikk og så videre. NBF-I har videre prøvd å gjøre det 
lettest mulig for kretsene å gjennomføre sine serier og øvrige aktiviteter. Kretsene med behov har fått 
tilsendt dataprogram (Excel) for kampoppsett, resultatregistrering og tabellutregning. Blant annet har NBF-
I i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og 
kretser for arbeidet med å ta på seg arrangementer. 
 
3.1 Kretsarbeid/ klubbarbeid  
 

Kretsapparatet 
Pr. 01.05.08 er det innebandyseksjoner i: Østfold, Oslo/Akershus, Innlandet, Buskerud, Telemark 
(+Vestfold), 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. 
 
EuroFloorball Cup kvalifisering for menn og kvinner (Rykkinnhallen 29.8-2.9.2007) 
Bærums Verk IF var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7. 
 
NM kretslag for aldersbestemte (Bjørnholthallen 7.-9.12. 2007) 
Oslo og Akershus Bandyregion var arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte. Resultater: se pkt 7. 
 
Landsfinale VGS (Askimhallen 2.-3.2.2008) 
Askim IF var teknisk arrangør. Totalt i turneringen deltok det 104 lag fra hele landet.  
Resultater se pkt. 7. 
 
Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Gjønneshallen 4.-6.4.2008) 
Bærums Verk IF var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7. 
 
Kvalifiseringsturnering til eliteserien kvinner (Flaktveithallen, 4.-6.4 2008) 
Hordaland Bandykrets/SK Baune var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. 
 
NM-puljespill, gutt/jente (Bjørnholt-/Holmliahallen og Bakkeløkkahallen 5-6.4.2008) 
Holmlia SK og Fagerstrand IF var tekniske arrangører for henholdsvis gutt og jente.  
Resultater, se punkt 7. 
 
NM-puljespill, junior menn/junior kvinner (Bjølsenhallen og Flaktveit-/Slåtthaughallen 12.-
13.4.2008) 
Sagene IF og Hordaland Bandykrets/SK Baune var tekniske arrangører for henholdsvis jr menn og jr. 
kvinner. Resultater, se punkt 7. 
 
Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland menn (1.-15.4.2008) 
Årets kvalifiseringsturnering ble arrangert som hjemme-/bortekamper. Resultater, se punkt 7. 
 
NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Sparta Amfi 19.-20.4.2008) 
Sarpsborg IBK var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7. 
 
 

http://www.speaker.no/
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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 10 forskjellige steder i landet med 104 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   
Puma, If, Norsk Bandysport, Meltwater News, Globall Sport, Thon Hotels, Stena Line, 
Norske Vandrerhjem, Frisk Forsikring og Hardanger Bestikk har bidratt positivt for 
innebandy som breddeidrett. 
 
 

4.0 IDRETT ELITE 
4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2007/2008  

 

Team herrelandslaget 
Mattias Ringwall, Kyrre Merg, Per Olov Johansson Fjeld, Tommy Holbø og Tony Korsåsen har vært 
med og gjennomført landslagssamlingene denne sesongen. 
 
Hovedmålene denne sesongen har vært å kartlegge aktuelle spillere till VM, prøve dem på 
landslagssamlinger og landskamper. Få spillerne till å øke treningsmengden under sesong, men 
fremfor alt under sommeren. 
 
Det har vært avholdt 4 samlinger som alle har gått over to dager (helg) bortsett i fra en som gått over 
fire dager i Danmark. Vi har spilt fire landskamper: 
Norge - Danmark  9-7 
Norge – Sveits  2-6 
Norge – Finland 4-9 
Sverige – Norge 11-3 
 
Mattias Ringwall Landslagssjef 
 

4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2007/2008  
 
Team U-19 
Geir Nordseth, Anders Østmark, André Sveen, Lars Bunæs og Morten Andersen har vært med å 
gjennomføre landslagsaktivitetene.  
 
Målsetning  
Hovedmålet for denne sesongen har vært forberedelse til og gjennomføring av VM i Sveits 2007.  
Ønsket har vært at spillere som har vært med på U-19-landslaget skal ha blitt:  
1) inspirert til økt satsing på innebandy 2) gitt forståelsen av hvor viktig holdninger er for egen 
utvikling 3) gitt kunnskaper om hva som skal til for å kunne bli en framtidig A-landslagsspiller. 
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Samlinger 
Det har vært avholdt 2 samlinger som begge har gått over to dager (helg). 
 
Kamper  
2 offisielle landskamper mot Polen i Siedlec helgen 18-19/8-07 
Polen - Norge 5-8 (1-0,2-5,2-3) 
Polen - Norge 0-6 (0-3,0-0,0-3) 
 
VM i Sveits 7-12/11-07:  
Norge - Sveits   4-8 (0-4,3-3,1-1) 
Norge - Polen 10-1 (2-0,2-1,6-0) 
Finland - Norge 11-2 (7-2,2-0,2-0) 
Latvia - Norge 9-4 (1-1,5-2,3-1) 
 
Norge kom på 6.plass. 
  
Oppfølging/Observasjoner Team U-19 Menn har observert: Kretslags-NM, seriekamper, NM-
sluttspill og finaler.  
 
Geir Nordseth – landslagssjef 
 

 

4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2007/2008 
 
TEAM 
Linda Manley, Sonny Lodin og Vibeke Nordanger har alle bidratt til gjennomføringen av samlinger 
denne sesong. 
 
FORMÅL 
Veien mot VM 2009 startet med breddesamling i november 2007. Målet var å få ”screenet” flest mulig 
spillere. De neste samlingene ble brukt til å bygge opp et grunnspill defensivt. Vi har også lagt stor 
vekt på å skape trygghet og god kommunikasjon i gruppa.  
Vi avsluttet sesongens samlinger med en kamp mot et presselag, bestående av ”gamle helter” samt 
utlendinger i den norske serien. Her fikk vi mange svar på hva som må jobbes videre med. 
 
GJENNOMFØRING 
Kvinnelandslaget har hatt følgende program sesongen 07/08: 
10. – 11. november 2007: Bjølsenhallen 
02. – 03. februar 2008:  Bjørnholthallen 
26. – 27. april 2008:  Holmliahallen/Bjørnholthallen 
 
 
Linda Manley 
Landslagssjef 



23  

 
4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2007/2008 

 
Team U-19 
Andreas Hildremyr, Hege Haugen, Morten Ødegaard og Stian Olimb har vært med å gjennomføre 
landslagssamlingene denne sesongen. I VM var Ann-Mari Ellefsen med som reiseleder og Lars Bunæs 
med som presseansvarlig. 
 
FORMÅL  
Hovedmålene med denne sesongen har vært å kartlegge spillere, forberede de aktuelle spillere til VM, 
inspirere spillere på samling og skape trygghet i troppen.  
 
GJENNOMFØRING  
Vi har hatt følgende program:  
4.-5. mai – Bredde-/testsamling - Bakkeløkkahallen 
18.-19. august – Bredde-/testsamling  - Bakkeløkkahallen 
3-7. oktober - Høstferie smaling (Høstferie) - Høyenhallen  
2-3 . Februar - Samling - Bjørnholthallen 
15-19 mars.  - VM Samling - Holmliahallen 
2-3 mai - VM Samling II - Holmliahallen 
5-11 mai - VM I POLEN 
 
Resultater inneværende sesong:  
 
VM I POLEN 
Tsjekkia – Norge 4- 1 
Sveits – Norge  11-3 
Finland – Norge 7-2 
Norge – Latvia  4-2 
 
Norge kom på 6. plass  
 
Andreas Hildremyr 
Landslagssjef  
 

 

4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM senior 
Eliteserien for menn besto av 12 lag, 1.div. Østland menn besto av 12 lag og Eliteserien for 
kvinner besto av 9 lag (Sagene IF trakk seg 14/9-07) i 2007/2008. Administrasjonen har hatt få 
problemer med avviklingen av seriene.  
 
Eliteserien for kvinner ble vunnet av Holmlia SK, 1. div. østland menn ble vunnet av Bærums 
Verk IF og Eliteserien for menn ble vunnet av Sarpsborg IBK. 
 
Årets spiller for menn ble Thomas Stræte (Slevik IBK) og årets spiller for kvinner ble Petra 
Weiss (Tunet IBK). 
 
NM-finalene for senior ble arrangert i Sparta Amfi 20. april. Her vant Sarpsborg IBK 
herrefinalen over Fjerdingby IBK, og Holmlia SK vant kvinnefinalen over Tunet IBK. 
For resultater vises det til punkt 7. 
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4.6 EuroFloorball Cup Qualification 2007/2008 
Fjerdingby IBK var Norges representant i EFCQ arrangert i Rykkinnhallen 26.-30. august 
2007. De vant kvalifiseringen og kvalifiserte seg dermed til sluttspillet i Finland i januar. 
(Resultater, se punkt 7.) 

4.7 EuroFloorball Cup 2007/2008 
Sveiva IBK (kvinner) og Fjerdingby IBK (menn) var Norges representanter i årets EuroFloorball 
Cup som ble arrangert i Vantaa i Finland, 9-13. januar 2008. Sveiva IBK kom på en 5. plass, og 
Fjerdingby IBK kom på en 7. 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. 
• Resultater fra forbundsseriene har blitt automatisk oppdatert på www.speaker.no ved 

at lagene har ringt inn til Idrettstelefonen. 
• Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden. 
• Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen. 
• Bidratt til sending av NM-finalene på NRK1 søndag 20. april. 

 
Akilles Forlag har i samarbeid med forfatterne Marcus Nilsson og Eivind Tysdal utgitt den 
første innebandyboken i sitt slag i Norge. Det er en rikt illustrert bok som gir en god innføring 
i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av lek, variert aktivitet, trening og spill i 
innebandy. Boken egner seg både for skoleverket og for den organiserte idretten. Denne 
boken blir en viktig bidragsyter for å øke innebandykompetansen i landet. Eivind Tysdal er 
leder av utviklingsavdelingen i forbundet og Marcus Nilsson er utviklingskonsulent. 
 

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. Hallidrettene har etablert selskapet AS Idrettshaller for å jobbe for bedrete 
anleggsvilkår ved finansiering og bygging av nye idrettshaller. Rolf-Erik Heftye er medlem i 
styret fra vårt forbund. Et av forbundets prioriterte områder har vært å stimulere til å få flest 
mulig vant inn i eksisterende og nye anlegg. I år har 15 klubber fått utstyrsmidler til innkjøp 
av vant og mål. 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 

http://www.speaker.no/


7.0 RESULTATER  
 
 
7.1 Kretslagsturnering for aldersbestemte (Bjørnholthallen 07.-09.12-2007) 
 

Deltakerlag: 
Jr. menn pulje 1        Jr. menn pulje 2 Jr. kv pulje 1          Jr. kv pulje 2   

Oslo/Akershus           Østfold  
Hordaland               Rogaland  
Sør-Trøndelag           Innlandet  
                        Sogn og Fjordane 
 
Jenter         
Østfold   
Innlandet  
Oslo/Akershus   
Rogaland  
Agder  

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

Jr. kvinner: 
Innlandet        - Østfold           0- 8 
Oslo/Akershus    - Hordaland         9- 0 
Sogn og Fjordane - Rogaland          0- 3 
Hordaland        - Sør - Trøndelag   0- 10 
Sør - Trøndelag  - Oslo/Akershus     1- 1 
Østfold          - Sogn og Fjordane  9- 0 
Rogaland         - Innlandet         6- 0 
Østfold          - Rogaland          4- 1 
Innlandet        - Sogn og Fjordane  3- 2 
Sør - Trøndelag  - Rogaland          7- 0 
Østfold          - Oslo/Akershus     4- 3str(semi) 

 Hordaland        - Innlandet         3- 2   (semi)
Sør - Trøndelag  - Østfold           6- 0 (finale) 

Oslo            - Akershus          4- 2 
Innlandet       - Østfold           5- 6 
Østfold         - Rogaland          5- 3 
Akershus        - Hordaland         7- 1 
Oslo            - Sør - Trøndelag   3- 0 
Østfold         - Sogn og Fjordane 19- 0 
Rogaland        - Innlandet         5- 2 
Hordaland       - Oslo              2- 9 
Sogn og Fjord.  - Rogaland          2-12 
Sør - Trøndelag - Akershus          1- 3 
Hordaland       - Sør - Trøndelag   4- 2 
Innlandet       - Sogn ogFjordane  11- 1 
Oslo            - Rogaland          4- 1 (semi) 
Akershus        - Østfold           2- 4 (semi) 
Oslo            - Østfold           5- 2 (finale) 
 
 
Gutter: 

Jenter: 
Oslo/Akershus   - Østfold            5- 3 
Oslo/Akershus   - Innlandet          5- 2 
Østfold         - Rogaland           5- 1 
Rogaland        - Agder              2- 1 
Innlandet       - Østfold            3- 4 
Agder           - Oslo/Akershus      3- 7 
Agder           - Innlandet          1- 7 
Rogaland        - Oslo/Akershus      1- 1 
Østfold         - Agder              8- 3 
Innlandet       - Rogaland           4- 2 
Oslo/Akershus   - Østfold            2- 4 (finale) 
 

Østfold         - Akershus         14- 2 
Oslo            - Innlandet         2- 3 
Rogaland        - Hordaland         4- 2 
Hordaland       - Oslo              3-14 
Agder           - Østfold           1- 8 
Innlandet       - Rogaland          4- 0 
Akershus        - Buskerud          4- 1 
Sør - Trøndelag - Agder             5- 1 
Østfold         - Buskerud          3- 4 
Hordaland       - Innlandet         1- 2 
Buskerud        - Sør - Trøndelag   6- 3 
Oslo            - Rogaland          8- 0 
Agder           - Akershus          2-10 
Sør - Trøndelag - Østfold           0- 9 
Buskerud        - Agder            10- 2 
Akershus        - Sør - Trøndelag  11- 2 
Innlandet       - Buskerud          4- 8 (semi) 
Østfold         - Oslo              2- 0 (semi) 
Buskerud        - Østfold           1- 4 (finale) 
 
 
Allstar team: Gut

Kee
Bac
Bac
Sen
Løp
Løp
 
Jen
Kee
Bac
Bac
Sen
Løp
Løp

Jr. menn: 
Keeper:  Johan Svärd            Oslo  
Back:    Michael Remy Hansen    Østfold  
Back:    Jonas Junge            Akershus  
Senter:  Joachim Solvang        Oslo  
Løper:   Jonas Magnussen        Østfold  
L
 
øper:   Patrick Sveen          Oslo 

Jr. kvinner: 
Keeper:  Birgitte Nilsen        Østfold  
Back:    Victoria Hansen        Østfold  
Back:    Cecilie Granholt       Østfold  
Senter:  Karen Farnes           Sør-Trøndelag  
Løper:   Tina Bjølstad          Sør-Trøndelag  
Løper:   Karoline Sanderengen   Oslo/Akershus

25  
Vinnere: 
Jr.Menn:    Oslo 
Jr.Kvinner: Sør-Trøndelag 
Gutter:     Østfold 
Jenter:     Østfold 
ter: 
per:  Anders Espe            Innlandet  
k:    Fredrik Ullern         Buskerud  
k:    Alexander Rustad       Østfold  
ter:  Ola Teigen             Oslo  
er:   Martin Slåen           Østfold  
er:   Mads Normann           Buskerud 

ter: 
per:  Tea Ekholt             Østfold  
k:    Mia Østenhaug          Oslo/Akershus  
k:    Kristin Ødegård        Rogaland  
ter:  Lene Amundsen          Østfold  
er:   Hildegunn Holm         Innlandet  
er:   Malen Simonsen         Oslo/Akershus 
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7.2 Resultater Euro Floorball Cup kvalifisering (Rykkinnhallen, 29/08.-02/09.2007) 
 
Menn:                                                         
FB Agents               - Fjerdingby IBK         2-31  (Gr.A) 
Cotswold Cobras         - FB Agents              4-15  (Gr.A) 
Fjerdingby IBK          - Cotswold Cobras       10- 1  (Gr.A) 
TTÜ SK                  - Waterloo Lions        23- 5  (Gr.B) 
DRS Archangelsk         - CUF Leganes           20- 2  (Gr.B) 
Waterloo Lions          - CUF Leganes            4-19  (Gr.B) 
TTÜ SK                  - DRS Archangelsk        6- 9  (Gr.B) 
Waterloo Lions          - DRS Archangelsk        2-23  (Gr.B) 
CUF Leganes             - TTÜ SK                 6- 8  (Gr.B) 
Fjerdingby IBK          - TTÜ SK                 8- 2  (Semi) 
DRS Archangelsk         - FB Agents             22- 6  (Semi) 
Cotswold Cobras         - CUF Leganes            1- 6  (5.plass) 
FB Agents               - TTÜ SK                 3- 8  (3.plass)
DRS Archangelsk         - Fjerdingby IBK         5-10  (FINALE) 

 

 
Kvinner:                                                      
Aligator Gdynia         - UC Face Off            5- 7 
Nizhny Novgorod         - SK Saku Fortuna        5- 5 
SK Saku Fortuna         - UC Face Off            4- 5 
Nizhny Novgorod         - Aligator Gdynia        9- 8 
SK Saku Fortuna         - Aligator Gdynia        3- 9 
UC Face Off             - Nizhny Novgorod        3- 9 
Det ble spilt enkel serie: Nizhny Novgorod ble vinner 
 
 

7.3 Resultater Euro Floorball Cup finalespill (Vantaa, Finland, 09.-13.01-08) 
 
Menn:                                                         
Tatran Stresovice - AIK                    8-10    (Gr.A) 
Viking Roma       - Wiler-Ersigen          2- 7    (Gr.A) 
AIK               - Wiler-Ersigen         10- 5    (Gr.A) 
Tatran Stresovice - Viking Roma            6- 1    (Gr.A) 
AIK               - Viking Roma            7- 2    (Gr.A) 
Wiler-Ersigen     - Tatran Stresovice      3- 4    (Gr.A) 
SC Classic        - SSV Helsinki           5- 5    (Gr.B) 
Warberg IC        - Fjerdingby IBK         7- 7    (Gr.B) 
Fjerdingby IBK    - SSV Helsinki           2- 6    (Gr.B) 
Warberg IC        - SC Classic             9- 6    (Gr.B) 
SSV Helsinki      - Warberg IC             7- 9    (Gr.B) 
Fjerdingby IBK    - SC Classic             2- 9    (Gr.B) 
AIK               - SC Classic             4- 3    (Semi) 
Warberg IC        - Tatran Stresovice      8- 2    (Semi) 
Fjerdingby IBK    - Viking Roma           16-11    (7.plass) 
Wiler-Ersigen     - SSV Helsinki           5- 6 sd (5.plass) 
SC Classic        - Tatran Stresovice     12- 3    (3.plass) 
AIK               - Warberg IC             2- 1 sd (FINALE) 
 
Kvinner:                                                      
Sveiva IBK        - UHC Dietlikon          1-12    (Gr.A) 
Nizhny Novgorod   - HFK Dekanka            0-15    (Gr.A) 
UHC Dietlikon     - HFK Dekanka            6- 3    (Gr.A) 
Sveiva IBK        - Nizhny Novgorod        8- 6    (Gr.A) 
UHC Dietlikon     - Nizhny Novgorod       21- 0    (Gr.A) 
HFK Dekanka       - Sveiva IBK             7- 2    (Gr.A) 
IKSU              - Tapanilan Erä          6- 2    (Gr.B) 
Rönnby IBK        - Rubene                 9- 2    (Gr.B) 
Rubene            - Tapanilan Erä          2- 3    (Gr.B) 
Rönnby IBK        - IKSU                   2- 3    (Gr.B) 
Tapanilan Erä     - Rönnby IBK             1- 3    (Gr.B) 
Rubene            - IKSU                   2-10    (Gr.B) 
UHC Dietlikon     - Rönnby IBK             4- 2    (Semi) 
IKSU              - HFK Dekanka            2- 1    (Semi) 
Rubene            - Nizhny Novgorod        9- 2    (7.plass) 
Sveiva IBK        - Tapanilan Erä          5- 4 st (5.plass) 
Rönnby IBK        - HFK Dekanka            1- 2 sd (3.plass) 
UHC Dietlikon     - IKSU                   3- 2 st (FINALE) 



7.4 Landsfinale VGS (Askimhallen 02.-03.02.2008) 
 
Pulje A (menn)         Pulje B (menn) Pulje C (kvinner)      Pulje D (kvinner) 

Arendal VGS            Ski VGS 
Gjøvik VGS             Kristiansand Katedralskole 
Vefsn FHS              Greveskogen VGS 
Bergen Handelsgymnas   Bjerke VGS 

WANG Toppidrett Oslo   Halden VGS 
Hamar Katedralskole    Etterstad VGS 
Rælingen VGS           WANG Toppidrett Uldals 
Aust-Lofoten VGS       Arendal VGS 
Høyanger VGS           Skiringssal FHS 
 
Resultater: 
01 WANG Toppidrett Uldals - Arendal VGS           3-1         Menn pulje B 
02 Rælingen VGS           - Aust-Lofoten VGS      4-3         Menn pulje A 
03 Arendal VGS            - Vefsn FHS             2-1         Kvinner pulje C 
04 Etterstad VGS          - Halden VGS            2-3         Menn pulje B 
05 Hamar Katedralskole    - WANG Toppidrett Oslo  2-5         Menn pulje A 
06 Gjøvik VGS             - Bergen Handelsgymnas  7-1         Kvinner pulje C 
07 Skiringssal FHS        - WANG T. Uldals        4-3         Menn pulje B 
08 Høyanger VGS           - Rælingen VGS          0-13        Menn pulje A 
09 Ski VGS                - Greveskogen VGS       5-0 w.o     Kvinner pulje D 
10 Arendal VGS            - Etterstad VGS         2-3         Menn pulje B 
11 Aust-Lofoten VGS       - Hamar Katedralskole   2-3         Menn pulje A 
12 Kristiansand Kat.      - Bjerke VGS            1-0         Kvinner pulje D 
13 Halden VGS             - Skiringssal FHS       5-1         Menn pulje B 
14 WANG Toppidrett Oslo   - Høyanger VGS         16-1         Menn pulje A 
15 Bergen Handelsgymnas   - Arendal VGS           0-4         Kvinner pulje C 
16 Etterstad VGS          - WANG T. Uldals        7-1         Menn pulje B 
17 Hamar Katedralskole    - Rælingen VGS          2-5         Menn pulje A 
18 Gjøvik VGS             - Vefsn FHS             0-4         Kvinner pulje C 
19 Halden VGS             - Arendal VGS           3-1         Menn pulje B 
20 WANG Toppidrett Oslo   - Aust-Lofoten VGS      5-3         Menn pulje A 
21 Bjerke VGS             - Ski VGS               1-2         Kvinner pulje D 
22 Skiringssal FHS        - Etterstad VGS         1-6         Menn pulje B 
23 Høyanger VGS           - Hamar Katedralskole   2-6         Menn pulje A 
24 Kristiansand Kat.      - Greveskogen VGS       5-0 w.o     Kvinner pulje D 
25 WANG Toppidrett Uldals - Halden VGS            3-8         Menn pulje B 
26 Rælingen VGS           - WANG Toppidrett Oslo  0-4         Menn pulje A 
27 Vefsn FHS              - Bergen Handelsgymnas  9-0         Kvinner pulje C 
28 Arendal VGS            - Skiringssal FHS       3-2         Menn pulje B 
29 Aust-Lofoten VGS       - Høyanger VGS          8-4         Menn pulje A 
30 Arendal VGS            - Gjøvik VGS            4-1         Kvinner pulje C 
31 Ski VGS                - Kristiansand Kat.     4-0         Kvinner pulje D 
32 Greveskogen VGS        - Bjerke VGS            0-5 w.o     Kvinner pulje D 
33 Aust-Lofoten VGS       - WANG T. Uldals        5-0         Menn '16-dels' 
34 Skiringssal FHS        - Høyanger VGS          5-0         Menn '16-dels' 
35 Gjøvik VGS             - Greveskogen VGS       5-0 w.o     Kvinner '8-dels' 
36 Bjerke VGS             - Bergen Handelsgymnas  0-5 w.o     Kvinner '8-dels' 
37 Arendal VGS            - Aust-Lofoten VGS      0-5 w.o     Menn '8-dels' 
38 Hamar Katedralskole    - Skiringssal FHS       4-5         Menn '8-dels' 
39 WANG Toppidrett Uldals - Høyanger VGS          0-5 w.o     Menn 9.plass 
40 Kristiandsand Kat      - Gjøvik VGS            2-0         Kvinner 'kvart' 
41 Vefsn FHS              - Bergen Handel         3-0         Kvinner 'kvart' 
42 Bjerke VGS             - Greveskogen           5-0 w.o     Kvinner 7.plass 
43 Rælingen VGS           - Aust Lofoten VGS      4-3         Menn 'kvart' 
44 Etterstad VGS          - Skiringssal FHS       5-1         Menn 'kvart' 
45 Arendal VGS            - Hamar Katedral        0-5 w.o     Menn 7.plass 
46 Arendal VGS            - Kristiandsand Kat     3-1         Kvinner 'semi' 
47 Ski VGS                - Vefsn FHS             0-1         Kvinner 'semi' 
48 Gjøvik VGS             - Bergen Handel         5-1         Kvinner 5.plass 
49 Halden VGS             - Rælingen VGS          8-2         Menn 'semi' 
50 Wang Toppidrett        - Etterstad VGS         5-2         Menn 'semi' 
51 Aust Lofoten VGS       - Skiringssal FHS       1-3         Menn 5.plass 
52 Kristiandsand Kat      - Ski VGS               0-3         Kvinner 3.plass 
53 Arendal VGS            - Vefsn FHS             2-1 2-0 e.s Kvinner FINALE 
54 Rælingen VGS           - Etterstad VGS         5-8         Menn 3.plass 
55 Halden VGS             - Wang Toppidrett Oslo  2-3         Menn FINALE 

 

7.5 NM kvinner senior  
NM FINALE KVINNER, 20/4-08 Sparta Amfi (kl.1130)
Holmlia SK - Tunet IBK   7-4 (3-1,2-1,2-2) 
Tilskuere: 847 
1-0 (03:25) Marianne Nadim 
1-1 (08:46) Ingvild Øversveen (Petra Weiss) 
2-1 (16:03) Elizabeth Landsgård (Ece Erdem) 
3-1 (17:15) Ece Erdem 
4-1 (23:27) Tytti Joronen (Anette Marie Berg) 
5-1 (25:01) Elizabeth Landsgård (Anettte Marie Berg) 
5-2 (37:55) Ingvild Øversveen (Sofia Hedin) 
6-2 (46:18) Marie Amundsen (Tytti Joronen) 
6-3 (52:16) Ingvild Øversveen (Siri Havre) 
7-3 (54:05) Ayten Szegin (Marie Amundsen) 
7-4 (54:26) Tone Grønmo (Sofia Hedin) 
Utv.: Holmlia: 3x2min, Tunet: 2x2min 
Skudd: 24-29 (10-9,10-9,4-11) 
Dommere: Jon Vegar Eliassen/Bjørnar Torvet 

 
FINALE: 
Holmlia     - Tunet         7- 4 (3-1,2-1,2-2) 

 
SEMIFINALER: 
Akerselva   - Holmlia       1- 3 (0-1,1-2,0-0) 
Holmlia     - Akerselva     9- 4 (3-2,1-0,5-2) 
Holmlia     - Akerselva     4- 3 (3-1,0-1,1-1) 
Sveiva      - Tunet         5- 9 (3-2,1-4,1-3) 
Tunet       - Sveiva       11- 3 (3-1,0-0,8-2) 
Tunet       - Sveiva        8- 4 (3-2,3-0,2-2) 

27  



 

7.6 NM menn senior  
 
FINALE: 
Sarpsborg   - Fjerdingby    9- 5 (4-2,3-1,2-2) 

NM FINALE MENN, 20/4-08 Sparta Amfi (kl.1430)
Sarpsborg IBK - Fjerdingby IBK   9-5 (4-2,3-1,2-2) 
Tilskuere: 1379 
1-0 (01:55) Tormod Høydal (Jonas Magnussen) 
2-0 (04:57) Ketil Kristiansen (Johan Larsson) 
3-0 (07:53) Daniel Holmberg (Tormod Høydal) 
3-1 (08:40) Glenn Evensen (Jørgen Jonsson) 
4-1 (11:42) Ole Bodal (Jonas Klefbeck)  
4-2 (19:56) Jørgen Jonsson (Glenn Evensen) 
5-2 (21:47) Johan Larsson 
6-2 (25:28) Daniel Holmberg (Jon Espen Skaug) 
7-2 (29:49) Ketil Kristiansen (Johan Larsson) 
7-3 (32:27) Kim Andre Johansen (Petter Alexandersen)  
7-4 (43:48) Glenn Evensen (Raymond Evensen) 
8-4 (44:26) Johan Larsson 
9-4 (54:05) Johan Larsson (Ketil Kristiansen) 
9-5 (54:49) Espen Eriksson (Raymond Evensen) 
Utv.: Sarpsborg: 2x2 min, Fjerdingby 4x2min. 
Skudd: 30-29 (12-11,9-11,9-7) 
Dommere: Inge Haug/Bjørn Einar Rønningen 

 
SEMIFINALER: 
Gjelleråsen - Fjerdingby    6- 8 (1-4,3-2,2-2) 
Fjerdingby  - Gjelleråsen   8- 3 (2-1,3-1,3-1) 
Fjerdingby  - Gjelleråsen   6- 8 (3-1,2-3,1-4) 
Gjelleråsen - Fjerdingby    5- 6 (3-2,2-1,0-2,0-0,0-2)str 
Slevik      - Sarpsborg     5- 8 (2-3,2-2,1-3) 
Sarpsborg   - Slevik        8- 9 (2-5,2-2,4-2) 
Sarpsborg   - Slevik        9- 4 (3-2,3-1,3-1) 
Slevik      - Sarpsborg     5- 9 (1-1,2-4,2-4) 
 
KVARTFINALER: 
Sagene      - Sarpsborg     5- 6 (2-2,1-3,2-1) 
Sarpsborg   - Sagene        5- 3 (3-0,1-2,1-1) 
Sarpsborg   - Sagene        7- 5 (2-1,1-2,4-2) 
Tunet       - Fjerdingby    4- 8 (1-3,0-1,3-4) 
Fjerdingby  - Tunet         5- 4 (1-0,1-2,3-2) 
Fjerdingby  - Tunet         6- 2 (3-0,2-2,1-0) 
Slevik      - Greåker      16-13 (5-0,10-5,1-8) 
Greåker     - Slevik        5- 9 (0-2,4-4,1-3) 
Greåker     - Slevik        6- 8 (2-2,1-0,3-6) 
Sveiva      - Gjelleråsen   3- 5 (0-2,1-2,2-1) 
Gjelleråsen - Sveiva        6- 5 (0-2,2-3,4-0) 
Gjelleråsen - Sveiva        6- 7 (3-1,1-3,2-2,0-1)sd 
Sveiva      - Gjelleråsen   5- 7 (0-2,2-4,3-1) 
 

 
7.7 Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Gjønneshallen 04.-06.04.2008) 

 
Deltakerlag: 
Bærums Verk IF, KSI, Nidaros IBK, Nornen IL og Tromsø IBK 
 
Resultater: 
01 BVIF    - KSI       16- 1 (10-0,2-1,4-0) Tabell: 

BVIF      4  4 0 0 48-12  8 
Nornen    4  3 0 1 46-16  6 
--------------------------- 
KSI       4  1 1 2 22-53  3 
Nidaros   4  1 0 3 29-38  2 
Tromsø    4  0 1 3 24-50  1 

02 Tromsø  - Nornen     4-14 (2-5,2-5,0-4) 
03 Nidaros - BVIF       6- 9 (1-4,2-3,3-2) 
04 Tromsø  - KSI       10-10 (3-4,3-4,4-2) 
05 Nidaros - Nornen     2-11 (1-3,0-3,1-5) 
06 BVIF    - Tromsø    14- 2 (6-0,5-2,3-0) 
07 KSI     - Nornen     1-18 (0-5,0-9,1-4) 
08 Tromsø  - Nidaros    8-12 (6-1,2-6,0-5) 
09 Nornen  - BVIF       3- 9 (1-2,1-1,1-6) 
10 KSI     - Nidaros   10- 9 (6-3,1-3,3-3) 

 
 
7.8 Kvalifiseringsturnering til eliteserien kvinner (Flaktveithallen 04.-06.04.2008) 

 
Deltakerlag: 
Bodø IBK, SK Freidig, SF Grei, Lye IL og NTNUI Gløshaugen 
 
Resultater: 
01 NTNUI   - Freidig    2-10 (0-2,1-1,1-7) Tabell: 

Grei      4  4 0 0 33- 9  8 
Freidig   4  3 0 1 31-11  6 
--------------------------- 
Lye       4  2 0 2 11-21  4 
NTNUI     4  1 0 3  8-25  2 
Bodø      4  0 0 4  6-23  0 

02 Lye     - Grei       2- 9 (0-6,0-1,2-2) 
03 Bodø    - NTNUI      1- 3 (0-2,1-0,0-1) 
04 Lye     - Freidig    0- 8 (0-4,0-3,0-1) 
05 Bodø    - Grei       1- 9 (1-3,0-4,0-2) 
06 NTNUI   - Lye        2- 6 (1-1,0-2,1-3) 
07 Freidig - Grei       5- 7 (3-3,1-2,1-2) 
08 Lye     - Bodø       3- 2 (0-0,1-2,2-0) 
09 Grei    - NTNUI      8- 1 (1-0,2-1,5-0) 
10 Freidig - Bodø       8- 2 (6-0,1-2,1-0) 
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7.9 Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland menn (01.-15.04.2008) 
 
Deltakerlag: 
Elverum, Horten, Korsvoll/Tåsen, Råde og Østensjø Ducks 
 
Resultater: Tabell: 

Østensjø Ducks   4  4 0 0 40-18  8 
Korsvoll/Tåsen   4  3 0 1 25-20  6 
---------------------------------- 
Råde             4  2 0 2 18-17  4 
Elverum          4  1 0 3 26-31  2 
Horten           4  0 0 4 14-37  0 

01 Østensjø       - Elverum         15- 8 (5-1,5-2,5-5) 
02 Råde           - Korsvoll/Tåsen   4- 5 (0-1,2-3,2-1) 
03 Elverum        - Horten           9- 4 (3-1,2-1,4-2) 
04 Østensjø       - Korsvoll/Tåsen   7- 4 (3-1,2-2,2-1) 
05 Elverum        - Råde             4- 5 (2-2,2-2,0-1) 
06 Horten         - Råde             3- 6 (1-3,1-2,1-1) 
07 Korsvoll/Tåsen - Horten           9- 4 (1-1,4-2,4-1) 
08 Råde           - Østensjø         3- 5 (0-0,0-2,3-3) 
09 Korsvoll/Tåsen - Elverum          7- 5 (2-1,1-1,4-3) 
10 Horten         - Østensjø         3-13 (1-2,1-4,1-7) 
 

7.10 NM gutter NM FINALE GUTTER, 19/4-08 Sparta Amfi (kl.1245)
SF Grei - Sveiva IBK     1-2 (0-1,0-1,1-0) 
Tilskuere: 286 
0-1 (00:15) Jonas Castellanos 
0-2 (36:15) Kjetil Hammerstad (Sindre Bjerknes) 
1-2 (52:28) Ola Teigen (Thomas Zaal) 
Utv.: Ingen 
Skudd: 21-15 (6-5,5-6,10-4) 
Dommere: Eirik Olavson/Mathias Smaga 

 
FINALE: 
23 SF Grei     - Sveiva IBK     1- 2 (0-1,0-1,1-0) 
 
SEMIFINALER: 
21 Nor 92      - Sveiva         2- 3 (0-1,2-1,0-1) 
22 Grei        - Gjelleråsen    3- 1 (1-0,0-0,2-1) 
 
PULJESPILL: 
Pulje A (Bjørnholthallen) Pulje B (Holmliahallen) 

Halden IBK 
Lye IL 
Ajer IBK 
SF Grei 
Sveiva IBK 
 
02 Lye         - Halden       4- 5 (3-1,1-4) 
04 Sveiva      - Ajer         5- 1 (2-0,3-1) 
06 Grei        - Lye          4- 3 (3-2,1-1) 
08 Halden      - Sveiva       5- 5 (2-1,3-4) 
10 Ajer        - Grei         3- 4 (3-1,0-3) 
12 Sveiva      - Lye          5- 0 (1-0,4-0) 
14 Ajer        - Halden       3- 7 (1-3,2-4) 
16 Grei        - Sveiva       7- 4 (3-2,4-2) 
18 Lye         - Ajer         7- 5 (5-3,2-2) 
20 Halden      - Grei         1- 5 (0-4,1-1) 

Nor 92 IBK 
Gløshaugen IBK 
Askim IF 
Sunde IL 
Gjelleråsen IF 
 
01 Gløshaugen  - Nor 92       0- 3 (0-1,0-2) 
03 Gjelleråsen - Askim        5- 3 (1-2,4-1) 
05 Sunde       - Gløshaugen   6- 2 (3-0,3-2) 
07 Nor 92      - Gjelleråsen  3- 2 (2-0,1-2) 
09 Askim       - Sunde        6- 4 (3-1,3-3) 
11 Gjelleråsen - Gløshaugen   4- 3 (3-2,1-1) 
13 Askim       - Nor 92       2- 3 (1-0,1-2) 
15 Sunde       - Gjelleråsen  2- 3 (2-1,0-2) 
17 Gløshaugen  - Askim        3- 7 (1-0,2-7) 
1
 
9 Nor 92      - Sunde       19- 3 (9-2,10-1) 

7.11 NM jenter 
 
FINALE: 

NM FINALE JENTER, 19/4-08 Sparta Amfi (kl.1000)
St. Croix IBK - Sveiva/Monolitten   4-5 (2-0,1-3,1-2) 
Tilskuere: 184 
1-0 (06.26) Tine Nilsen 
2-0 (10.19) Lene Amundsen 
2-1 (29:20) Sarah Ødegården (str) 
2-2 (33:50) Henja Hubert (Hilde Skjerdingstad) 
3-2 (34:37) May-Linn Høistad 
3-3 (38:02) Camilla Bergsmark (Hilde Skjerdingstad) 
3-4 (43:09) Henja Hubert (Camilla Bergsmark) 
3-5 (56:51) Henja Hubert (Camilla Bergsmark) 
4-5 (58:14) May-Linn Høistad (Ingvild Ekaas) 
Utv.: St. Croix 1x2min 1x5min, Sveiva/Monolitten 1x2min 
Skudd: 21-34 (5-11,9-14,7-9) 
Dommere: Espen Johannessen/Thomas Sørensen 

17 St. Croix     - Sveiva/Monolitten 4- 5 (2-0,1-3,1-2) 
 
SEMIFINALER: 
15 Tunet         - Sveiva/Monol.     0- 3 (0-1,0-2) 
16 Tjernet       - St. Croix         2- 3 (1-2,1-1) 
 
KVARTFINALER: 
11 Tunet         - Slevik            2- 1 (1-0,1-1) 
12 Sveiva/Monol. - Nor 92            7- 2 (5-0,2-2) 
13 Tjernet       - Sagene            2- 1 (1-1,0-0,1-0)sd 
14 St. Croix     - Fagerstrand       7- 3 (5-1,2-2) 
 
8-dels: 
10 Fagerstrand   - Holmlia           4- 2 (2-2,2-0) 
 
PULJESPILL: 
Pulje A          Pulje B             Pulje C 
Tunet            St. Croix           Tjernet 
Nor 92           Sagene              Slevik 
Fagerstrand      Sveiva/Monolitten   Holmlia 
 
01 Tunet         - Fagerstrand       4- 3 (2-0,2-3) Pulje A 
02 St. Croix     - Sveiva/Monol.     4- 2 (0-1,4-1) Pulje B 
03 Tjernet       - Slevik            3- 0 (1-0,2-0) Pulje C 
04 Fagerstrand   - Nor 92            2- 3 (1-2,1-1) Pulje A 
05 Sveiva/Monol. - Sagene            7- 2 (4-1,3-1) Pulje B 
06 Slevik        - Holmlia           3- 2 (1-1,2-1) Pulje C 
07 Nor 92        - Tunet             0- 8 (0-6,0-2) Pulje A 
08 Sagene        - St. Croix         5- 2 (3-1,2-1) Pulje B 
09 Holmlia       - Tjernet           1- 3 (1-2,0-1) Pulje C 
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7.12 NM junior menn 
 
FINALE: 
19 Slevik       - Tunet        10- 5 (3-1,3-1,4-2) 
 
SEMIFINALER: 
17 Sagene       - Slevik        4- 5 (1-1,1-1,2-3) 

NM FINALE JR. MENN, 19/4-08 Sparta Amfi (kl.1815)
Slevik IBK - Tunet IBK   10-5 (3-1,3-1,4-2) 
Tilskuere: 318 
 1-0 (03:39) Asbjørn Randall Aa (Thomas Stræte) 
 1-1 (06:09) Patrick Sveen (Christoffer Hansen) 
 2-1 (11:02) Morten Bye 
 3-1 (18:08) Christoffer Hansen (Thomas Stræte) 
 4-1 (25:36) Anders Hansen (Thomas Stræte) 
 4-2 (29:32) Mats Jansen (Fredrik Rognlien) 
 5-2 (36:43) Fredrik Johansen 
 6-2 (38:30) Jørgen Arnesen (Thomas Stræte) 
 7-2 (43:43) Thomas Stræte (Fredrik Johansen) 
 8-2 (46:12) Anders Hansen 
 8-3 (47:33) Mads Rognsrud (Michael Aas) 
 8-4 (54:54) Patrick Sveen (Joachim Solvang) 
 9-4 (54:23) Thomas Stræte (Christoffer Hansen) 
10-4 (55:59) Fredrik Johansen 
10-5 (59:48) Christer Hansen (Michael Aas) 
Utv.: Slevik : 2x2min, Tunet : 1x2min 
Skudd: 27-27 (9-11,9-5,7-10) 
Dommere: Kim A. H. Jørstad/Rune A. Zouhar 

18 Tunet        - Gjelleråsen   8- 3 (4-0,2-1,2-2) 
 
PULJESPILL: 
Pulje A            Pulje B 
Sagene IF          Slevik IBK 
Bakklandet IBK     Sola IBK 
Greåker IBK        Ajer IBK 
Gjelleråsen IF     Tunet IBK 
                   SF Grei 
 
01 Bakklandet   - Sagene        0-13 (0-7,0-6) Pulje A 
02 Sola         - Slevik        3- 7 (0-4,3-3) Pulje B 
03 Grei         - Ajer          5- 2 (1-0,4-2) Pulje B 
04 Greåker      - Bakklandet    5- 0 (3-2,2-0) Pulje A 
05 Tunet        - Sola         11- 0 (5-0,6-0) Pulje B 
06 Sagene       - Gjelleråsen   2- 1 (1-1,1-0) Pulje A 
07 Slevik       - Grei          5- 0 (3-0,2-0) Pulje B 
08 Ajer         - Tunet         2-10 (0-6,2-4) Pulje B 
09 Grei         - Sola          7- 2 (3-1,4-1) Pulje B 
10 Gjelleråsen  - Bakklandet    9- 0 (7-0,2-0) Pulje A 
11 Ajer         - Slevik        3-18 (0-9,3-9) Pulje B 
12 Tunet        - Grei          5- 0 (2-0,3-0) Pulje B 
13 Greåker      - Gjelleråsen   0- 6 (0-3,0-3) Pulje A 
14 Sola         - Ajer          5- 5 (2-2,3-3) Pulje B 
15 Slevik       - Tunet         4- 5 (3-2,1-3) Pulje B 
16 Sagene       - Greåker       5- 3 (2-2,3-1) Pulje A 
 

NM FINALE JR. KVINNER, 19/4-08 Sparta Amfi (kl.1530)
Lye/Sola - Sveiva IBK   2-5 (0-3,1-1,1-1) 
Tilskuere: 266 
0-1 (01:58) Silje Fossum (Sandra Vika) 
0-2 (06:38) Silje Fossum (Sandra Vika) 
0-3 (16:20) Simone Järvinen 
1-3 (24:07) Brit Vatne (Trine Selvikvåg) 
1-4 (33:15) Silje Fossum (Sandra Vika) 
2-4 (52:00) Brit Vatne (Kristin Ødegård) 
2-5 (52:09) Marita Solberg (Renate Vernang) 
Utv.: Lye/Sola 1x2min, Sveiva 1x2min  
Skudd: 16-28 (4-14,8-6,4-8) 
Dommere: Geir Bjerkland/Ronny Myhrhaug 

 
7.13 NM junior kvinner 

 
FINALE: 
33 Lye/Sola     - Sveiva IBK    2- 5 (0-3,1-1,1-1) 
 
SEMIFINALER: 
31 Slevik       - Lye/Sola      4- 5 (2-2,2-3) 
32 Tunet        - Sveiva        1- 2 (0-2,1-0) 
 
PULJESPILL: 
Pulje A (Slåtthaug) 

Pulje B (Flaktveit) 
Tunet 
Holmlia 
Grei/GIF 
Lye/Sola 
Akerselva 
Baune 
 
02 Tunet        - Baune        20- 1 (11-0,9-1) 
04 Holmlia      - Grei/GIF      2- 4 (1-3,1-1) 
06 Akerselva    - Lye/Sola      1- 5 (0-3,1-2) 
08 Grei/GIF     - Tunet         2- 4 (2-2,0-2) 
10 Holmlia      - Akerselva     7- 1 (5-0,2-1) 
12 Baune        - Lye/Sola      0- 8 (0-4,0-4) 
14 Akerselva    - Tunet         0-14 (0-11,0-3) 
16 Holmlia      - Baune        10- 0 (6-0,4-0) 
18 Grei/GIF     - Akerselva    14- 0 (7-0,7-0) 
20 Lye/Sola     - Tunet         2- 1 (0-1,2-0) 
22 Baune        - Grei/GIF      0- 7 (0-4,0-3) 
24 Holmlia      - Lye/Sola      2- 2 (1-1,1-1) 
26 Tunet        - Holmlia       8- 1 (4-0,4-1) 
28 Lye/Sola     - Grei/GIF      0- 0 (0-0,0-0) 
30 Baune        - Akerselva     4- 3 (3-2,1-1) 

Slevik 
Freidig 
St. Croix 
Sveiva 
Fagerstrand 
Høyang 
 
01 Slevik       - Høyang        6- 0 (4-0,2-0) 
03 Freidig      - St. Croix     4- 1 (4-0,0-1) 
05 Fagerstrand  - Sveiva        1-10 (0-3,1-7) 
07 St. Croix    - Slevik        1- 5 (1-3,0-2) 
09 Freidig      - Fagerstrand   8- 1 (5-1,3-0) 
11 Høyang       - Sveiva        0-10 (0-6,0-4) 
13 Fagerstrand  - Slevik        0-10 (0-3,0-7) 
15 Freidig      - Høyang        9- 1 (4-1,5-0) 
17 St. Croix    - Fagerstrand  10- 0 (6-0,4-0) 
19 Sveiva       - Slevik        0- 1 (0-0,0-1) 
21 Høyang       - St. Croix     2- 7 (2-3,0-4) 
23 Freidig      - Sveiva        1- 2 (1-0,0-2) 
25 Slevik       - Freidig       2- 2 (2-1,0-1) 
27 Sveiva       - St. Croix     6- 2 (3-0,3-2) 
29 Høyang       - Fagerstrand   3- 1 (2-0,1-1) 
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7.14 Resultater A-landslag kvinner 
 
Ingen kamper spilt sesongen 2007/2008 
 
 

7.15 Resultater A-landslag menn 
 

Andreas Sletten passerte som syvende 
norske spiller 50 landskamper 
03.05.08 mot Sverige. 

25.03.08   Hvidovre          Danmark  - Norge         7- 9 
26.03.08   Hvidovre          Norge    - Sveits        2- 6 
27.03.08   Hvidovre          Finland  - Norge         9- 4 
03.05.08   Trollhättan       Sverige  - Norge        11- 3 
 
 

7.16 Resultater U19-landslag menn 
 
18.08.07   Siedlec           Polen    - Norge         5- 8 
19.08.07   Siedlec           Polen    - Norge         0- 6 
07.11.07   VM Kirchberg      Norge    - Sveits        4- 8 
08.11.07   VM Zuchwil        Norge    - Polen        10- 1 
09.11.07   VM Kirchberg      Finland  - Norge        11- 2 
10.11.07   VM Zuchwil        Latvia   - Norge         9- 4 
    
 

7.17 Resultater U19-landslag kvinner 
 
07.05.08   VM Wolsztyn       Norge    - Latvia        4- 2 
08.05.08   VM Wolsztyn       Finland  - Norge         7- 2 
09.05.08   VM Wolsztyn       Sveits   - Norge        11- 3 
11.05.08   VM Babimost       Tsjekkia - Norge         4- 1 
 

 
7.18 Poengplukkere i Eliteseriene 

 
Menn: 
                                      M  A   P 
Glen Evensen          Fjerdingby     45 42  87 
Raymond Evensen       Fjerdingby     33 54  87 
Thomas Stræte         Slevik         32 40  72 
Jörgen Jonsson 47
Peter Fahlström       Slevik         53 10  63 

       Fjerdingby      22  69 

Runar Snellingen      Sagene         27 36  63 
Ketil Kristiansen     Sarpsborg      41 21  62 
Andreas Sletten       Sveiva         22 36  58 
Stian Skau            Greåker        21 35  56 
Willy Fauskanger      Greåker        32 21  53 
Alexander Jaksland    Nor 92         18 34  52 
Antti Laitinen        Harstad        29 22  51 
Thomas Lindgren       Nor 92         26 20  46 
Jesper Nilsson        Sveiva         23 23  46 
Per Christian Brath   Gjelleråsen    28 17  45 
Jukka Laitinen        Harstad        23 22  45 
Jonas Klefbeck        Sarpsborg      20 23  43 
Iver Iversen          Slevik         16 27  43 
Tommy Midtsveen       Gjelleråsen    20 22  42 
Jan Frode Snellingen  Sagene         19 23  42 
 
 

 
7.19 Utmerkelser 

 
Årets spiller menn: Thomas Stræte (Slevik IBK) 
Årets spiller kvinner: Petra Weiss (Tunet IBK) 
Årets dommerpar: Rune Ali Zouhar og Kim-Alexander H.
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Kvinner: 
                                      M  A   P 
Petra Weiss           Tunet          25 31  56 
Line Nygård           Sveiva         30 16  46 
Lisbeth Pettersen     Holmlia        19 22  41 
Tytti Joronen         Holmlia        26  9  35 
Tone Grønmo           Tunet          24  9  33 
Tina Helminsen        Slevik         14 14  28 
Cecilie Olsen         Slevik         13 13  26 
Victoria Hansen       Slevik         20  5  25 
Ingvild Øversveen     Tunet          18  7  25 
Marie Amundsen        Holmlia        16  9  25 
Anette Marie Berg     Holmlia        13 11  24 
Sofia Hedin           Tunet          11 11  22 
Josefin Andersson     Sveiva         11 11  22 
Elisabeth Kraft       Akerselva      15  6  21 
Yvonne Ming           Holmlia        12  9  21 
Sandra Vika           Sveiva         10 11  21 
Marianne Nadim        Holmlia        13  7  20 
Maria Skarsmo         Freidig        13  5  18 
Carina Andresen       Holmlia        11  7  18 
Linda Beate Andersen  Sveiva          8 10  18
 Jørstad (Bygdø/Monolitten IL) 



7.20 Tabeller 2007/2008 
 
Eliteserien Menn 
Sarpsborg     22  19  1  2  193-100    39 
Fjerdingby    22  17  2  3  220-101    36 
Greåker       22  16  1  5  166-126    33 
Gjelleråsen   22  14  5  3  127-102    33 
Slevik        22  12  1  9  173-157    24 * 
Sveiva        22   8  6  8  162-151    22 
Tunet         22   9  4  9  116-128    22 
Sagene        22   6  4 12  152-174    16 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Harstad       22   4  4 14  108-163    12 
Kverneland    22   3  5 14  107-136    11 
----------------------------------------- 
Nor 92        22   3  4 15  137-185    10 
Fredrikstad   22   2  1 19  101-239     5 
 
 
Eliteserien Kvinner 
Holmlia       16  15  0  1  134- 35    30 
Tunet         16  15  0  1  141- 50    30 
Sveiva        16  10  1  5  106- 55    21 
Akerselva     16  10  0  6   64- 63    20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Slevik        16   6  2  8   77- 89    13 * 
Målløs        16   5  0 11   43- 96    10 
Tromsø        16   4  0 12   41-100     8 
Nidaros       16   2  2 12   47- 87     6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Freidig       16   2  1 13   45-123     5 
 
* Seksjonsstyret i innebandy vedtok å trekke 1 poeng for 
hvert av eliteserielagene til Slevik IBK. Bakgrunnen for 
vedtaket var at klubben ikke hadde innbetalt avgifter 
innen de gitte betalingsfristene. 

 
 
1.div øst Menn 
Bærums Verk   22  20  2  0  210- 91    42 
----------------------------------------- 
Målløs        22  15  3  4  168-114    33 
Bækkelaget    22  14  1  7  160-140    29 
Hasle/Løren   22  13  2  7  141-104    28 
Drammen       22  12  0 10  166-175    24 
Grei          22  11  1 10  136-128    23 
Akerselva     22  11  1 10  145-142    23 
Ajer          22  10  2 10  144-151    22 
Vålerenga     22  10  2 10  118-132    22 
----------------------------------------- 
St. Croix     22   3  2 17   85-159     8 
Lørenskog     22   3  0 19  107-170     6 
Holmlia       22   2  0 20   87-161     4 
 
 
1.div øst Kvinner 
Grei          14  14  0  0  123- 37    28 
----------------------------------------- 
Sveiva 2      14   8  1  5   67- 56    17 
Lier Cats     14   8  0  6   80- 60    16 
Akerselva 2   14   7  1  6   45- 44    15 
OSI           14   5  1  8   44- 55    11 
Tunet 2       14   5  1  8   53- 86    11 
Haugerud      14   4  0 10   39- 68     8 
Gjøvik        14   2  2 10   40- 85     6 
 
 
1.div vest Menn 
Nornen IBK    21  18  3  0  240- 63    39 
----------------------------------------- 
Sunde IL      21  17  3  1  215- 83    37 
Sola IBK      21  12  1  8  142- 97    25 
Lye IL        21  12  0  9  144-125    24 
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Klepp IBK     21   9  1 11  121-153    19 
Lura IL       21   7  1 13  109-160    15 
Djerv IBK     21   4  1 16   85-185     9 
BSI           21   0  0 21   50-240     0 

1.div midt Menn 
Nidaros       15  14  0  1  136- 61    28 
----------------------------------------- 
Ugla          15  11  1  3  118- 72    23 
Nidaros 2     15   8  2  5  107- 89    18 
Ntnui         15   4  1 10   71-124     9 
Rosenborg     15   4  0 11   74-100     8 
Bakklandet    15   2  0 13   64-124     4 
 
 
1.div midt Kvinner 
Nidaros 2     14  12  2  0  103- 17    26 
----------------------------------------- 
Freidig 2     14  11  3  0   92- 19    25 
Ntnui Gløs    14  10  1  3   67- 21    21 
Ugla          14   7  0  7   65- 59    14 
Ntnui Gløs 2  14   4  2  8   32- 53    10 
Ntnui Drag.   14   5  0  9   45- 72    10 
Ntnui Drag. 2 14   2  1 11   22- 90     5 
Bakklandet    14   0  1 13   18-113     1 
 
 
1.div sør Menn 
KSI            6   6  0  0   63- 26    12 
----------------------------------------- 
Arendal        6   2  0  4   30- 32     4 
Toppen         6   1  0  5   19- 54     2 
 
 
1.div nord Menn 
Sluttspill: 
Tromsø IBK     6   6  0  0   62- 27    12 
----------------------------------------- 
TSI            6   4  0  2   47- 31     8 
Bodø IBK       6   2  0  4   39- 56     4 
Alta           6   0  0  6   18- 52     0 
 
Avd. Nord: 
TSI           15  11  2  2  163- 43    24 
Alta          15  11  2  2  125- 56    24 
----------------------------------------- 
Havøysund     15  11  1  3   99- 66    23 
HF 1          15   5  1  9  108- 98    11 
Tromsøya      15   4  0 11   96-129     8 
HF 2          15   0  0 15   47-246     0 
 
Avd. Sør: 
Tromsø        12  11  1  0  182- 45    23 
Bodø          12   7  0  5  146- 84    14 
----------------------------------------- 
Harstad 2     12   6  1  5  109- 93    13 
Lofoten       12   5  0  7   90-145    10 
Lenvik        12   0  0 12   44-204     0 
 
 
1.div nord Kvinner 
Bodø          12   9  1  2   54- 28    19 
----------------------------------------- 
Havøysund     12   7  1  4   42- 32    15 
HF            12   5  1  6   35- 38    11 
TSI           12   4  1  7   36- 40     9 
Harstad       12   1  4  7   25- 54     6 
Narvik         0   0  0  0    0-  0     0 

For aldersbestemte klasser og 2. divisjon og lavere 
henvises det til den enkelte krets. 
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7. Resultatregnskap for 2007/2008 og 12. Budsjettforslag for 2008/2009 
 

Prosjekt  INNEBANDY 
B-07/08 

INNEBANDY 
R-07/08 

DIFFERANSE 
07/08 

INNEBANDY 
B-08/09 

   
20  SUM SKOLE/BREDDE INNEBANDY 433 000 389 653 (43 347) 738 000 
29  SUM ANDRE PROSJEKTER 29 040 40 281 11 241  38 250 

1  SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMF NBF 462 040 429 934 (32 106) 776 250 
   

2  SUM IDRETTSLAGENES AKTIVITET NBF (442 000) (413 479) 28 521 (442 000)
   
600  SUM A-LANDSLAG MENN INNEBANDY 100 000 162 590 62 590 400 000 
601  SUM U19-LANDSLAG MENN INNEBANDY     430 000 332 071 (97 929)  200 000 
602  SUM A-LANDSLAG KVINNER INNEBANDY 350 000 327 925 (22 075) 250 000 
603  SUM U19-LANDSLAG KVINNER INNEBANDY 100 000 120 951 20 951  220 000 
60 901  E-CUP KVALIFISERING KLUBBLAG 150 000 148 400 (1 600)  0

3  SUM TOPPIDRETT NBF 1 130 000 1 091 937 (38 063)  1 070 000 
   
800  SUM TRENERUTDANNING INNEBANDY 80 000 81 432 1 432 80 000 
801  SUM DOMMERUTDANNING INNEBANDY 220 000 199 093 (20 907) 220 000 

4  SUM KOMPETANSEUTVIKLING NBF 300 000 280 525 (19 475) 300 000 
   
86  SUM TILSKUDD 120 000 113 950 (6 050) 120 000 
87 000  KONTINGENTER INTERNASJONALE FORBUND 28 000 22 271 (5 729) 28 000 

5  SUM ANDRE INNSATSOMRÅDER NBF 148 000 136 221 (11 779) 148 000 
   
90  SUM MØTER FORBUNDSSTYRET 33 390 29 192 (4 198) 39 060 
92  SUM MØTER INNEBANDY 146 000 117 665 (28 335) 156 000 

6  SUM STYRE OG KOMITEER NBF 179 390 146 857 (32 533) 195 060 
   
95 010  PERSONALKOSTNADER 2 500 000 2 549 683 49 683  2 750 000 
95 050  DRIFT FORBUNDSKONTOR OG KRETS 781 200 843 085 61 885  828 450 

7  SUM ADM. OG PERSONAL NBF 3 281 200 3 392 768 111 568 3 578 450 
   

8  SUM SALG NBF 0 3 688 3 688 0 
   

9  SUM SPONSOR NBF 0 (200) (200)  0 
   
98 000  ÅRSAVGIFT (130 000) (95 100) 34 900  (120 000)
98 001  NRK-AVGIFT 0 (85 500) (85 500)  0
98 010  LISENS (2 800 000) (2 675 238) 124 762  (2 800 000)
98 020  OVERGANGER (330 000) (339 483) (9 483) (330 000)
98 030  PROTEST/APPELL GEBYRER 0 (800) (800) 0 
98 060  RAMMETILSKUDD (1 900 000) (1 900 000) 0  (2 400 000)

10  SUM ANDRE INNTEKTER (5 160 000) (5 096 121) 63 879  (5 650 000)
   
11  PROSJEKTRESULTAT (101 370) (27 870) 73 500 (24 240)
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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) 
 
Informasjon: 
Det er tidligere vedtatt at Norge skal følge de internasjonale spillereglene for innebandy. 
Det har ikke vært gjort endringer i spillereglene inneværende sesong, og det er ingen planlagte 
endringer for sesongen 08/09. 
Det internasjonale innebandyforbundet arbeider med revidering av spillereglene, og det er forventet 
at disse vil bli gjeldene fra 1.juli 2010.  
 

8.2 Kampreglementet (Kvalifisert flertall for å bli vedtatt) 
 

8.2.1 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
§ 17 Aldersbestemmelser. 
Det foreslås at alle klasser benevnes etter kjønn og alder. For sesongen 2008/09, vil dette se slik ut: 
 
Veteraner (+40):  Født 1968 eller tidligere 
Old Boys/Old Girls (+33): Født 1975 eller tidligere 
Senior:  Født 1988 eller tidligere 
G19/J19: Født 1989-90 
G17/J17: Født 1991-92 
G15/J15: Født 1993 
G14/J14: Født 1994 
G13/J13: Født 1995 
G12/J12: Født 1996 
G11/J11: Født 1997 
G10/J10: Født 1998 
G09/J09: Født 1999 
G08/J08: Født 2000 
 
Hvis det ikke er tilstrekkelig påmeldte lag i de respektive klasser, kan administrerende myndighet 
slå sammen klassene G19/J19 og G17/J17, G15/J15 og G14/J14, G13/J13 og G12/J12, G11/J11 og 
G10/J10, G09/J09 og G08/J08. 
 
Spillere i G08/J08 og G09/J09 kan spille i klassene G10/J10 og G11/J11. 
Spillere i G10/J10 og G11/J11 kan spille i klassene G12/J12 og G13/J13. 
Spillere i G12/J12 og G13/J13 kan spille i klassene G14/J14 og G15/J15. 
Spillere i G14/J14 og G15/J15 kan spille i klassene G17/J17 og G19/J19 
Spillere i G17/J17 og G19/J19 kan spille i seniorklassene. 
Administrerende myndighet kan dispensere fra aldersbestemmelsene. 
 
Begrunnelse: 
Denne klasseinndelingen er mer informativ og benyttes av de fleste andre lagidretter. 



 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter forslaget, men foreslår at klassen G15/J15 også kan delta i seniorklassen. Ut 
fra erfaring er det fortsatt mange klubber som sliter med nok spillere på sine seniorlag. 
Seksjonsstyret forslår at dagens ordning som tillater at 2.års gutt/jente får spille i seniorklassen 
opprettholdes. 
 
 
 
8.2.2 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§ 17. Aldersbestemmelser. (kun deler av paragrafen) 
Senior: født 1988 eller tidligere 
Veteraner: født 1976 eller tidligere 
Old Boys/Girls: født 1975 eller tidligere (+33) 
Veteraner: født 1968 eller tidligere (+40) 
 
 

Begrunnelse: 
Det har kommet signaler om behov for en ny klasse +40. 
Seksjonsstyret foreslår at dagens praksis i Oslo og Akershus Bandyregion inkorporeres i forbundets 
regelverk.  
 
 
 
8.2.3 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
§ 22. Aldersbestemte klasser (kun deler av paragrafen) 
 
Punkt 2: Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser. 
NBFs innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for følgende aldersbestemte klasser: 
G19, G17, G15 og G13. 
J19-17, J15 og J13. 
J19 og J17 deles i to klasser, som for gutteklassene, så fort det er grunnlag for det. 
Det er ingen øvre begrensing på antall deltakerlag i NM, men laveste antall lag skal være åtte. 
 
Øvrig tekst beholdes. 
 
 
Begrunnelse: 
I OABR-I har vi opplevd et svært stort frafall av spillere i overgangen til juniorklassene. 
Dette skyldes i svært stor grad at i en juniorklasse inneholdende fire årganger, kan aldersforskjellen 
bli på nesten fem år. For svært mange blir denne overgangen så brutal at de gir seg med innebandy 
og velger andre aktiviteter. Ved å opprette G17/J17, vil vi sannsynligvis beholde de aller fleste 
spillerne som kommer opp fra G15/J15. 
 
Etter at flere og flere begynner med innebandy i syv-åtteårsalderen, har svært mange kommet opp 
på et sportslig nivå, som gjør det naturlig at de kan spille om NM i klassene G13/J13. 
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Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter forslaget om at det arrangeres NM-finaler i klassene G17 og G19. 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget om NM-finaler i klassene G13/J13. 
Seksjonsstyret synes det er for tidlig å arrangere et nasjonalt mesterskap for 12-13 år gamle spillere, 
uavhengig av sportslig nivå. 
 
Seksjonsstyret ønsker at alle NM-finaler gjennomføres med effektiv spilletid og samme helg. 
Finalene i G15/J15 spilles med 3x15 minutter effektiv tid, og alle andre klasser med 3x20 minutter 
effektiv tid. 
 
 
 
8.2.4 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 

§ 28. Overganger (Ny tekst er understreket.) (Tekst fra dagens § 28 står i kursiv) 
 
§ 28.1   Moderklubb 
Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av. 
 
§ 28.2  Generelt 
Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny 
klubb. 
 
Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år før 1.1. inneværende sesong, skal det betales et 
overgangsgebyr til Norges Bandyforbund (Se Lov for Norges Bandyforbund). 
Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. 
 
Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende 
overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke. 
Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge 
klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai. 
Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er 
spilleberettiget for gammel klubb. 
 
Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene. 
For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen 
til å stoppe en overgang noteres skjemaet. 
 
 
§ 28.3   Overgang for spillere under 17 år 
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september. 
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram 
til 15. januar. 
Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av 
administrerende myndighet. 
Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er 
registrert i forbundet. 
 (Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.) 
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§ 28.4  Overgang for spillere over 17 år 
Bestemmelsene i §§ 28.5 – 28.6 gjelder kun overganger for spillere over 17 år. 
 
 
§ 28.5  Ordinær overgangsperiode 
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. mai til 31. august. 
I perioden 1. mai – 31. august tillates et fritt antall overganger pr. spiller. 
Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er 
registrert i forbundet. 
 
Dersom en overgang ikke er godkjent innen 31.august, annulleres overgangen, og ny overgang må 
meldes etter reglene i § 28.6. Nytt gebyr må betales. 
 
 
§ 28.6  Overgang under pågående sesong 
Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 1. september til 15. januar. 
 
Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er 
registrert i forbundet. 
 
Det tillates kun maksimalt 2 – to – spilleroverganger pr. spiller under sesongen (1. september – 15. 
januar) i Norge. Dette inkluderer tidsbegrensede overganger (utlån) etter § 28.8, og internasjonale 
overganger til norsk klubb jamfør § 28.10. 
Inngåelse av en tidsbegrenset overgang (utlån) regnes som en spillerovergang. Retur til moderklubb 
er inkludert i den ene spillerovergangen. 
 
Unntatt fra hovedregel om maksimalt 2 overganger under sesong kan det ved vektige grunner fram 
til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet. 
 
 
§ 28.7 Vektige grunner 
A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for 
moderklubb. 
B. Sterke personlige årsaker. 
 
 
§ 28.8  Tidsbegrenset overgang (avtale om utlån) 
Det er kun moderklubben som kan avtale tidsbegrenset overgang for en av sine spillere med en 
annen klubb. 
En tidsbegrenset overgang gjelder fra inngåelse til 1.mai. 
Ved enhver tidsbegrenset overgang fra moderklubb til annen klubb, skal forbundets skjema for 
tidsbegrenset overgang nyttes. 
Inngåelser av tidsbegrensede overganger må godkjennes av NBF mot et fastsatt gebyr. 
Spilleren er spilleberettiget for den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt utlånsskjema 
er registrert i forbundet. 

37  



 
Under 17 år: 
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb, 
dersom spilleren ikke har tilbud om spill i egen klubb i vedkommende klasse, eller ikke har spilt 
obligatorisk kamp for moderklubben i inneværende sesong. 
1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben. 
 
Over 17 år: 
En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb. 
1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben. 
Utlån tillates ikke mellom klubber med seniorlag (førstelag) i samme divisjon. 
Moderklubben kan vederlagsfritt på ethvert tidspunkt i avtaletiden, si opp avtalen med den virkning 
at spilleren returnerer til moderklubben. Karantenetiden settes da til fire – 4 – dager.  
Dersom avtalen sies opp før dens naturlige utløp, slik som beskrevet over, må dette meldes til NBF.  
 
En utlånsperiode regnes som en overgang i forhold til antall maksimale klubbytter i løpet av en 
sesong, jf § 28.6. 
 
 
§ 28.9  Kontakt med spillere fra andre klubber: 
Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai. 
 
§ 28.10  Internasjonale overganger. 
Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold 
til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av 
rekommandert brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret). 
  
§ 28.11  Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde 

aktivitet. 
To klubber kan vederlagsfritt, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere 
fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. 
Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 
 
Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den 
påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.  
 
Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i 
seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste 
divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. 
Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, 
før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass 
som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. 
 
Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan 
spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. 
Spilleren kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge 
aldersbestemmelsene overholdes. 
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Begrunnelse: 
Forslaget er utarbeidet etter initiativ fra Eliteserieforeningen. 
Seksjonsstyret har utarbeidet forslaget etter flere møter/samtaler med Eliteserieforeningen og andre 
sentrale personer i kretser og klubber. 
Seksjonsstyret har satt som en forutsetning for å støtte forslaget at gebyrene for overganger (8.3.1) 
og utlån (8.3.2) må økes for å dekke de ekstra administrative kostnader forslaget medfører. 
Seksjonsstyret mener også gebyr ved utlån må ligge vesentlig høyere enn gebyr for overgang, da 
utlån vil medføre et betydelig administrativt merarbeid. 
 
 
8.2.5 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
§ 29. Spilleberettigelse (kun deler av paragrafen) 
 
Forslag til endringer er uthevet: 
 
Punkt 2 b) 
For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende 
kamper for det høyere rangerte laget. I denne forbindelse inngår ikke kamper som går inn under 
punkt c. 
Spilleren er da definert som spiller for det lavest rangerte laget. 
Aldersbestemte spillere til og med junioralder skal stå over èn påfølgende kamp for det høyere 
rangerte laget, for å kunne defineres som spiller på det lavest rangerte lag. 
For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes fra 1. til 2. 
lag, 2. til 3. lag osv. 
 
Punkt 2 c) 
En klubb kan benytte inntil 3 spillere + målvakt på alle lavere rangerte lag uten at disse har stått 
over for det høyere rangerte lag. Målvakt kan også fritt benyttes som utespiller på et annet lag, og 
omvendt. 
For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes fra 1. til 2. 
lag, 2. til 3. lag osv. 
 
Intensjonene med regelens punkt c: 
Det er ikke å styrke lavere rangerte lag, men å gi spillere som vipper mellom forskjellige lag en 
mulighet til å spille for det lavere rangerte lag samtidig som de står på kampskjemaet for det høyere 
rangerte lag. 
 
Begrunnelse: 
Slik som regelteksten er utformet nå, har spillere i Eliteserien full anledning til å spille for 3. og 4. 
lag i laveste divisjon. Dette skjer dessverre til stadighet, noe som oppleves som særdeles lite 
sportslig for motstanderne. Her møtes spillere, som befinner seg på to totalt ulike nivåer. Dette må 
jo være stikk i strid med regelens intensjon. 
For administrerende myndighet, er det også uforholdsmessig tidkrevende å kontrollere at denne 
regelen overholdes. Et 4. lag kan hente spillere fra tre ulike lag og ti kampskjemaer må gjennomgås, 
for å sjekke bruken av spillere på en enkelt kamp. 
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Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter forslaget, men ønsker å beholde tolkningen til punkt 2C: 
Det er posisjonen man inntar på det lavere rangerte laget som er avgjørende for begrepet 3 spillere + målvakt. 
Dette betyr at fire spillere fra høyere rangerte lag kan spille på et lavere rangert lag, men minst en av disse må være oppført 
som målvakt på det lavere rangerte laget. 
Det vil da si at det er uvesentlig om en person har vært målvakt eller utespiller på de høyere rangerte lag. 
 
 
8.2.6 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
Ny §. Elitelisens 
 
1. Innledning 
Norsk innebandy må kontinuerlig ha fokus på å finne ordninger for å øke den generelle kvaliteten 
på et av våre viktigste produkt - eliteseriene for menn og kvinner. For at innebandyen skal få økt 
rekruttering, bedre sin sportslige og administrative kvalitet og få økt oppmerksomhet rundt hele 
idretten, må vi få klubber som kontinuerlig utvikler seg sportslig, administrativt og økonomisk.  
Det er eliteserieklubbene som bør gå foran og være inspirasjon og målestokk for øvrige klubber. 
For å heve kvaliteten og rammevilkårene, må alle eliteklubber må ta et felles løft, utfra objektive 
mål og krav satt av innebandyklubbene selv, gjennom sine demokratisk valgte idrettspolitiske 
organer. 
  
Gjennom å innføre en lisensordning for våre eliteklubber, både for menn og kvinner, kan vi oppnå 
en slik gjennomgående økning av kvaliteten på vår idrett.  
  
  
2. Hovedmålsetning:
  
=> Å oppnå en gjennomgående økning av kvaliteten på innebandyproduktet!
  
3. Målsetninger:
  
=> Å prioritere rekrutteringen og utviklingen av unge spillere og organiseringen av alderbestemte lag 
=> Å sikre lokalt utviklede spillere i de enkelte eliteklubbene 
=> Å gi bedre og mer stabile trenings- og kampforhold for innebandyspillere 
=> Å utvikle og sikre at klubbene har en kompetent sportslig og administrativ ledelse  
=> Å sikre at klubbene driver økonomisk sunt og forsvarlig og utvikler sitt inntektspotensiale 
=> Å utvikle våre arrangement og arenaer slik at spillere, dommere, publikum, sponsorer og presse 
får en best mulig opplevelse av eliteseriespill 
=> Å utvikle idrettens kommunikasjonsstrategi, for å sikre at innebandyens andel i mediebildet 
styrkes 
=> Å fremme en gjensidig forståelse av fair-play 
  
4. Innføring og implementering av elitelisens
  
Det foreslås at elitelisens innføres og implementeres som følger: 
1) Seksjonsstyret foreslår at årsmøtet 2008 på et generelt grunnlag vedtar prinsippet om 
"elitelisens". 
2) "Elitelisens" implementeres fullt ut fra sesongen 2009/2010. 
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3) Seksjonsstyret fastsetter utfyllende reglement og krav til elitelisens før 31. desember i året forut 
for kommende sesongs eliteserie.. 
Disse kravene ligger til grunn for søknad om elitelisens. Dvs. at kravene til sesongen 2009/2010 
skal være klare før 31.12.2008. 
  
Rammer for elitelisensen: 
4) Innebandyens seksjonsstyre skal før hvert kalenderår, fastsette kravene til kommende sesongs 
eliteserie for menn og kvinner. 
Dette gjøres i samarbeid med eliteserieforeningen. 
5) NBF v/ seksjonsstyret er lisensgiver 
6) Søknadsfristen for lisens settes til 01. juni foran hver sesong. 
Klubber som er sportslig kvalifisert til å spille i den kommende sesongs eliteserie skal søke om 
lisens, for å få spille i eliteseriene.  
7) Seksjonsstyret nedsetter et "Lisensutvalg", bestående av 2 representanter for seksjonsstyret 
(hvorav en skal være fra selve seksjonsstyret), og 2 representanter for eliteklubbene for menn og 
kvinner - utpekt av "eliteserieforeningen".  
Lederen for lisensutvalget utpekes blant seksjonsstyrets representanter. Lederen har dobbeltstemme 
ved stemmelikhet i lisensutvalget. 
8) Lisensutvalget saksbehandler og avgjør om en klubb skal få lisens på bakgrunn av skriftlig 
søknad og fastsatte lisenskrav.  
Lisens skal innvilges om klubben tilfredsstiller gjeldende fastsatte lisenskrav. 
9) Alle avgjørelser i "lisensutvalget" kan ankes til seksjonsstyret - som fatter endelig vedtak. 
Denne avgjørelsen kan ikke ankes videre, men seksjonsstyret kan på eget initiativ ta opp en 
lisenssak til ny behandling, dersom nye opplysninger i saken fremkommer. 
  
  
5. Konkrete krav til elitelisens 2009/2010 - samordning med andre forslag:
  
Seksjonsstyret foreslår konkrete krav til elitelisens 2009/2010 innenfor f.eks: 
=> sportsrelaterte kriterier (eks: program for spillerutvikling, antall senior og alderbestemte lag , 
lokalt utviklede spillere i elitestall osv.) 
=> infrastruktur kriterier (eks: godkjent idrettshall, krav til bane, sikkerhet, serveringsfasiliteter , 
arrangement) 
=> personrelaterte  kriterier (eks:  beskrivelse av nødvendige verv, krav til de som skal inneha 
verv, krav til trenere, herunder ungdomstrenere 
=> økonomiske kriterier (eks: godkjent revidert regnskap, alle avgifter skal være oppgjort, alt i 
orden ovenfor offentlige myndigheter, 
  
Disse kravene fastsettes av seksjonsstyret. 
Det vises til forslag 8.2.7 fra Holmlia SK. 
Dersom dette vedtas av årsmøtet, foreslår seksjonsstyret at dette implementert som et "sportsrelatert 
kriterium" i elitelisensen: 
  
2010/2011: Til sesong nr 2 i eliteserien er klubben pålagt å ha minimum ett aldersbestemt lag for 
samme kjønn som de har med i eliteserien. 
2012/2013: Til sesong nr 4 i eliteserien er klubben pålagt å ha minimum to aldersbestemte lag – 
på to forskjellige årsklasser – for samme kjønn som de har med i eliteserien. 
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Det foreslås derfor at dette forslaget sendes over til seksjonsstyret, for videre behandling ifm. krav 
til elitelisens. 
  
----------------- 
  
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar punkt 1 - 9 som skissert i saksfremlegget kapittel 4.
 
 
8.2.7 Forslag fra Holmlia SK: 
 
Sak: 
Krav til klubber med lag i Eliteserien om breddesatsning. 
 
Bakgrunn: 
Alle klubber som vil være med å satse på elitespill, må også være med på rekruttering av spillere. 
Vi kan havne i en situasjon der noen få klubber må ”levere” spillere til en stor del av elitelagene, 
særlig på damesiden. 
Vi mener derfor at det bør stilles krav til eliteserieklubbene om breddesatsning. 
For de klubber som har tynt med, eller ikke har, aldersbestemte lag, anbefales det at man starter 
med den aller yngste klassen. 
Vi håper at dette kan være starten på en elitelisens, slik det har vært litt debatt om i løpet av 
sesongen. Dette forslaget er en myk start som alle klubber har god mulighet til å overkomme. 
 
Forslag: 
For klubber med lag i eliteseriespill: 
Til sesong nr 2 i eliteserien er klubben pålagt å ha minimum ett aldersbestemt lag for samme kjønn 
som de har med i eliteserien. 
Til sesong nr 4 i eliteserien er klubben pålagt å ha minimum to aldersbestemte lag – på to 
forskjellige årsklasser – for samme kjønn som de har med i eliteserien. 
Dersom en klubb har lag i både eliteserien for menn og kvinner, gjelder regelen pr.lag, slik at man 
til sesong nr 2 må ha to aldersbestemte lag (ett av hvert kjønn), og så videre. 
Finnes ikke seriespill i den regionen klubben tilhører, må klubben forplikte seg til å holde aktivitet 
for yngre spillere gjennom hele sesongen. NBF må da godkjenne aktiviteten og innvilge 
tidsbegrenset disp til klubben. 
 
Innføring: 
Ved innføring av dette forslaget, starter alle klubber på sesong 1 i ”tellingen” i forhold til forslaget, 
slik at alle har de samme forutsetningene for å lykkes med rekruttering. 
 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Se seksjonsstyrets forslag over. 
Seksjonsstyret foreslår at forslaget oversendes seksjonsstyret som tar dette med i vurderingen i 
lisensutvalgets arbeid. 
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8.3 Andre forslag (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 

8.3.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 
Det fremmes for forbundstinget at overgangsgebyret økes til kr.850,- 
 
Begrunnelse: 
Se 8.2.4 
 
 
8.3.2 Forslag fra Seksjonsstyret: 
Det foreslås at gebyret ved utlån av spillere under 17 år (ref § 28.8 i kampreglementet) settes til 
kr.850,- 
 
Det foreslås at gebyret ved utlån av spillere over 17 år (ref § 28.8 i kampreglementet) settes til 
kr.2000,- 
 
Begrunnelse: 
Se 8.2.4 
 
 
8.3.3 Forslag fra Seksjonsstyret: 
Det fremmes for forbundstinget at § 9-3.2 i Lov for Norges Bandyforbund fjernes. 
 
§ 9 - 3.2 (Kontakt med spillere fra andre klubber) 
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubbe, skal klubben meddele 
moderklubben dette i rekommandert brev før samtaler innledes med spiller(e).  
 
Begrunnelse: 
Regelen blir i svært liten grad overholdt av klubbene, og det er nærmest umulig i etterkant å kunne 
bevise at regelen er brutt. Seksjonsstyret finner regelen unødvendig, og mener intensjonen blir 
dekket opp av overgangsreglementet og kampreglementets regel om at det ikke kan skrives 
kontrakter i perioden 15.januar til 1.mai. (Ny § 28-9) 
 
 
8.3.4 Forslag fra Seksjonsstyret: 
Seksjonsstyret ønsker å gjennomføre NM for klassene jr.kvinner og jenter som offisielle NM etter 
reglene i kampreglementets § 22 punkt 2. 
 
Begrunnelse: 
Det trenger ikke gjøres et formelt vedtak eller endringer i regeltekst for å gjennomføre NM i de to 
klassene på samme måte som for guttene, men seksjonsstyret ønsker årsmøtets godkjennelse for 
endringen. 
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8.3.5 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
NM for kretslag 
 
Det arrangeres NM for kretslag i følgende klasser: 
J17-19. 
Begrunnelse: 
Dagens ordning opprettholdes. Antall spillere er for få til å kunne dele dagens juniorklasse for 
kvinner på samme måte som for menn. 
 
G19 og G17. 
Begrunnelse: 
Når det gjelder dagens juniorklasse for menn, mener vi det helt riktig tidspunkt å dele inn i yngre 
(G17) og eldre (G19). Særlig med tanke på endringen i aldersklassene kommende sesong og en 
forventet stor økning av antall juniorspillere. OABR-I har tidligere hevdet at dagens juniorklasse 
spenner over for mange årganger. All erfaring tilsier at de to yngste årgangene ikke har et reelt 
tilbud, da konkurransen blir for sterk. Samtidig skaper den store aldersforskjellen store utfordringer 
på det sosiale planet.  
 
Ved for få påmeldte lag, slås klassene sammen. 
 
G15 og J15. 
Begrunnelse: 
Dagens ordning opprettholdes. 
 
G13 og J13. 
Begrunnelse: 
OABR-I mener at deltagelsen under fjorårets Østlandsmesterskap for kretslag (for spillere født i 93-
94) viser at det er grunnlag for en ny NM klasse G13/J13. 
Den sportslige utviklingen blant våre unge utøvere tilsier også at det er behov for en opptrapping av 
talentarbeidet. Alle tilbakemeldinger fra kretslagstrenere, ledere, klubbledere og spillere før, under 
og etter mesterskapet tilsier at tiden er moden og at dette er et skritt i riktig retning. 
 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret ønsker å legge prinsippene G17/J17 og G19/J19 som grunn for fremtidige NM 
kretslag. 
Seksjonsstyret ønsker ikke NM for kretslag i klassene G13/J13. 
Seksjonsstyret synes det er for tidlig å arrangere et nasjonalt mesterskap for 12-13 år gamle spillere, 
uavhengig av sportslig nivå. 
 
 

44  



8.3.6 Forslag fra Harstad IBK: 
 
Forslag til reisefordeling i Eliteseriene. 
For sesongen 2008/09 foreslår Harstad IBK følgende reisefordelingsnøkkel: 
 
Av totalt innbetalt beløp, kr.330.000,- (pr. 1/5-08) fordeles dette slik: 
 
Harstad IBK får 27,5 % av innbetalt beløp,  kr. 90 750,- 
Tromsø IBK får 22,5 % av innbetalt beløp,  kr. 74 250,- 
 
Nornen, Kverneland, Freidig og Nidaros fordeler 
seg i mellom 50 %. Dette utgjør pr. lag kr. 41 250,-  
Til sammen utgjør dette hele potten på kr. 330 000,- 
 
Begrunnelse: 
Hvorfor denne fordelingen? 
Harstad IBK har de største utgiftene med 6 ”borte helger”. Tromsø IBK har 5 ”borte helger” og nest 
mest utgifter. De andre 4 lagene i forslaget har rimelig like reisehelger og reiseutgifter. Dette betyr 
blant annet ca. kr.200.000,- mer i reiseutgifter for Harstad IBK sammenlignet med Østlandslagene. 
 
Reelle utgifter: 
Harstad IBK hadde reiseutgifter for kr. 306.000,- sesongen 07/08, hvor flyreisene alene kostet 
kr.204.000,-. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter forslaget i det vi forutsetter at forslaget er utarbeidet i samarbeid med 
eliteserieforeningen. 
Saken behandles under avgifter på agendaen. 
 
 
 
8.3.7 Dommerhonorar fra og med sesongen 2008/2009: 
 
Eliteserien for menn: kr.950,- pr. dommer. 
Eliteserien for kvinner:  kr.800,- pr. dommer. 
1.div øst for menn:  kr.700,- 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 2008/2009 
 
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 20.000,-  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: 62.000,- 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 for Eliteseriene. 
Se Harstads forslag i 8.3.6 
 
Avgifter for sesongen 2007-2008 var: 
Lisens aktive over 17 år kr.  550,- 
Lisens aktive under 17 år kr.  400,- 
Lisens dommere, trenere, ledere kr.  400,- 
Utvidet lisens over 17 år kr.  800,- 
Utvidet lisens under 17 år kr.  600,- 
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,-  
TV-avgift for klubber i obligatorisk seriespill  kr.  500,- 
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