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Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.
Velge dirigent.
Velge sekretærer
Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll.
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Behandle beretningen.
Gjennomgå regnskapene, som oversendes forbundstinget til
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Nestleder
1. styremedlem
1. varamedlem

2 år
2 år
2 år

Leder av Valgkomité og 3 - 4 medlemmer
10. Foreslå avgifter til sesongen (godkjennes av forbundstinget/
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NORGES BANDYFORBUND
INNEBANDYSEKSJONEN

2008 - 2009

Oslo, 26. mai 2009
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FORORD
Kjære innebandyvenner!
Nok et årsmøte er her og jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til mine kolleger i
seksjonsstyret og takke administrasjonen, forbundsstyret, komiteene, kretser, klubber,
dommere og alle som jobber og ånder for vår idrett.
Det gjøres en kjempestor og flott innsats i alle landets deler for idretten vår, noe som vi bør
være stolte av.
Innebandyen fortsetter å vokse og vi rykker stadig oppover på idrettslisten. Dette er noe
idretten vår tjener på både i omdømme og økonomi.
Seksjonsstyret har hatt en meget hektisk sesong. Mange vanskelige saker er behandlet med
forskjellige utfall. Jeg vil her nevne bl.a. dispenseringene som er gitt vedr. kval til
forbundsseriene, samt innføring av kvartfinaler i eliteserien for kvinner.
I tillegg ble landslagsledelsen for A-menn skiftet ut.
På slutten av sesongen var situasjonen så prekær at seksjonsstyret valgte å innkalle til
ekstraordinært årsmøte for å få mulighet til å ordne opp i ting som måtte på plass før det
ordinære årsmøte.
Sakene på dette årsmøtet er av forskjellig karakter.
Seksjonsstyret har valgt å legge frem mange endringer i kampreglementet med bakgrunn i det
som har skjedd i sesongen som har gått. I tillegg har det kommet inn noen andre forslag som
også går på kampreglementet.
Jeg håper vi får et godt og konstruktivt årsmøte med stort engasjement blant de fremmøtte
delegatene. Vil også ønske alle en god sommer.
Jon Erik Eriksen
Leder av Innebandyseksjonen
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1.

ORGANISASJON

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

Jon Erik Eriksen
Jan Hagen
Kathinka Grøm
Bjørn Immonen
Monica Bakke
Morten Riise
Gisle Johnson
Morten Isnes

Dommerkomiteen
Leder frem til januar
Leder fra januar
Medlem
Medlem fra januar

Fredrikstad IBK
Tunet IBK
Bygdø/Monolitten IL
TSI Innebandy
Holmlia SK
Sarpsborg IBK
Horten IBK
Sveiva Innebandy

Valgkomite innebandy
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Regelkomite innebandy

Arrangementskomiteen
Morten Lindem
Kim A. H. Jørstad
Michal Janic
Jan Nordli

Leder
Medlem

Erik Eriksson
Ronny Myhrhaug
Geir Kro
Stig Gudmundsen

Eric Müller
Aleksander Lilleøien

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

1.2 Administrasjon
Generalsekretær Tomas Jonsson (64 %).
Økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (64 %).
Idrettskonsulent Terje Larsen (95 %).
Utdanningskonsulent Frank Nordseth (100 %).
Leder for utviklingsavdelingen innebandy Kari Hånsnar (100 %).
Utviklingskonsulent Eivind Tysdal (100 % vikarierer for Hånsnar).
Økonomi - og landslagsansvarlig Lars Bunæs (100 %).
Per Christian Westreng er ansatt 100 % som kretssekretær i Østfold.
Espen Johansen er ansatt 100 % som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har også
ansvar for bandyidretten i Oslo.
Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion.
Jan Magnar Ingebrigtsli er ansatt 75 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion.

1.3 Lisens
Spillere f. 1996 og senere er forsikret under NIFs barneidrettsforsikring – gjeldende TIL den dato de
fyller 13 år, deretter må det løses ordinær juniorlisens!
Alle spillere fra fylte 13 år og eldre skal løse lisens. Det samme gjelder for dommerne. Trenere, ledere
og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske.
Som følge av den nye ordningen, med online-registrering, skal/må klubbene selv sørge for at samtlige
spillere er lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon av lisensblanketter resultert i utstedelse av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt spillers identitet - som er
gyldig. Ref. Sanksjons- og protestreglement Kap. 4.1 *
Spillere som ikke fremkommer på lisensoversikten i Klubben Online – er IKKE spilleberettiget for
deltakelse i kamp/serie/turnering i regi av Norges Bandyforbund.
Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes allerede nå – da unngår man å
glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart!!
* § 4 - 1 (Manglende lisens)
En spiller som ikke har løst lisens senest 3 dager etter spilt obligatorisk kamp er ikke spilleberettiget
for klubben i videre obligatoriske kamper før lisens er betalt.

1.4 Utvikling
Totalt har 6.508 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2008/2009.
Dette er en økning på 18 lisenser fra sesongen 07/08. Vi har pr. i dag ca. 300 aktive
innebandyklubber. For mer opplysninger vises det til dokumentet ”Innebandyutviklingen”
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1.5 Møtevirksomhet
Innebandyseksjonen har hatt 9 møter i løpet av perioden og behandlet 86 saker.
1.6 Internasjonalt
Pr. 01.05.09 består ”International Floorball Federation” av følgende 48 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner:
Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil,
Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore,
Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike, Pakistan, Korea, Ukraina, Liechtenstein, Island, Mongolia,
Armenia, Moldova, Irland, Israel, Serbia, Argentina, Thailand og Portugal, Tyrkia, Romania, Sierra Leone.

Representasjon
IFF Central Board (CB)
Tomas Jonsson har vært Norges representant i IFF Central Board.
Jonsson har vært Treasurer. Han ble ikke gjenvalgt på kongressen i desember 2008.
IFF Referee Committee (RC)
Jan Nordli har vært medlem av Referee Committee.
IFF Appeal Committee (AC)
Kjell Hovland Olsen har vært medlem av Appeal Committee.
Athletes Commission (ASC)
Linda Beate Andersen har vært medlem av Athletes Commission.
1.7 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.

2.0 UTVIKLING 2008/2009
2.1 Trenerutvikling sesongen 08/09
Trener 1
Totalt 13 trener 1 kurs, med til sammen 178 deltagere.
Trener 2
Totalt ett trener 2 kurs med til sammen 22 deltagere.
Trener 3
Totalt 1 trener 3 kurs med 10 deltakere.
Instruktørkurs trener 1 har vi holdt i Drammen, Østfold og Oslo.
NBF vil takke alle involverte, og ikke minst engasjerte kursdeltakere for et spennende kurs år.
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2.2 Krets-/ klubbutvikling
Det er denne sesongen etablert ett tettere samarbeid mellom NBF og styrene i våre
kretser/regioner. Det ble arrangert et kretsseminar 18.-19. april i Sarpsborg, der alle kretser
var invitert. Kommunikasjon med NBF sentralt, status i de ulike kretsene, samt nyttig
erfaringsutveksling, sto på dagsordenen. Det var deltagere fra Agder bandykrets, Hordaland
bandykrets, Nord-Norge bandyregion, Buskerud bandykrets, Oslo/Akershus bandyregion,
Midt-Norge bandyregion og Østfold bandykrets. Denne samlingen ønsker vi å følge opp med
en ny samling høsten 2009.
Kompetanseutvikling – klubbutvikling (Start- og oppfølgingsmøter)
Utviklingsavdelingen i Norges Bandyforbund gikk i desember 2008 inn i NIF-klubbutviklings
oppfølgingssamarbeid. Oppfølgingssamarbeidet er et ekstra tilbud fra NIF-klubbutvikling til
noen få særforbund og idrettskretser i 2009. Deltakende Særforbund og Idrettskretser tilbys
utdanning av klubbguider, workshops, oppfølging og produksjon av egen
klubbutviklingsbrosjyre tilpasset eget Særforbund/Idrettskrets. Prosjektet består av 7
Særforbund (Norges Vektløfterforbund, Norges Styrkeløftforbund, Norges Bandyforbund,
Norges Svømmeforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund, Norges
Orienteringsforbund og Norges Cykleforbund) og 3 Idrettskretser (Vest- og Aust-Agder,
Akershus og Rogaland).
Prosjektet klubbutvikling i Norges Bandyforbund, er en del av Uviklingsavdelingens
kompetanseutviklingstilbud. Klubbutviklingsprosessene start- og oppfølgingsmøter tilbys
gratis til klubbene.
Startmøtet tar for seg klubbens status, definerer klubbens innsatsområder, synliggjør
utdanningstilbudet fra krets, forbund og prosjekt idrett og ledelse, lager fremdriftsplaner. Et
startmøte har en varighet på 4 timer.
I oppfølgingsmøtet evaluerer man de gjennomførte tiltakene, definerer nye behov og ønsker i
klubben, revitaliserer planer og lager nye fremdriftsplaner. Oppfølgingsmøtet har en varighet
på 3 timer.
Prosjektet klubbutvikling består av en prosjekt-, styrings- og referansegruppe.

Prosjektgruppa består av:
Prosjektleder:
Jostein Sjaatil
Utviklingskonsulent: Jonas Espseth
Anders Fredriksen
Magnus Skulstad
IL- Veiledere 1-2:
Niklas Brajic
Linda Manley
IL- Veiledere 1:
Heidi Haugstulen

Styringsgruppa består av:
Leder:
Marcus Nilsson
Sekretær:
Jostein Sjaatil
Deltakere:
Tomas Jonsson
Eivind Tysdal
Espen Johansen

Referansegruppe består av:
Prosjektrådgiver:
Bente Aksnes
Fagkonsulent:
Per Vestli
Prosjektet startet 1.januar 2009, hvor prosjektets startfase har bestått av utarbeidelse av
prosjektplan, kartlegging av klubbene (Status) og utvikling av egen klubbutviklingsbrosjyre.
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Arbeidet med klubbutviklingsprosesser er pågående, hvor man i perioden 1.januar – 1.mai
2009 har gjennomført fem startmøter og to oppfølgingsmøter, totalt 7
klubbutviklingsprosesser. I tillegg er tre prosesser avtalt for høsten 2009. Gjennomførte og
planlagte prosesser fordeler seg på kretsene/regionene Nord-Norge, Rogaland, Agder, Oslo og
Akershus og Innlandet.
Prosjektet kjenner til flere klubber som er interessert i tilbudet og planlegger gjennomføring
av prosess høsten 2009. Prosjektet synliggjøres gjennom utviklingsavdelingens konsulenter
ved klubbkontakt, klubb besøk, årsmøter i krets/region, via kretsens ansatte og
klubbutviklingsbrosjyren.
Er din klubb interessert i klubbutvikling? Send en e-post til klubbutvikling@nbfutvikling.no
eller ta kontakt med Jostein Sjaatil mob: 99266790, Marcus Nilsson mob: 93009040.
2.3 Utviklingsprosjekter
Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i utviklingsavdelingen i løpet av
sesongen:
Andreas Hildremyr
Oslo/Akershus
Lisbeth Pettersen
Oslo/Akershus
(fra 24.09.08)
Pål Unnfoss
Østfold
(fra 17.12.08)
Christian Andersson
Hordaland
(fra 15.09.08)
Kristoffer Aa Pettersen
Buskerud/Vestfold/Telemark
(fra 01.11.08)
Ravi Sunder
Buskerud/Vestfold/Telemark
(fra 01.01.09 til 01.05.09)
Gisle Johnson
Vestfold
(fra 01.12.08)
David Hansson
Vestfold
(fra 01.12.08)
Jonas Espseth
Trøndelag, Møre og Romsdal
Jørn Hansen
Rogaland
Jostein Jonassen
Rogaland
Heidi Haugstulen
Innlandet Bandyregion
(til 01.04.08)
Magnus Skulstad
Innlandet Bandyregion
(fra 01.11.08)
Roy Mikalsen
Nord-Norge
Ole Åsli
Nord-Norge
(fra 01.10.08)
Anders Fredriksen
Agder
(til 01.05.08)
Alexander Bjørnerud
EL-innebandy
Jostein Sjaatil
Sentralt
(fra 01.09.08)
Eivind Tysdal
Sentralt
Marcus Nilsson
Sentralt
Eivind Tysdal og Marcus Nilsson har vikariert i stillingen som leder for utviklingsavdelingen
for Kari Hånsnar som har vært i fødsels permisjon sesongen 08-09.

Utviklingsavdelingen arbeider med flere tiltak og har følgende målsetninger:
•
•
•

”Flest mulig, lengst mulig”
”Etablere innebandy som konkurranseaktivitet i hele Norge”.
”Idrett der vi møter venner, har det gøy og blir så gode som man selv vil.”

Tiltakene har foregått innenfor tre faser:
1. fase: Velkommen til innebandy
2. fase: Grunnleggende utdanningsfase
3. fase: Konsolideringsfase
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Prosjekter i 2008-2009:
EMBLA
I løpet av sesongen 2008/2009 har NBF satt i gang en ny runde med EMBLA,
jenterekrutteringsprosjektet i innebandy. 18 jenter mellom fra 11 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. Prosjektet vil bli videreført i 2009-2010
sesongen, der EMBLA jentene får oppfølging knyttet til deres arbeid for jenterekruttering i
lokalmiljøet. Prosjektansvarlige for EMBLA er Lisbeth Pettersen og Heidi Haugstulen. Egen
nettside under www.nbfutvikling.no med mer informasjon om prosjektet og deltagerne.
Mini runder
Innebandy for unge, organiseres gjennom turneringshelger. Spiller 3 mot 3 pluss målvakt. Gir
stor vekst i de yngste aldersklassene. I sesongen 2008-2009 er det gjennomført minirunder i:
Rogaland
(9 stk. med 20 ulike lag)
Innlandet
(5 stk. med 10 ulike lag)
Oslo / Akershus
(6 stk. med 65 ulike lag, samt 6 runder med aktivitetsserie 40 lag)
Hordaland
(5 stk. med 5 ulike lag)
Trøndelag
(6 stk. med 30 ulike lag)
Østfold
(2 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 2008 deltok vi på Norway Cup i tillegg til en del andre lokale arrangementer.
EL-innebandy
Målet med EL-innebandy er å motivere nye og gamle utøverne 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.
NBF gir faglig oppfølging, økonomisk støtte og eventuelt annen hjelp til klubbene som driver
med i EL – innebandy. Vi tilbyr også støtte og hjelp til nye klubber 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.
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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.
I 2008 fikk vi også inkluderingsprisen av NIF, for vårt arbeid med EL-innebandy.
Status EL-innebandy i dag:
Vi er i dag vokst fra 2 til 10 etablerte klubber. Vi har allerede fått en god geografisk spredning
på klubbene våre, og på sikt håper vi å kunne tilby EL – innebandy i hele landet. Per i dag har
vi 107 medlemmer som spiller EL – innebandy.
Aktive klubber er:
- Levanger
- Lillestrøm
- Sandefjord
- Bærum
- Bodø
- Sola
- Nyborg
- Hamar
- Nes
- Tromsø
Vi har også en del klubber som er i starfasen, og forhåpentligvis kommer i gang høsten 09.
Disse klubbene er:
- Evenes
- Fauske
- Valdres
- Fredrikstad
- Oslo
- Bergen
Fokusområder EL-innebandy 2009 – 2010:
Vi jobber videre med å få med oss de ulike rehabiliteringssentrene som har egne barne – og
ungdomsgrupper. Valnesfjord er allerede med, og BHSS er også snart med på laget. Sunnaas
jobber vi fortsatt med. Et regelverk har vi også utviklet, men vi jobber med å gjøre dette så
enkelt som mulig, og ikke minst tilpasse det til norske innebandyregler. På denne måten vil
det bli enklere å utdanne dommere til EL – innebandy. Det ble i løpet av 2008 avviklet 5
turneringer, og i løpet av 2009 vil vi avvikle ikke mindre enn 7 turneringer. En av disse er i
regi av NBF og Lillestrøm hvor både spillere og lag fra Danmark og Sverige deltar. Dette har
blitt et samlingspunkt en gang i året og kalles EL – innebandy challenge cup. Dette har blitt
en kjempesuksess. Vi skal også få i gang kurs som har fokus på kompetanseheving for alle
parter som er involverte i EL – innebandy. Dette er enormt viktig med tanke på videre drift av
aktiviteten. Da er fokus rettet mot trenerkurs, dommerkurs, servicekurs og lederkurs.
Andre fokusområder vil være:
- hjelpe de nye klubbene godt i gang med aktiviteten
- bistå å samarbeide med de aktive klubbene
- jobbe videre mot nye klubber
- mini runder på Østlandet og i Midt/Nord – Norge
- forsikring / lisens avtale
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KORT SITUASJONSRAPPORT FRA
KRETSENE/REGIONENE
Oslo/Akershus
Andreas Hildremyr (100 %) og Lisbeth Pettersen (50%) har arbeidet med utvikling i denne
regionen.
 Status:
– 70 klubber i vår region (65 klubber i fjor)
– 8 nye klubber siste år
– 348 lag i seriespill(332 lag i seriespill i fjor)
– 6 minirunder og aktivitetsrunder – ca 1000 spillere (ca 960 spillere i fjor)
– 3003 lisensierte spillere
– 5 Trener 1 kurs er gjennomført, ett trener 2 kurs, 9 dommerkurs og 2o
laglederlisenskurs sesongen 08-09. Totalt ca 225 deltakere
 Tiltaksplan:
– Avholdt trener kurs, deltatt på laglederlisens kurs. Aktivitetsarbeide i samråd
med klubber, samt konsultasjon i forhold til klubb utvikling.
– Det har totalt vært aktivisert over 5000 personer i tiltak hvor vi har vært
delaktig. Det er ca 60/40 forhold mellom gutter og jenter. Hovedvekt av
aktivitetsskapingen er i alderen 6-19 år. Hvor igjen det er størst aktivitet i
alderen 9-16 år.
 Evaluering:
– Skolebesøk er viktig for å kunne nå potensielle utøvere direkte, dette er en god
måte til å skape økt aktivitet.
– Kommunikasjon med klubbene og ressurspersoner i klubbene er særdeles
viktig.
Dette er løpende arbeid, som øker aktivitetene i klubben, samt utvikler
klubbenes fokus mot alderbestemt virksomhet.
– Det jobbes med flere andre type tiltak i samarbeide med, klubber og skole,
klubber og krets, klubber og bydel, jenteprosjekt(EMBLA) – NBF ,
– Innebandy Camp`s lokalt i klubber samt i regi av regionen – totalt ble det
gjennomført 4 innebandy camp`s og 2 åpenhall uker
– Det er også vært tiltak der vi viser frem innebandy ved flere anledninger,
diverse ute aktiviteter(Norway cup, kultur dager)
– Alle tiltakene er gode og viktige. Linken opp mot klubber og lokalmiljø er
viktig, samtidig viser det seg at klubber ikke har ressurser nok til å kunne
utnytte all markedsføring som gjøres. Men jo større etterspørselen blir, desto
flere vil forhåpentligvis ønske å bidra i idretten vår.
 Fremtidsutsikter:
– Mye vil bli likt som tidligere, halltid begynner å bli en begrensning i vår
region, samt nivå forskjellen på utøverne. Det jobbes med tiltak for at vi skal
ha tilbud til alle nivåer, samt jobbing for bedre treningstider.
– Klubben har fått et sunnere fokus til bredde/ungdomssatsning, dette lover bra.
Men det må fortsatt jobbes knallhardt politisk og med ressurspersoner i
klubbene om hvordan ressurser skal forvaltes internt i klubbene.
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– Nye klubber – vekst i eksisterende klubber
– Det finnes aktuelle klubber som skal komme i gang, utfordringene er at IL ofte
er sprengt på ressurser. Vi har større forståelse nå og ser at vi enklere kan
opprette komité i IL uten hovdestyres årsmøte – en komité kan drifte
Innebandy inn under hovedstyret, men de trenger fortsatt folk til komiteene.
– Det bør jobbes likt på mange områder, aktivitetsskaping er viktig, men ikke
hvis ikke klubbene klarer å bære aktivitetene vi gjør selv i ettertid.
– Evaluering er fortløpende på alle områder, kundemassen vår er på mange
måter ad hoc derfor vanskelig og konkretiserer alle arbeidsområder, for selv på
lite geografisk område kan ting variere i hva som fungerer og ikke fungerer
 Forventet vekst:
– 5 nye klubber
– 20 nye lag
– 3100 lisenser
– 5250 medlemmer

Innlandet Bandyregion (Hedmark og Oppland)
Heidi Haugstulen var ansatt som utviklingskonsulent i 80 % stilling. Magnus Skulstad i 20%
stilling fra 01.11.08.
Status:
- Innlandet Bandyregion har 16 klubber med over 10 medlemmer 22 registrerte klubber
(idrettsregistreringen).
- Denne sesongen her er det Otta IL som har kommet til som ny klubb.
- Totalt har det vært 33 lag i seriespill. En nedgang på ett lag.
- Det har vært gjennomført 5 minirunder. Klubbene ØTI, Brumunddal IBK, Ajer IBK,
Hamar Embla IBK og Lillehammer IBK har hatt disse rundene. Til sammen har det
her deltatt 10 ulike lag.
- Totalt har kretsen 464 lisensierte spillere. 240 spillere under 17 år, 169 spillere over 17
år, og med barnelisens har vi 47 spillere.
- I følge idrettsregistreringen har vi 2 jenter og 20 gutter 0-5 år, 54 jenter og 292 gutter
6-12 år, 121 jenter og 364 gutter 13-19 år, 41 jenter og 139 gutter 20-25 år og 33
jenter og 181 gutter over 26 år. Totalt 251 kvinner og 996 menn, 1247 spillere til
sammen.
- Vi har gjennomført et trenerkurs denne sesongen. Det har vært veldig mange unge
trenere som har deltatt, og at det stiller folk fra Bagn IL som ikke er med i seriespill,
anser vi for å være veldig positivt. Har nå flere trenere som ønsker seg trenerkurs 2, så
vi håper å kunne arrangere dette neste sesong.
- Startmøte har vært gjennomført i Gjøvik IBK. Dette har blitt opplevd som positivt fra
både kursholder og klubb. På startmøtet var det 18 deltakere, og veldig mange yngre
spillere.
Tiltaksplan:
- Dette året har skolebesøkene først og fremst vært på skoler der de selv har tatt kontakt
med utviklingskonsulenten. Det ble tidlig i sesongen sendt ut brev til skolene med
informasjon om hvilke tilbud vi kan tilby dem. Etter at skolene har tatt kontakt har vi
jobbet mot klubber og idrettslag i området. Skolebesøkene har vært i det meste av
fylkene våre med unntak av Valdres, og Østerdalen.
- Har hatt en skoleturnering på Østvang skole i Løten, og en på Hammartun skole,
Lillehammer.
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Innebandyskole ble gjennomført i Brumunddal og Moelv. Det har vært varierende
oppmøte, men alt i alt så har skole aktiviteten gitt resultater for begge klubbene.
Brumunddal forsøkte i år å gjennomføre det meste rundt skolen selv, og greide det
med glans. Moelv på sin side trengte mer hjelp, men også der var klubben lærevillig,
og greier nok det meste selv neste gang. Det resulterte med en del nye spillere for
Brumunddal og med et helt nytt lag i Moelv, smågutt.

Evaluering:
- Skolebesøkene har vi opplevd som veldig positive. Spesielt der vi har hatt med oss
representanter fra klubbene. Enklere å hjelpe barna og oppnå kontakt når man kan dele
litt på dem. 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 har vi også opplevd som veldig positive. Der får elevene prøve seg
en dag med ordentlig bane og utstyr. Her er det også lett å få kontakt med elevene i
mellom kampene. Opplever det likevel som vanskelig å gjennomføre slike turneringer.
Klubbene må stille med noen som kan være med å hjelpe til, og de må ta utgiftene av
halleien. Da blir det fort for mye arbeid for de.
- Dommerkurs 1 ble gjennomført med 9 deltakere. De fleste var fra Brumunddal IBK.
- Dommerkurs 2 har vært planlagt gjennomført flere ganger både denne sesongen og
sesongen før. Det har vært bra med påmeldinger, men flere ganger har instruktør
måttet avlyse. Vi setter opp igjen dommerkurs 2 nok en gang og instruktør kunne
komme, men nå stilte ikke deltakerne fordi de mente at det sikkert ikke ble likevel. Så
her må vi prøve å få til noe igjen til høsten.
- Startmøtet har så langt bare vært gjennomført i Hamar Embla IBK og Gjøvik IBK.
Opplever disse som positive. Deltakerne er flinke til å ta ansvar selv for de planene de
lager, og ikke bare legger det over på styret. Klubbledelsen i Gjøvik IBK har vært
flinke til å følge det opp, mens Hamar Embla IBK ikke jobber etter planene. Her kan
kursholder følge opp bedre. Moelven IL har sagt at de ønsker et startmøte i løpet av
neste sesong.
Framtidsutsikter:
- Skoleturneringer ser ut til å være en suksess. Der får elevene prøve innebandy på stor
bane og med ordentlige mål og utstyr. Dette fenger elevene. Hvis vi bruker jentelaget i
egen klubb som eksempel så er over halvparten med etter en skoleturnering.
- Innebandyskole har også vært veldig bra når jeg har fått gjennomført det. Forarbeidet
må likevel forbedres da det er her vi opplever at det har sviktet. Kommer til å fortsette
med å prøve på det. Hamar Embla IBK og Gjøvik IBK står for tur i høstferien.
- Begge tiltakene over mener vi er bra tiltak for å skaffe flere spillere, og å få idretten ut
i skolene. Det er enkelt å få kontakt, og elevene opplever det som gøy. Skolebesøk er
selvfølgelig også viktig der. I den sammenheng får man også dratt inn og påvirket
lærerne.
- Utfordringen slik jeg ser det er å få tak i ressurspersoner som kan dra i gang lag. Så
neste sesong kommer jeg til å fokusere på skolebesøk også i den videregående skolen.
- Haller med vant i Innlandet: Stangehallen, Hedmarkhallen, Fagerlundhallen,
Moelvhallen, Elverumhallen, Kallerudhallen, GVS-hallen, Totenhallen, Kristins hall,
Trettenhallen, Vinstrahallen, Ottahallen og Skjåkhallen.
- Haller uten vant er veldig mange i området. Vi har ikke en fullstendig oversikt over
hvilke haller vi har i regionen. På Hedmarksiden er det bare kommunene Elverum og
Ringsaker som har vant. Ringsaker har vant i alle sine tre haller, mens Elverum har i
en av fire haller. Hamar har ikke vant, da lagene der har treninger i Ringsaker
kommune. På Opplandssida har Gjøvik 66,6 % med vant.
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Lillehammer har 2 vant i 1 av 4 haller. Sel, Skjåk, Nord Fron, Tretten og Stange har
100 %. Vi har også flere kommuner som ikke har idrettshall i det hele tatt. Slik som
Lom, Dovre og Lesja i Nord Gudbrandsdalen. Samme situasjon i Østerdalen.
Bortsett fra i Hedmarkhallen der både Ajer IBK og Hamar Embla IBK trener. Er det
ingen andre haller der det er flere klubber.
Mål for neste sesong:
o Ikke mindre enn 5 lag i hver klasse som spilles over gutt/jente.
o Minimum 2 lillejente og 2 småjentelag.
o Opprettholde de lagene som har spilt smågutt og lillegutt der de er mange lag.
o Ny gruppe på Tynset.
o 10 dommere med kurs 2.
o Minimum 2 godkjente dommere pr klubb i seriespill.
o At alle klubber skal ha minst en trener med trenerkurs.
o Få med skolelag på minirunder.
o Få med i seriespill de gruppene som er aktive på treningsfronten, men som
ikke deltar i serie. Dette gjelder klubbene Flisa IL, Bjoneroa IL og Ringebu IL.
o I forhold til idrettsregistreringen bør vi klare + 100 spillere fra i år.
o Passere 1300 lisensierte spillere.
Har ingen mål om å få til nye klubber denne sesongen. Vi vil heller fortsette å jobbe
aktivt mot de klubbene vi allerede har. De har potensial alle sammen, og det må vi
kunne bruke. Men selvsagt, om det kommer nye klubber så skal de få all den hjelpen
de trenger. Vi har flere potensielle klubber på blokken, som vil jobbes hardt i mot.

Rogaland
Jørn Hansen har vært ansatt i 40 % stilling som utviklingskonsulent i Rogaland. Jostein
Jonassen har vært ansatt i en 40 % stilling..
Det er 24 klubber i Rogaland i følge Idrettsregistreringen. To flere enn året før. I løpet av
sesongen 08-09 er det etablert 5 nye klubber.
Antall lag i seriespill sesongen 51, en økning på 4 lag. Det er 1359 medlemmer i regionen en
nedgang på 113 medlemmer. Lisens vekst på 78 lisenser + 45 laglisenser i forhold til året før.
Det er gjennomført 9 minirunder, til sammen finnes det 20 ulike lag som deltar på minirunder.
Det er holdt et startmøte i Sunde IBK
Dommerkurs Sauda: 8 stk
Dommerkurs Stavanger: 10 stk
Velkommen til Innebandy: 10 stk.
Vi ønsker å fortsette fokuset mot miniaktivitet og nord i fylket. Samt være tidlig frempå i
områder med nye haller. Skolebesøk fungerer bra som rekrutterings tiltak.
Vi ønsker også å etablere lavterskel tilbud for eldre spillere. Konkurranser/turneringer 3-4
ganger i året. Det samme vil vi gjøre i 13-19 års gruppen.
Nytt for året er at vi vil arrangere flere innebandyskoler.
Vi har i lengre tider blitt nedprioritert ved hallfordelinger, særs i Stavanger kommune. Her har
vi fått fram gode fordelingskriterier. I tillegg til verdifull erfaring for videre arbeid for å få
fullgode vilkår i hele fylket.
Denne sesongen har vi tatt for oss Sandnes kommune og idrettsråd. Når det gjelder rettferdig
fordeling av treningstider og salgsrettigheter, har vi ikke fått noen aksept for våre synspunkter
ennå. Det er flere klubber som er i etableringsfasen av EL-innebandy.
Nye klubber på gang:
FA Haugesund, Haugesund Studentene, Kolnes IL, Nærbø IL, Frøyland IL og Åkra IL
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Hordaland
Christian Andersson har vært ansatt i en 50% stilling siden 15.09.08.
Antall klubber i Hordaland: 19 st. 15 klubber med over 10 medlemmer på
idrettsregistreringen. En nedgang på en klubb i forhold til fjorårets tall.
Antall nye klubber til nå i 2009: ingen, men tre på gang. (Kvernbit, Bergen IBK, SVI)
Antall lag i seriespel denne sesongen: 18 stk. en nedgang på 6 lag fra året før.
Antall medlemmer: 548 stk. mot 576 i fjor.
Antall minirunder: 6 stk med minimum fem i hver.
Antall dommerkurser 08/09: 1 med 17 deltagere. (steg 1)
Tiltaksplan
Jag har vært på skoler, besøkt de nåværende klubbene og vist frem innebandy på ulike
kjøpesenter rundt omkring i Bergen. Har også vært på utallige kamper i våre divisjoner og
pratet med de ulike lagene, forsøkt komme på ett par kamper hver helg med noen få unntak.
Har også vært inne i byen på en utebane med plastgulv, og vist frem innebandy, det var veldig
bra med mange foreldre som kom stilte masse spørsmål og fikk mitt nummer. Har også
arbeidet for å få flere damelag i seriespill til neste sesong.
Evaluering:
På de skolene jeg har vært har ungene virket veldig interesserte og villige til å lære. Jeg vet at
en del av dem nå spiller aktivt i våre ungdomslag. Har alltid med meg posters med info om
klubbene som finnes, med telefon nummer og treningstider, dette er nyttig. Den største
utfordringen i forhold til økt vekst i Hordaland og da ført og fremst Bergen, er halltid og
tilgang på trenere. Den situasjonen arbeider vi hardt med å bedre.
Vi har hatt en del ungdomsmøter med klubbene for å finne frem til hva som er best for
fremtiden. Disse møtene er positive og det er helt klart miljøer som ønsker å ta tak i
ungdomsvirksomheten.
Fremtidsutsikter:
Jeg tror det er et stort potensial for innebandy i Hordaland. Vi kommer til å fortsette å ha
minirunder. Selv om de som spilte i år, neste sesong blir innlemmet i vanlig seriespill. Dette
kom frem i møte med klubbene. Jag kommer også til å ha et møte med foreldrene til spillerne
på alle de yngre lagene med et Velkommen til innebandy kurs.
Vi kommer også til å ha dommerkurs for ungdomslagene som ska spille i serien slik at alle
lærer seg reglene og kan spille selv. Kommer til å arrangere innebandyskole i løpet av
august/september der alle er velkommen.
Jeg har også forventninger om å få i gang flere ungdomslag, samt bygge videre på de klubber
som finnes i Bergen. Jeg mener det viktigste er å få dem till å fungere bedre, heller enn å ta
inn flere useriøse klubber.
Resultatforventing sesongen 09/10:
Antall nye klubber i løpet av sesongen: 2 stk
Antall nye klubber i seriespel: 2 stk
Antallet lisensierte spillere: 250 stk.
Antall medlemmer: 600 stk
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Midt-Norge (Trøndelag / Møre og Romsdal)
Jonas Espseth har vært ansatt i 100 % stilling som utviklingskonsulent sesongen 08-09.
Det er 32 klubber i min region i følge idrettsregistreringen. En økning på 5 klubber i forhold
til fjorårets idrettsregistreringstall. Totalt ble det etablert 4 nye klubber i 08.
Det er 59 lag i seriespill i MNBR, samt 1 lag i eliteserien for kvinner. En økning på 20 lag i
forhold til sesongen 07/08.
Det er gjennomført 6 minirunder og 84 påmeldte lag fra 12 forskjellige klubber.
Det er gjennomført ett trener 1 kurs, 20 deltakere.
Møre og Romsdal har i flere år hatt klubber, hovedsakelig basert rundt Kristiansund. Det har
imidlertid aldri vært seriespill i denne regionen, og klubbene har vist tegn på å dø ut. I år har
jeg brukt veldig mye tid og krefter på å få i gang seriespill i dette fylket, og å hjelpe klubbene
der med å utvikle organisasjonene sine. Vi har organisert serien i serierunder der alle lagene
møtes en plass og spiller flere korte kamper (2x15 og 2x20) mot hverandre. Vi har hatt 5 slike
serierunder i år, og det har deltatt 5 seniorlag og 3 aldersbestemte lag. Miljøet har fått et
tydelig løft, og noen av klubbene har tatt sjumilssteg med tanke på rekruttering og
organisasjon. Jeg har også vært i kontakt med flere lag som har lyst til å delta neste år.
Prioritere skolebesøkene slik at noen få skoler får mere oppfølging, og knytte kontakter
mellom skole og klubb:
1) Spikre samarbeidet mellom SFO og lokale klubber, neste sesong kommer tre lokale
barneskoler til å få jevn innebandyinstruksjon i SFO tiden på sin skole. Instruktørene får
(95 % sikkert) godtgjørelse via storbymidlene, et prosjekt jeg har utformet og søkt om
støtte til.
2) Besøke tilhørende skoler til to store idrettslag på sørsiden, Flatås IL og Kolstad IL, og
prøve å gi innebandy et fotfeste der.
Nå store idrettslag i Trondheim (spesielt sør i byen), og spre sporten videre utenfor
Trondheim i Sør-Trøndelag.
Følge opp ledere og ressurspersoner i eksisterende klubber gjennom jevnlig kontakt med
klubbene, treningsbesøk til de som vil, innspill på organisasjon og styrearbeid. Alt dette har
vært viktige verktøy for å gjøre klubbene i stand til å klare den aktivitetsøkningen på 20 % vi
har hatt i år.
Nye klubber på gang:
• Kolstad IL
• Flatås IL
• Frelsesarmeen Kristiansund
• Rabbalder Innebandy
• Braatt
• Røyrvik
• Levanger
• Ranheim
• Egge/Steinkjer
• Verdal
• Kvik
• Molde
• Kyrksæterøra
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Agder
Anders Fredriksen har i sesongen 08-09 arbeidet i 100 % stilling som utviklingskonsulent i
Agder. Etablering av flere lag i allerede eksisterende klubber gjennom skolebesøk, trenerkurs
og startmøter har vært prioritet i utviklingsarbeidet i Agder denne sesongen. Det ble også
etablert en G15 serie.
Det er per dags dato 19 klubber i Agder, ingen nye klubber siste år, men Lyngdal er å gang.
Det var i sesongen 08-09, 35 lag i seriespill, en økning på 4 lag fra forrige sesong.
Antall medlemmer i kretsen er 744, en økning på 49 medlemmer. Det ble gjennomført et
trenerkurs med 13 deltagere. Videre er det avholt startmøte i en klubb, noe som var stor
suksess. Det ble gjennomført 2 dommerkurs denne sesongen, ett trinn 1 med 8 deltakere og ett
trinn 2 med 5 deltakere.
Evaluering:
Når jeg begynte i denne jobben satte jeg fokus på å få flere aldersbestemte lag i allerede
eksisterende klubber, og det syntes jeg gikk bra. Agder bandykrets satte opp en G-13 serie i
Aust- og Vest Agder som de etter nyttår kalte for G-15.
Jeg benyttet meg av skolebesøk for å rekruttere innebandyspillere til G-15 lagene. Jeg satte
nystarting av klubber litt på sidelinja i starten av jobben. I fremtiden er det nok lurere og
arbeide med dette parallelt.
Jeg har hatt et startmøte med Våg innebandyklubb, det var en veldig bra prosess som både
ledere og spillere i klubben var meget fornøyd med.
Jeg har i samarbeid med kretsen holdt ett trener 1 kurs med 13 deltagere, det ble avholdt i
Arendal.
Fremtidsutsikter:
Det vil bli prioritert å reise rundt på skolene for å hjelpe klubbene vi har i regionen med
rekruttering videre i klubben, spesielt viktig blir det å hjelpe de klubbene som ikke har like
god struktur. Det er flere av de klubbene vi har i regionen i dag som bare har 1-2 lag i
seriespill.
Det er viktigere å hjelpe de klubbene vi har for å ikke miste de, enn å tenke på nye klubber i
regionen. Det som kan skje om vi fokuserer på å få inn nye klubber er at vi får inn 1-2 nye
klubber, men at vi mister 4-5 av de klubbene vi har hatt denne sesongen i stedet, derfor er det
viktigere å jobbe mot dem vi har per dags dato enn å fokusere på nye klubber neste sesong.
Prioriteringen blir derfor enkel, å det blir å fokusere på eksisterende klubber, men jeg kommer
likevel til å jobbe mot 4-5 nye klubber med ønske om innebandy aktivitet. 4-5 nye lag i serie
spill neste sesong. Da kan vi også si at vi har som mål å få inn ca 50 nye lisensierte spillere i
regionen.
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Østfold
Pål Unnfoss har arbeidet i en 80% stilling som utviklingskonsulent i Østfold siden 17.
desember 2008. Arbeidet som Pål har gjort vil derfor ikke vise igjen i
idrettsregistreringstallene før neste år.
Status
Det er 21 klubber i Østfold, en reduksjon på en klubb i forhold til året før.
Det er 1737 medlemmer, en nedgang på 111 medlemmer.
Antall lisensierte spillere: 971
Det er gjennomført to minirunder. En i Fredrikstad og en i Moss.
Antall gjennomførte trenerkurs: trener 1 i april, 2009 med 11 deltagere
Antall gjennomførte dommerkurs: 2
Tiltaksplan:
Mesteparten av aktiviteten min har vært skolebesøk. Dette for å vise innebandy, og for å
rekruttere spillere. Jeg har vært på mange skolebesøk i indre Østfold, Moss, Fredrikstad og
Sarpsborg. Interessen er veldig stor på skolene. Men kan følges opp med flere besøk hos de
som organiserer på skolene. En del av skolene har ikke svart på henvendelsene. Det har vært
god respons på skoler det har vært avlagt besøk på, hvor det også er ønskelig at jeg kommer
tilbake. Jeg har i hovedsakelig vært mest på barneskoler og ungdomsskoler. På hvert
skolebesøk har jeg med meg en ”flyers” som er linket til et av lagene her i Østfold. Vi er i
skrivende stund opptatt med kartlegging av hvilke lag som hører til div skoler og haller.
Dette er et bra middel for å nå ut til barn og ungdom og jeg har fått noen tilbake meldinger i
Askim og Øreåsen på at nye spillere har kommet til pga skolebesøkene. Jeg har vært ute på
aktivitet på en skole i Fredrikstad som har et opplegg for litt ”utsatte” elever. Her var de
veldig fornøyd med innebandy og ønsket seg flere timer.
-

Videre har vi arrangert trener 1 kurs, med 11deltakere.
Vi har også arrangert 2 dommer kurs.
Vi har arrangert turnering for vg skoler.
Vi har gitt de fleste skoler tilbud om billig innebandy utstyr.
Vi har deltatt på privat turnering i Sarpsborg
Jeg har deltatt på innebandy weekend i Skjerberghallen.
Jeg har vært aktiv i media, og fått noen presse oppslag og et tv intervju.
Det har vært mini runder i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg,
Jeg har gitt Greåker litteratur/media til sin innebandy skole
Jeg har deltatt på kretsmøter og årsmøter.
Jeg har veiledet trenere og ledere i Sarpsborg.
Jeg har sendt ut en invitasjon til samtlige klubber i Østfold og tilbudt de mine
tjenester.
Jeg har deltatt på 2 utviklingsseminarer i regi av NBF.
Vi har hatt samarbeidsmøter med håndballen i forhold til anleggssiden.
Jeg har deltatt som trener på Varteigs trening.
Jeg har hatt kontakt med ledere og trenere rundt om i Østfold om forskjellige
oppgaver.

Evaluering:
Det er over 971 lisensiert spillere i Østfold nå og det har vært stor aktivitet på herre siden,
mens det på jente siden ikke har tatt helt av enda.
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I jente serien er det når tre lag, småpiker er det tre lag, i junior piker er det åtte lag og i 2 div
damer er det fem lag. Vi fikk noen lag som trakk seg rett før seriestart på pga manglende
spillere og at noen ikke var helt klar for å spille i serie enda. På gutte siden har det vært mer
aktivitet. På miniputt laga har det vært en serie på fire lag, hvor de har møtt hverandre fire
ganger. I lilleputtserien har det vært 7 lag med og det har vært spilt en serie hvor lagene møter
hverandre fire ganger. På småguttnivå har det vært to serier hvor avdeling en har vært med 5
lag og spilt en trippel serie. Avdeling 2 har vært bestående av 6 lag og med trippel møte. Det
ble avholdt et sluttspill der med fem kamper. Guttelags nivå har også vært delt i to avdelinger.
Første avdeling har fire lag og har spilt firer serie, mens avdeling to har hatt 5 lag og har møtt
hverandre også fire ganger. På juniorserien var det med 8 lag og det ble spilt dobbelt serie.
Her ble det også en nm kval der fire lag møtte hverandre i en dobbel serie. På herre siden var
fjerde divisjon bestående av seks lag som spilte en trippel serie, her ble nystartede Soon pulje
vinner. 3 divisjon var med 7 lag som også ble spilt i en trippel serie. 2 divisjon hadde ti lag og
spilte dobbel serie, vinner her ble Lisleby som rykket opp til Østlandsserien. Østfold hadde et
lag med i Østlandsserien og hadde tre lag med i Eliteserien. Slevik endte som nummer 10,
Sarpsborg ble nummer 2 og Greåker ble seriemester og norgesmester.
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.
Vi har i Østfold hatt to trenerkurs, med gode tilbakemeldinger. Vi i Østfold ønsker å ha faste
kurs gående igjennom året. Under påmeldingen kommer det frem at en del som har trener 1
ønsker å begynne på trener 2 kurs.
Vi har diskutert om verdien av å ha vgs turnering og ønsker i fremtiden å legge fokus på
ungdomsskole turnering eller barneskolen.
På jente siden har det vært få lag med i seriene og kretsen har et fokus på å øke aktiviteten på
jente siden.
Ellers har jeg fått større oversikt på hvordan klubbene organiseres og utvikler seg. Noen lag
har veldig fin utvikling, mens vi har negativ trend i tre fire klubber. Her har kretsen satt fokus
på å hjelpe disse på rett vei igjen.
Fremtidsutsikter:
Fermtidsutsiktene ser bra ut i Østfold. Vi tror på fortsatt god uvikling av klubber og
medlemmer. Ressurspersoner kommer frem der lagene som utnytter foreldre tilkomsten på en
konstruktiv måte. Kretsen fungerer bra og har et klart fokus på hvilke områder det nå skal
jobbes etter. Vi har laget en ramme plan som vil følges opp av de ansatte i kretsen.
Målet mitt for neste sesong er å få i gang flere klubb besøk, få tettere kontakt med
idrettslinjene som har innebandy, snakke med FFK college, få flere lokale skole turneringer,
være med på flere micro runder, etablere EL-innebandy her i Østfold, Moss har bla. sett
positivt på dette. Følge opp opplegget folkehøgskolen på Jeløy setter i gang, få presentert
EMBLA og få dette integrert i Østfold.
Det er også områder i indre Østfold som savner aktivitet, der vil vi sette inn en offensiv når de
lokale turneringene begynner, her er det tett samarbeid med kretsen som blir viktig, jmf
rammeplan vår.
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Av tiltak er det viktig å forsette den gode kontakten med idrettslag og kommune, etterfulgt av
skolebesøk. Trener kurs og dommerkurs bør det også arrangeres neste sesong, da behovet er
stort. Turneringer for aldersbestemte, og skoleturneringer har vært bra, så det må vi fortsette
med.
Startmøter er et tiltak som jeg ser at andre konsulenter har stor utbytte av og det ønsker jeg å
begynne med til neste sesong.
Ellers vil jeg jobbe for å fortsette med aktivitet på skoler og bedre utstyret til skolene.
Jeg tror det er viktig å satse på de klubbene som har tilgang til mange medlemmer og sørge
for at de blir organisert godt og som gjør at de kan ta imot nye medlemmer, de klubbene som
satser på yngre deltakere, vil bli prioritert av kretsen vår og det settes inn gode tiltak på jente
siden.
Resultatforventing:
Antall nye klubber: 2
Antall lisensierte spillere: 1000
Dommerstatus: Flere kurs og flere nye dommere. Bedring av kvalitet på eksisterende
dommere.
Trenerstatus: Minimum to trener 1 kurs. Vi trenger også flere kvalifiserte trenere med trener
to og tre.
Hallsituasjon: Hallsituasjonen er brukbar. Det spilles i 17 haller. Det er kommer tre nye haller
i Sarpsborg om kort tid. En Grålum hall, en kommer på Kalnes og det er tiltenkt en hall på
Sandbakken. Greåker har en dialog med Tindlund håndball om evt. ny arena. Ellers har vi
kartlagt hvilke haller som sonderer til enkelte lag og skoler.

Vestfold/Buskerud/Telemark
Kristoffer Pettersen har vært ansatt i en 50% stilling siden 01.11.08. Ravi Sunder har
vært ansatt i en 50% stilling fra 01.01.09 til 01.05.09. Disse har vært stasjonert i
Drammen, med hovedvekt på Buskerud.
Gisle Johnson (15% stilling fra 01.12.08 ) og David Hansson (15% stilling fra
01.12.08) har arbeidet med utvikling først og fremst i Vestfold, men også for lag i
Telemark.
Arbeidet til konsulentene vil først vise igjen på neste års idrettsregistrering.
Status
Antall klubber i regionen er 38, en økning på 6 klubber i forhold til året før. Det er til sammen
2414 medlemmer en økning på 315 medlemmer i forhold til året før ((Drammen og Nor 92
med til sammen 351 medlemmer er kommet inn fra Oslo / Akershus bandyregion, dermed har
det vært en reel nedgang på 36 medlemmer i Buskerud/Vestfold/Telemark)
Det er gjennomført ett trener 1 kurs i Drammen.
Evaluering Vestfold/Telemark
Fokus på å få klubbene til å tenke rekruttering og seriøsitet gjennom aktivitetskurs,
foreldremøter, klubbmøter, målsettingsmøter.
Etablere og opprettholde nye lag i Gutter 13 i klubbene Pors, Tønsberg, Horten og
Sandefjord. Har etablert lag i Gutter 11 i Tønsberg og Horten.
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Har klart og få herrelagene tilbake fra bedriftsserien til sesongen 09/10, 6 lag er
allerede klare. Vi har arrangert 5 aldersbestemte serie helger, med 10 lag.
Arrangert to innebandydager, en i Horten og en i Tønsberg. Dette har resultert i to nye
lag. Vi har gjennomført møte med klubbene, om rekruttering.
Larvik ønsker også å sette i gang aktivitet for yngre når gang ny hall står klar.
Fremtidsutsikter Vestfold/Telemark
I løpet av sesongen 2009/2010:
– Bidra med å gjøre klubbene i Vestfold (+pors) sterkere økonomisk og
administrativt.
– Etablere og opprettholde lag i Gutter 9, 11, 13 og 15 i klubbene Pors,
Tønsberg, Horten og Sandefjord.
(totalt 16 lag)
– Etablere nye lag i Jenter 9 i klubbene Pors, Tønsberg, Horten og
Sandefjord.
(totalt 4 nye lag)
– Etablere aldersbestemt seriespill for de nevnte aldersgrupper
– Opprettholde allerede eksisterende tilbud til damene.
– Ta hånd om evt. forespørsler fra miljøer som ønsker å starte med
aktivitet.
Evaluering Buskerud 08/09
Vi har gjennomført flere klubb og skolebesøk. Men de viktigste tiltakene vi har gjort er å
rekognosere distriktet samt planlegge hvilke tiltak vi skal gjøre kommende sesong.
Skolebesøk fungerer godt. Disse besøkene skaper mye interesse og responsen er formidabel
etter hvert besøk. Men vi er helt avhengige av å få startet opp flere klubber på de rette
plassene om vi skal lykkes i Buskerud. Skolebesøkene vil ha liten eller ingen nytte om det
ikke finnes noen klubber hvor de kan utøve innebandy. Pr. dags dato er det kun 2 klubber i
Buskerud som har aldersbestemt aktivitet. Noen nye klubber er på gang og jeg tror at de
tiltakene vi nå har planlagt for kommende sesong vil bære frukter på sikt. Flere av klubbene vi
har vært i kontakt med har stilt seg positive til å forsøke med innebandy fremover, men halltid
har dessverre vært en utfordring.
Fremtidsutsikter Buskerud
Mulighetene er til stede for større geografisk spredning av innebandyen i Buskerud. Pr. dags
dato er Solbergelva/Mjøndalen innebandysentrum i Buskerud. Mulighet for å starte aktivitet i
områdene Lier, Kongsberg, Jevnaker og Drammen sentrum. Drammen IBK bygger hall på
Berskhaug og her kan vi forvente at aktiviteten øker mye de nærmeste årene. Hallen forventes
klar for aktivitet nov 09.
Resultatforventing Buskerud
Antall nye klubber: 3
Antall nye lag i seriespill: 6
Antall lisensierte spillere: 300
Antall medlemmer: 2500
Trenerstatus: Det forventes minimum 1stk trener 1 kurs og 1 stk ”velkommen til innebandy”
kurs.
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Nord-Norge
Roy Mikalsen har vært ansatt i 100 % stilling som utviklingskonsulent. Ole Åsli har fra
01.10.08 vært ansatt i 20% stilling.
Antall klubber i Nord-Norge per 1. Jan 09: 42 klubber en nedgang på 3 klubber.
Nye klubber til nå i 09: 4 stk
Antall lag i seriespill 08/09: 29 lag, en nedgang på 6 lag i forhold til fjoråret.
Medlemmer i følge idrettsregistreringen: 1682 en nedgang på 329 medlemmer i forhold til i
fjor.
Det er gjennomført ett trenerkurs i Alta.
Antall gjennomførte dommerkurs: 4 stk (Bodø 5 deltakere, Bodø 10 deltakere, Sandnessjøen
18 deltakere, Tromsø 9 deltakere).
Det er gjennomført et startmøte i Bodø IBK med 20 deltagere.
Evaluering:
– Det er arrangert turneringer (skoleturneringer, 3 mannsturneringer),
skolebesøk, klubbesøk, startmøte, EL-innebandytiltak, dommerkurs,
trenerkurs, jentedager.
– Aktiv og engasjert: Dette er et prosjekt for å få flere jenter involvert i idrett.
Dette har blitt gjennomført i Bodø.
– Turneringer: 3 mannsturneringer og skoleturneringer er populære. 3
mannsturneringer fungerer bra før og etter sesong siden det er lenge mellom
sesongslutt og sesongstart i Nord-Norge.
– Idrettslag/skole: Å ta kontakt med idrettslag for å høre om de er interessert i ny
idrett og deretter å ta kontakt med skole for skolebesøk er det tiltaket som har
fungert aller best og har ført til 3 nye klubber i begynnelsen av 2009.
– EL-innebandy: Å gjennomføre tiltak i Bodø har vært noe av dette. Det
viktigste på dette området var å vekke interessen for EL-innebandy i Tromsø,
Fjell (Skånland), Harstad og Fauske. Tromsø er godt i gang, mens Fjell har
gode planer rundt dette.
Det er 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.
Tilgang på halltid er imidlertid en stor utfordring for oss og vår vekst. Vi føler at vi flere
steder i landet gis dårlige rammebetingelser for å drive idretten vår. Dette er med på å hindre
oss i å ta ut vårt store potensial. Arbeidet med bedre rammebetingelser for klubbene er noe vi
vil prioritere hardt fremover. Etter en opprydning i idrettsregistreringen og mye kluss med
lisensene tror jeg vi står foran et meget godt år, kommende år. Tross tilbakegang på
idrettsregistreringen og stagnasjon i antall lisenser viser antall lag i seriespill en solid økning.
Det er vårt beste indikasjon på at det er økt aktivitetsvekst i innebandyen. Vi har også
spennende prosjekter i forhold til integrering på gang for å komme nærmere målsettingen om
innebandy for alle. Vi satser også hardt på klubbutvikling og kan tilby start og
oppfølgingsmøter til alle våre klubber.

Eivind Tysdal (Avdelingsleder utviklingsavdelingen NBF-I)
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2.4 Dommerkomiteens beretning 2008/2009
Dommerkomiteen har i denne perioden bestått av:
Leder:
Morten Lindem (til 10.feb) Kim A. Jørstad (fra 10. feb)
Nestleder:
Jan Nordli (fra 1. mars)
Medlemmer:
Michal Janic
Kim A. Jørstad (til 10. feb)
Terje Larsen fra administrasjonen har vært komiteens sekretær.
Dommerkomiteen (DK) har hatt 4 møter, og i tillegg har en god del saker blitt tatt på
telefonen og løst sammen med administrasjonen.
Kim A. Jørstad tok over som leder av Dommerkomiteen med virkning fra 10. februar 2009.
Dommersituasjonen.
Vi har også inneværende sesong hatt mindre utfordringer knyttet til dommersituasjonen for
forbundsseriene enn foregående sesonger. Flere nye par ble før sesongen tatt opp til
forbundsnivå og mange har vist en positiv utvikling. Dommerkomiteen ser imidlertid at
tilgjengeligheten for de dommerne som dømmer i forbundsseriene kunne vært bedre. Også
denne sesongen har skader på dommere gitt utfordringer for oppsettet, men uten at det har
gjort at kamper har måttet avlyses. Dette takket være at noen av dommerne har vist stor
fleksibilitet og steppet inn på kort varsel. Før neste sesong ser det ut til at dommerkomiteen
kommer til å ta opp minst to nye par til forbundsseriene.
Dommersamling.
Sesongens dommersamling for forbundsseriedommerne fant sted i Karlstad (Sverige) 5-7
september. Ca 20 dommere deltok. Samlingen var lagt opp slik at den inneholdt hovedsakelig
dømming i turneringen Kallstà Open med svenske 1.divisjons lag.
Fredag ettermiddag ble det avholdt regeltest. Dommerkomiteen så verdien av at dommerne
fikk en god sesongoppkjøring, men vil i fremtiden satse på en ordinær samling uten dømming.
I tillegg legges det opp til at dommerne selv får ansvaret for egen sesongoppkjøring gjennom
dømming i turneringer og treningskamper før sesongstart. På denne måten ivaretas både den
faglige utvikling og forberedelsen til sesongstarten.
Temakveld.
Onsdag 28. januar var samtlige forbundsseriedommere innkalt til en obligatorisk temakveld
på Osloidrettens Hus på Ekeberg.
Det ble informert om NM-sluttspill (uttak, observasjoner), diskutert problemstillinger fra
spillereglementet og informert om dommerutviklingsverktøyet ”Dommerboken”. Det ble i
tillegg gjennomført beep-test og regeltest.
Fremmøtet på denne minisamlingen var imidlertid lavere enn man ønsket, og
dommerkomiteen ser nå på muligheten for å arrangere midtsesongssamlingen i en helg
kommende sesong, for å sikre at flest mulig har anledning til å stille.
Dommeroppsett.
Jan Nordli har hatt ansvaret for dommeroppsett og forfallsarbeid i de tre forbundsseriene,
mens DK har satt opp dommere i sluttspillet.
Dommerobservasjon.
I løpet av sesongen har vi gjennomført 82 observasjoner på våre forbundsseriedommere. I
tillegg har vi vært ute og observert under gruppespill for aldersbestemte klasser.
De som har stått for observasjonsarbeidet er Jan Nordli, Jon Erik Eriksen, Trond Olsen,
Morten Lindem, Jan Hagen og Kim-Alexander Jørstad.
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Internasjonal dommerutveksling.
Vi har også i denne sesongen fortsatt med dommerutveksling på internasjonalt nivå, denne
gangen med Tsjekkia. Bjørnar Torvet og Jon Vegar Eliassen var i midten av januar i Praha og
dømte 2 kamper i den høyeste ligaen i Tsjekkia. Paret fikk gode tilbakemeldinger fra turen og
inspirasjon for den videre satsingen.
DK ser den type utveksling som meget interessant for våre dommere, og vi vil fortsette med
dette også i kommende sesong.
Dommersystem i kvart- og semifinaler i NM-sluttspillet.
Også i den andre sesongen med best av fem kamper i NM-sluttspillet for kvinner og menn,
valgte vi å fortsette med ordningen, der samme dommerpar skulle følge alle kampene mellom
lagene i både kvart- og semifinaler. Dette etter at ordningen ble grundig evaluert både med
dommere og lag etter forrige sesong.
Fordelen med dette systemet er at lagene får et mye jevnere og mer forutsigbart nivå å
forholde seg til.
Internasjonal representasjon.
Internasjonalt har også denne sesongen vært god sett med norske øyne. Dommerparet
Jørstad/Zouhar avsluttet sitt mangeårige samarbeid etter VM, der paret ble tildelt VM-finalen
mellom Sverige og Finland. Dommerparet Ingebrigtsli/Fagernes avsluttet også sitt samarbeid
før jul. Dette førte til at Zouhar fortsatte internasjonalt sammen med Ingebrigtsli.
Kim A. Jørstad/Rune Ali Zouhar:
4-nasjoners for menn i Finland
A-VM for herrer (med VM-finale)
Jan Magnar Ingebrigtsli/Hans Petter Fagernes:
4 nasjoners Tallinn for menn
E-cup sluttspill i Sveits
Rune Ali Zouhar/Jan Magnar Ingebrigtsli:
4-nasjoners for menn i Sverige
Dommerparet var også uttatt til å dømme i U19-VM for menn i Finland, men måtte
trekke seg grunnet skade
Jan Nordli ble i februar valgt inn som medlem av IFFs dommerkomitè, og har som
internasjonal dommerobservatør hatt oppdrag i Europacupkvalifisering i Danmark og
Slovakia, Europacupen i Finland og VM for herrer i Tsjekkia.
Ettersom Norge mistet sine to internasjonale dommerpar i løpet av denne sesongen, tar
dommerkomiteen sikte på å melde opp ett eller flere dommerpar til det internasjonale
forbundet i løpet av våren/høsten.
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 G19:
Espen Lundgreen og Lars Bredby
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Kvinner J17-19:
Gutter G17:
Jenter J 15:
Gutter G 15:

Bjørn Aksel Henriksen og Roy Kristoffersen
Eirik Olavson og Mathias Smaga
Eirik Olavson og Mathias Smaga
Frank Taaje og Henrik Østeby

Konklusjon.
DK har gjennom observasjoner og oppfølgning med glede registrert at dommerprestasjonene
denne sesongen har stabilisert seg på et høyt, jevnt nivå, og vil avslutningsvis få rette EN
HJERTELIG TAKK til alle forbundsseriedommerne for kjempefin innsats i sesongen som nå
er historie.
Jan Nordli (s)

Kim A. Jørstad (s) Michal Janic (s)

2.5 Arrangementskomiteens beretning 2008/2009
Arrangementskomiteen for innebandy har bestått av Aleksander Lilleøien og Eric Müller.
Denne sesongen har vi hatt noe samarbeid med dommerkomiteen og kontakt med klubber. Vi
vært behjelpelig ved NBF-arrangement når klubbene har tatt kontakt. Grunnet få medlemmer
har vi dessverre ikke gjennomført arrangement- og hallkontroller hos lagene. Vi er i dag kun
to medlemmer og trenger minst fem stk for å være en god komité for aktuelle klubber/lag.
Som i fjor, har samarbeidet med dommerkomiteen og dommerne vært positivt. De har ikke
blitt mange saker, men det lille har vi løst der og da. Med flere medlemmer og større aktivitet,
vil et bredere samarbeid med dommerkomiteen være til interesse for alle parter. Som i
tidligere sesonger er det ennå mange klubber som ikke prioriterer dette med arrangement på
det nivået vi ønsker.
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 nå i 2009, vil hele komiteen blir nedlagt
neste sesong. Alle vet hvor viktig et arrangement er, derfor håper vi at komiteen får noen flere
medlemmer. Innebandyseksjonen må sørge for at komiteen får nok medlemmer og midler.
Arrangementkomiteen bør være synlig blant klubbene og sørge for at arrangementene av alle
typer blir gjennomført etter en viss standard. Dette må til om innebandy skal markere seg mer
på idrettskartet i Norge.
Greåker den 26. mai 2009
Eric Müller
Leder i arrangementskomiteen
2.6 Regelkomiteens beretning 2008/2009
Regelkomiteen har hatt ett møte i tillegg til en del drøftelser på telefon og e-post.
Det har som vanlig vært jobbet med forslag på regelendringer i forkant av årsmøtet, men det
var også en del uklarheter i regelendringer som ble foretatt av forrige årsmøte.
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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3.0 ARRANGEMENT
NBF-I har i sesongen 2008/2009 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. divisjon
Østland for menn. Forbundsseriene har blitt administrert i NAIS, og dette har fungert tilfredsstillende. Alle
klubbene har etter hvert fått 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 NBFI 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.
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.

3.1 Forbundsarrangementer
Landskamper Norge – Latvia, A menn (Høyenhallen 1.-2.11. 2008)
Oslo og Akershus Bandyregion var arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte. Resultater: se pkt 7.
NM kretslag for aldersbestemte (Bjørnholthallen 5.-7.12. 2008)
Oslo og Akershus Bandyregion var arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte. Resultater: se pkt 7.
Landsfinale VGS (Askimhallen 6.-8.2.2009)
Askim IF var teknisk arrangør. Totalt i turneringen deltok det 100 lag fra hele landet.
Resultater se pkt. 7.
NM-puljespill, G17 (Stovnerhallen og Haugenstuahallen 28-29.3.2009)
Sveiva Innebandy var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, J15 (Bakkeløkkahallen 28-29.3.2009)
Fagerstrand IF og Ski IL Innebandy var tekniske arrangører. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, G15 (Bodø Spektrum 4-5.4.2009)
Bodø IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, J17-19 (Bjølsenhallen 4-5.4.2009)
Sagene IF var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, G19 (Haukelandshallen og Landåshallen 4-5.4.2009)
Baune Innebandy var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Sparta Amfi 17.-19.4.2009)
Sarpsborg IBK var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.
Kvalifiseringskamp til eliteserien menn (BUL-hallen 24.4.2009)
Alta IBK var teknisk arrangør av kvalifiseringskampen. Resultat, se punkt 7.
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3.2 Skoleverk
NBF-I har i samarbeid med kretser og klubber gitt tilbud om turneringer for de forskjellige
alderstrinn i skoleverket. Hensikten har vært å rekruttere nye medlemmer til klubber eller at
det dannes nye klubber i distriktene, i tillegg til å utvikle lærere i skoleverket. Prioritert
område har vært videregående skoler, mens barne- og ungdomsskolearrangement er overlatt
kretsene.
Mesterskap videregående skoler
Mesterskap for videregående skoler hadde også i år en stor deltakelse. Det ble arrangert
kvalifiseringsturneringer på 11 forskjellige steder i landet med 100 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.

4.0 IDRETT ELITE
4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2008/2009
Jeg ble ansatt av Norges Bandyforbund 05.09.08 Og hadde da som hovedoppgave å lede A-laget i VM
6.-14. desember 2008. Min første oppgave var å ta ut en tropp til landslagssamling 13.-14. september.
Der valgte vi en breddesamling for å få en god oversikt over de spillerne som var aktuelle for videre
spill for Norge. Etter denne samlingen tok vi en evaluering og så tok vi ut en tropp som skulle møte
Latvia i en dobbelkamp 1.-2.11.08 i Høyenhallen.
Vi spilte to meget bra kamper mot Latvia og vant begge med henholdsvis 8-4 lørdag og 4-3 søndag.
Ut ifra hva spillerne hadde prestert i serien og i disse to kampene mot Latvia var det duket for VMuttaket. 10.11.08 tok vi ut troppen som skulle representere Norge under VM i Tsjekkia 6.-14.
desember 2008.
Før avreise til VM klarte vi å få til en trening i Høyenhallen og en kamp mot de beste i Østfold dagen
før avreise. Jeg vil takke både Tunet og Greåker innebandyklubb for at vi fikk treningstid i de
respektive haller slik at vi kunne gjennomføre det vi ønsket. Også en takk til de spillerne og Pål
Unnfoss som stilte opp for oss, slik at vi fikk en bra kamp mot en god motstander før avreise.
Da var det klart for avreise til VM, vi fløy først til Praha for deretter å fly til Ostrava. Det ble en lang
reisedag med mye bagasje som skulle på plass, men det gikk bra.
Dagen etter ankomst begynte med en god trening og vi var i gang med å forberede oss mot den første
kampen.
Den første kampen vi hadde i VM var mot Danmark og der hadde vi noe å hevne fra forrige VM. Vi
hadde hatt gode forberedelser og var klare for kamp.
Vi vinner 7-3 mot Danmark og var totalt overlegne i den første kampen. Det var på mange måter
veteranenes kamp siden de stod for 6 av 7 mål i denne kampen. Vi hadde fått en veldig god start i
turneringen og det var veldig bra stemning i laget.
I kamp nr. 2 skulle vi møte Sveits og det var på mange måter som en kvartfinale, de måtte slås hvis vi
skulle til en semifinale. Vi spiller til tider utrolig bra og har Sveits helt nede i knestående, men for
mange utvisninger og litt mangel på taktiske ferdigheter gjorde at vi tapte denne kampen med 9-6. Vi
skal ta med oss at vi i de to første periodene (5-5) og i de 10 siste minuttene i den tredje, som vi vinner
1-0, er vi helt på høyde med Sveits, om ikke bedre. Vi viser at vi kan spille innebandy vi også og ikke
bare ligge og forsvare oss. Vi fører kampen til tider og viser bra offensiv kraft. Vi fører kampen nesten
hele tiden i 40 min og vi leder både 4-2 og 5-3, det siste min. i den andre perioden og de første i den
tredje gjør at vi til slutt taper kampen.
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Vi har spilt jevnt mot Sveits tidligere også, men forskjellen denne gangen var at vi nå gikk høyere på
banen og hadde et eget spill mot dem og ikke bare lå bakpå og kontret. Alt var jevnt i denne kampen,
bare ikke utvisningene, der tapte vi klart.
I kamp nr.3 skulle vi møte Estland, og siden vi tapte mot Sveits måtte vi vinne denne for å komme på
tredjeplass i gruppa. Vi vant kampen med 13-5, og var som resultatet tilsier veldig mye bedre enn
Estland. Vi kjører rundt på stort sett alle i denne kampen, og var vi langt nede etter tapet mot Sveits
kom vi opp igjen etter denne kampen.
I kamp nr. 4 skulle vi møte Finland. Vi taper denne kampen, men etter en litt nølende start dominerer
vi første periode ganske klart. Vi vinner skuddene 13-7 i første periode, men ligger under 2-1 veldig
ufortjent etter spill og sjanser. Finland likte tydeligvis dette veldig dårlig og gikk ned på to rekker og
toppet laget når andre periode startet. De dro ifra og viste at de var verdens beste innebandylag og vi
tapte klart. Men vi skal ta med oss at når vi tør og har troa kan vi spille bra mot de beste vi også.
Da var gruppespillet ferdig og vi endte på tredje plass i gruppa og skulle spille om 5. plassen mot
Latvia.
Da var det klart for avreise til Praha, etter og ha vært i Ostrava i innledningen skulle nå sluttspillet gå i
Praha. Vi hadde hatt en fin tid i Ostrava og skulle nå ha fri i noen dager før vi skulle spille om 5.
plassen. Vi skulle møte Latvia kl. 10.00 lørdag morgen. Det var jo en utfordring i seg selv å spille så
tidlig på dagen. Vi var oppe kl. 06.00 for å gå en lang tur før frokost. Vi følte at vi var klare til kamp
når den skulle starte, men det var vi overhodet ikke. Vi lå under 3-0 etter halvspilt første periode og
fikk enda en i begynnelsen av andre periode. Vi coachet knallhardt etter dette og vi brukte 14 minutter
på å gå fra 0-4 til 4-4. Vi følte da at vi var på gang, men fikk et mål imot oss før pause, men vi hadde
gjort en kjempeopphenting. Det holdt dessverre ikke helt inn, selv om vi hadde store sjanser til å
utlikne, vi tapte 5-6 og dermed fikk vi 6. plass i dette VM.
Før VM sa vi at vi drømte om semifinale, men det realistiske målet var kanskje 5. plass. Vi fikk 6.
plass og vi er vel ikke helt fornøyd med det, men vi kommer helt klart sterkere tilbake i neste VM.
Vi i ledelsen kom sent inn i denne VM-sesongen, men føler at alle har gitt sitt beste for at vi skulle
lykkes i VM. Vi har hatt et fantastisk opphold i Tsjekkia og vi kan ikke klage på noe.
Fremover til neste VM i Finland kommer vi i ledelsen til å satse på å innarbeide en stamme på 15-16
mann som blir kalt inn på hver eneste landslagssamling for å spille inn et slagkraftig lag, de resterende
plassene blir det prestasjoner i serien og på samlinger som avgjør hvem som tar. Vi gjør dette for å få
et samspilt lag siden vi ikke har så mye tid sammen. Breddesamlinger kommer ikke til å bli på samme
måte som før. Vi kommer også til å følge mye med i serien og er det folk som utmerker seg, får de
selvfølgelig sjansen. Vi føler at skal vi ta et steg videre er det viktigere med kvalitet enn kvantitet på
samlingene fremover.
Lagledelsen vil også benytte anledningen til å takke forbundet, spillerne og alle andre som har vært
behjelpelige slik at vi kunne gjennomføre denne sesongen.
Ledelsen dette året har bestått av:
Landslagsjef
Landslagstrener
Materialforvalter
Fysioterapeut
Hovedleder
Fotograf

Johnny Petersen
Erik Hæren
Morten Andersen
Per-Olov Fjeld
Lars Bunæs
Henning Rugsveen

Johnny Petersen
Landslagssjef A menn
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4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2008/2009
U-19 Menn – 08/09
Landslagssjef – Andreas Hildremyr
Vi har hatt et godt apparat rundt laget.
Morten Tonning og Niklas Brajic har vært med som trenere siden august 08.
Stian Olimb som fysioterapeut siden august.
I VM i Finland 2009 hadde vi også med:
Christer Rønnmark som Materialforvalter/Keepertrener.
Lars Bunæs var med som lagkoordinator.
Frank Nordseth var med som presseansvarlig.
Vi har spilt 11 landskamper i løpet av sesongen 08/09.
August 08
Polen – Norge
Polen – Norge

Res:
Res:

3–5
4–8

Februar 09
Norge – Sveits
Norge – Tsjekkia
Slovakia – Norge
Latvia – Norge
Polen – Norge

Res:
Res:
Res:
Res:
Res:

2 – 14
3 – 13
5–2
5–4
10 – 3

Mai 09
Norge – Tsjekkia
Slovakia – Norge
Norge – Finland
Latvia – Norge

Res:
Res:
Res:
Res:

1 – 12
5–6
0 – 13
6 – 4 (kamp om 5. plass)

Plassering i VM – 6 plass.
Antall samlinger 4(9 dager) – samt 4 treningsøkter lokalt
Det har vært en god prosess, hvor vi har fokusert på læring. Vi har lagt lista høyt på standarden når det
gjelder representasjon av landet, der innlæring av reise, losji og gjennomføring av måltidsmønster og
trening under turnering har vært viktig. Vi har valgt en enkel spillestil basert på prinsipper og begreper
fra trenerstigen i Norge.
Påskesamlingen hvor vi bor sammen i 3 døgn, 6 nasjoners i Polen og VM i Finland har alle vært en
god læringsarena for disse punktene. Spillerne har også blitt testet fysisk og teoretisk.
Vi har hatt 54 spillere innom samlingene og 30 spillere har deltatt på landskamp(er) i løpet av
sesongen. Arbeidet med U-19 er en viktig arena for å kunne gi våre beste spillere internasjonal
erfaring.
Vi takker administrasjonen, klubber og alle utøverne for et godt samarbeid.
Andreas Hildremyr
Landslagsjef U-19 Menn
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4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2008/2009
Aktivitet:
- 3 vanlige helgesamlinger i Oslo.
- 3-nasjonersturnering i Latvia, med dobbeltlandskamper mot Polen og Latvia.
Mål for samlingene har vært å jobbe videre med grunnspillidé, trygghet og samhold.
Vi har spilt et par treningskamper for å få testet vårt forsvars- og angrepssystem.
Sonny og undertegnede er meget fornøyd med gjennomføring av samlinger og fremdrift i årets sesong.
Det var spesielt hyggelig å vinne 3-nasjonersturneringen i Latvia etter følgende resultater:
Latvia – Norge:
2-2
Norge – Polen:
5-5
Norge – Polen:
5-3
Latvia – Norge:
1-1
Vi opplever at landslagspillerne stadig blir bedre fysisk trent. Dette er et resultat av at klubbene etter
hvert har tatt den fysiske treningen mer seriøst i tillegg til bedre ansvar hos spillerne selv.
Klubbtrenerne ble oppfordret til å kjøre fysiske tester med spillerne underveis i sesongen, slik at vi
slapp å bruke tid på dette på samlinger.
Noen klubber har fulgt opp dette bra, men dessverre ikke alle.
Alle aktuelle spillere fikk tilbud om eget treningsprogram gjennom sommeren 2008 og det var mange
som benyttet seg av dette. Vi viderefører dette for denne sommeren hvor vi har fokus på eksplosiv
trening. (spenst og hurtighet).
Vi gleder oss til å ta fatt på neste sesong hvor det store høydepunktet blir VM i Västerås.
Linda Manley
Landslagssjef A kvinner

4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2008/2009
Landslagsledelsen består av Kirsti Wiker (landslagssjef) og Inger-Lise Fagernes (landslagstrener), som
ble engasjert 8/4-09.
Landslaget har hatt en breddesamling 9.-10. mai for å kartlegge aktuelle spillere for VM-sesongen.

Kirsti Wiker
Landslagssjef U19 kvinner
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 til slutt av 8 lag (Freidig og Tromsø trakk seg henholdsvis 1/9-08 og 11/9-08) i
2008/2009. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene.
Eliteserien for kvinner ble vunnet av Tunet IBK, 1. div. østland menn ble vunnet av Nor 92 IBK
og Eliteserien for menn ble vunnet av Greåker IBK.
Årets spiller for menn ble Andreas Elf (Greåker IBK) og årets spiller for kvinner annen gang på
rad ble Petra Weiss (Tunet IBK).
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NM-finalene for senior ble arrangert i Sparta Amfi 19. april og overført på NRK1. Her vant
Greåker IBK herrefinalen over Sarpsborg IBK, og Tunet IBK vant kvinnefinalen over Holmlia
SK. For resultater vises det til punkt 7.
4.6 EuroFloorball Cup Qualification 2008
Sarpsborg IBK var Norges representant i EFCQ arrangert i Frederikshavn, Danmark 13.-17.
august 2008. De vant kvalifiseringen og kvalifiserte seg dermed til sluttspillet i Winterthur,
Sveits 8.-12. oktober 2008. (Resultater, se punkt 7.)
4.7 EuroFloorball Cup 2008
Holmlia SK (kvinner) og Sarpsborg IBK (menn) var Norges representanter i årets EuroFloorball
Cup som ble arrangert i Winterthur i Sveits, 8.-12. oktober 2008. Holmlia SK kom på en 6. plass,
og Sarpsborg 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 19. april.

6.0 ANLEGG
NBF-I har forsøkt å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til anlegg i
Norge. Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på
kommunalt, fylkes- og departementsplan, og i samarbeid med andre ledd i Norges
Idrettsforbund. I Oslo har hallidrettene etablert selskapet Oslo Idrettshaller AS for å jobbe for
bedrete anleggsvilkår ved finansiering og bygging av nye idrettshaller. Rolf Erik Heftye er
medlem i styret fra Oslo og Akershus Bandyregion. Et av forbundets prioriterte områder har
vært å stimulere til å få flest mulig vant inn i eksisterende og nye anlegg. I år har 14 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
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7.0 RESULTATER
7.1

Kretslagsturnering for aldersbestemte (Bjørnholthallen 06.-07.12-2008)
Deltakerlag:
J15: Oslo/Akershus, Østfold, Sør-Trøndelag, Innlandet.
J19: Oslo/Akershus, Østfold, Innlandet, Sogn og Fjordane.
G15 pulje 1: Østfold, Agder, Akershus, Innlandet.
G15 pulje 2: Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Buskerud.
G17: Oslo, Østfold, Akershus.
G19 pulje 1: Oslo, Innlandet, Sogn og Fjordane.
G19 pulje 2: Akershus, Rogaland, Buskerud.

Resultater:

Allstar team:

J15:
Innlandet
Oslo/Akershus
Østfold
Innlandet
Oslo/Akershus
Østfold

-

Østfold
Sør-Trøndelag
Oslo/Akershus
Sør-Trøndelag
Innlandet
Sør-Trøndelag

7
0
6
3
0
1

J15:
Keeper
Back
Back
Senter
Løper
Løper

Thea K. Ekholt
Ellen Marie Solem
Sandra Williksen
Susann Biseth
Sarah Ødegården
Carina Hardang

Østfold
Oslo/Akershus
Sør-Trøndelag
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus

J19:
Innlandet
Oslo/Akershus
Østfold
Sogn og Fjordane
Østfold
Oslo/Akershus

-

Østfold
0- 6
Sogn og Fjordane 9- 0
Oslo/Akershus
3- 4
Innlandet
0- 8
Sogn og Fjordane 10- 0
Innlandet
4- 1

J19:
Keeper
Back
Back
Senter
Løper
Løper

Brigitte Berg-Nilsen
Matilde Larsen
Eche Erdem
Henriette Knudsen
Silje Fossum
Karoline Sanderengen

Østfold
Østfold
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo/Akershus

G15:
Innlandet
Østfold
Buskerud
Oslo
Akershus
Agder
Rogaland
Østfold
Sør-Trøndelag
Akershus
Buskerud
Rogaland
Østfold
Oslo
Oslo

-

Akershus
Agder
Sør-Trøndelag
Rogaland
Østfold
Innlandet
Buskerud
Innlandet
Oslo
Agder
Oslo
Sør-Trøndelag
Rogaland
Agder
Østfold

G15:
Keeper
Back
Back
Senter
Løper
Løper

Vebjørn Gilberg
Andreas Solbakke
Henrik Fredriksen
Emil Krzykawski
Ola Olaussen
Bjørn Even Stene

Akershus
Østfold
Oslo
Akershus
Østfold
Rogaland

G17:
Keeper
Back
Back
Senter
Løper
Løper

Tobias Michelsen
Ola Teigen
Aleksander Rustad
Daniel Gidske
Jonas Pettersen
Niclas Kolva

Oslo
Oslo
Østfold
Oslo
Østfold
Oslo

G19:
Keeper
Back
Back
Senter
Løper
Løper

Thomas Hartviksen
Eirik Eriksen Falk
Martin Borg
Thomas Fjeldvang
Thomas Ihle
Carl Bacolod

Oslo
Akershus
Oslo
Akershus
Oslo
Oslo

11121225-

1-12
3- 1
2- 2
6- 3
4- 5
8- 1
5- 4
22- 2
0- 9
2- 4
1-20
8- 4
9- 2 (semi)
14- 1 (semi)
7- 4 (finale)

G17:
Oslo
Akershus
Oslo
Oslo
Akershus
Oslo

-

Akershus
Østfold
Østfold
Akershus
Østfold
Østfold

G19:
Oslo
Akershus
Oslo
Akershus
Innlandet
Rogaland
Oslo
Akershus
Sogn og Fjordane
Oslo

-

Sogn og Fjordane 17- 0
Buskerud
5- 6
Innlandet
5- 2
Rogaland
4- 2
Sogn og Fjordane 6- 1
Buskerud
3- 1
Rogaland
6- 1 (semi)
Innlandet
9- 2 (semi)
Buskerud
2-13 (5.plass)
Akershus
1- 4 (finale)

412623-

2
3
1
0
9
2

Vinnere:
J15:
J19:
G15:
G17:
G19:

Oslo/Akershus
Oslo/Akershus
Oslo
Oslo
Akershus
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7.2

Resultater Euro Floorball Cup kvalifisering (Frederikshavn, Danmark, 13-17/08.2008)
Menn:
UHC Sparkasse (GER) - Sarpsborg IBK
6-12
Sarpsborg IBK
- CUF Leganes (SPA)
5- 2
Sarpsborg IBK
- HDM (NED)
20- 2
Sarpsborg IBK
- Hafnia FC (DEN)
8- 5
Sarpsborg kvalifiserte seg til sluttspillet.

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

Kvinner:
Holmlia var ut fra ranking automatisk kvalifisert for sluttspillet.

7.3

Resultater Euro Floorball Cup finalespill (Winterthur, Sveits, 8-12/10-2008)
Menn:
Sarpsborg IBK
- Warberg IC (SWE)
5-14
Sarpsborg IBK
- SSV Helsinki (FIN)
2- 7
Tapanilan Erä (FIN) - Sarpsborg IBK
9- 3
Sarpsborg IBK
- Latvijas Avize (LAT) 7- 3
Sarpsborg ble nr.7 i mesterskapet.
Finale: Wiler-Ersigen (SUI) – AIK (SWE) 2-5
Kvinner:
Holmlia SK
- UHC Dietlikon (SWE) 1-11
Holmlia SK
- FC Outlaws (DEN)
10- 8
Dekanka (CZE)
- Holmlia SK
5- 1
Holmlia SK
- SC Classic (FIN)
3-14
Holmlia ble nr.6 i mesterskapet.
Finale: Balrog (SWE)
– IKSU (SWE) 2-3 sd

7.4

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

(Gr.)
(Gr.)
(Gr.)
(7.plass)

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

(Gr.)
(Gr.)
(Gr.)
(5.plass)

Landsfinale VGS (Askimhallen 07.-08.02.2009)
Pulje A (menn)
WANG Toppidrett Oslo
WANG Toppidrett Moss
Bjertnes VGS
Strinda VGS
Knut Hamsun VGS

Pulje B (menn)
Glemmen VGS
Stovner VGS
Stend VGS
Storhamar VGS
Bryne VGS

Pulje C (kvinner)
Arendal VGS
Kristiansand Katedralskole
Akademiet VGS
Høyanger VGS
Bryne VGS
Gjøvik VGS

Pulje D (kvinner)
Vefsn FHS
Bjerke VGS
Bjertnes VGS
Strinda VGS
Knut Hamsun VGS

Bjertnes VGS
Strinda VGS
Stend VGS
Storhamar VGS
WT Moss
Kristiandsand
Bryne VGS
Knut Hamsun VGS
Arendal VGS
Bjertnes VGS
Bryne VGS
Knut Hamsun VGS
Gjøvik VGS
Strinda VGS
Bryne VGS
WT Oslo
Stovner VGS
Bjertnes VGS
Gjøvik VGS
Høyanger VGS
WT Oslo
Bryne VGS

Menn pulje A
Menn pulje A
Menn pulje B
Menn pulje B
Menn 9.plass
Kvinner 9.plass
Kvinner kvart
Kvinner kvart
Kvinner 7.plass
Menn kvart
Menn kvart
Menn 7.plass
Kvinner semi
Kvinner semi
Kvinner 5.plass
Menn semi
Menn semi
Menn 5.plass
Kvinner FINALE
Kvinner 3.plass
Menn FINALE
Menn 3.plass

Resultater:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Kristiansand
Høyanger VGS
Bryne VGS
Bjertnes VGS
Stend VGS
Bjertnes VGS
WT Moss
Stovner VGS
Bjerke VGS
Arendal VGS
Akademiet VGS
Gjøvik VGS
WT Oslo
Bryne VGS
Knut Hamsun VGS
WT Moss
Storhamar VGS
Strinda VGS
Høyanger VGS
Kristiansand
Gjøvik VGS
Knut Hamsun VGS
Glemmen VGS
Vefsn FHS
Strinda VGS
Stovner VGS
Bjerke VGS
Bryne VGS
Akademiet VGS
Kristiansand
WT Oslo
Glemmen VGS
Vefsn FHS
Knut Hamsun VGS
Bryne VGS
Knut Hamsun VGS
Høyanger VGS
Arendal VGS
Gjøvik VGS
Bjertnes VGS
Strinda VGS

-

Akademiet VGS
Arendal VGS
Gjøvik VGS
Strinda VGS
Storhamar VGS
Strinda VGS
WT Oslo
Glemmen VGS
Vefsn FHS
Kristiansand
Bryne VGS
Høyanger VGS
Knut Hamsun
Stend VGS
Bjertnes VGS
Bjertnes VGS
Stovner VGS
Bjerke VGS
Akademiet VGS
Bryne VGS
Arendal VGS
Bjertnes VGS
Bryne VGS
Knut Hamsun
WT Moss
Stend VGS
Bjertnes VGS
Høyanger VGS
Arendal VGS
Gjøvik VGS
Strinda VGS
Storhamar VGS
Strinda VGS
WT Moss
Stovner VGS
Bjerke VGS
Kristiansand
Bryne VGS
Akademiet VGS
Vefsn FHS
Knut Hamsun

2-1
4-2
1-1
2-1
1-0
1-2
2-6
3-2
0-5
1-0
1-11
7-1
8-2
1-0
4-2
1-6
2-6
5-0
7-0
1-2
2-0
1-2
4-4
0-4
3-2
3-2
1-4
1-1
1-4
0-4
3-1
5-0
2-8
3-1
2-3
3-0
3-2
1-5
6-1
4-2
4-1

Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Menn pulje A
Menn pulje B
Kvinner pulje
Menn pulje A
Menn pulje B
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Menn pulje A
Menn pulje B
Kvinner pulje
Menn pulje A
Menn pulje B
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Menn pulje A
Menn pulje B
Kvinner pulje
Menn pulje A
Menn pulje B
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Menn pulje A
Menn pulje B
Kvinner pulje
Menn pulje A
Menn pulje B
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje
Kvinner pulje

C
C
C

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

D

D
C
C
C

D

D
C
C
C

D

D
C
C
C

D

D
C
C
C
D
D
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-

WT Oslo
2-2
Knut Hamsun
3-1
Glemmen VGS
3-3
Bryne VGS
1-10
Storhamar VGS 2-6
Bjerke VGS
5-0 w.o
Bjertnes VGS 1-2
Høyanger VGS 1-2 e.s
Vefns FHS
1-2
Glemmen VGS
0-1
Strinda VGS
5-2 e.e
Stend VGS
2-3
Høyanger VGS 4-3 e.e
Bjertnes VGS 2-4
Knut Hamsun
3-1
Bryne VGS
3-0
Glemmen VGS
1-4
Strinda VGS 11-10e.s
Bjertnes VGS 0-2
Strinda VGS
1-8
Glemmen VGS
1-2
Stovner VGS
4-3

7.5

Resultater Eliteserien kvinner
1
2
4
6
8
9
11
13
14
16
17
19
21
22
23
26
27
28
31
32
33
34
36
37
38
41
43
44
46

7.6

Tunet
Sveiva
Slevik
Målløs
Nidaros
Grei
Holmlia
Sveiva
Akerselva
Slevik
Målløs
Nidaros
Holmlia
Tunet
Sveiva
Akerselva
Slevik
Målløs
Holmlia
Tunet
Nidaros
Grei
Sveiva
Akerselva
Slevik
Holmlia
Nidaros
Grei
Grei

-

Grei
Nidaros
Målløs
Akerselva
Tunet
Holmlia
Nidaros
Målløs
Slevik
Sveiva
Tunet
Grei
Målløs
Slevik
Akerselva
Tunet
Holmlia
Grei
Akerselva
Sveiva
Målløs
Slevik
Holmlia
Grei
Nidaros
Tunet
Akerselva
Sveiva
Tunet

9- 3
7- 3
1- 5
3- 2
5-13
1- 4
7- 3
3- 4
2- 6
5- 5
2- 3
4- 3
5- 6
9- 3
4- 3
2- 4
2- 4
3- 1
4- 3
4- 1
3- 5
2- 7
2- 1
2- 1
6- 4
5- 2
4- 8
2- 8
1- 7

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

47
49
51
53
54
56
58
59
61
62
64
66
67
68
71
72
73
76
77
78
79
81
82
83
86
88
89

Nidaros
Målløs
Akerselva
Tunet
Holmlia
Nidaros
Målløs
Slevik
Sveiva
Tunet
Grei
Målløs
Slevik
Akerselva
Tunet
Holmlia
Grei
Akerselva
Sveiva
Målløs
Slevik
Holmlia
Grei
Nidaros
Tunet
Akerselva
Sveiva

-

Sveiva
Slevik
Målløs
Nidaros
Grei
Holmlia
Sveiva
Akerselva
Slevik
Målløs
Nidaros
Holmlia
Tunet
Sveiva
Akerselva
Slevik
Målløs
Holmlia
Tunet
Nidaros
Grei
Sveiva
Akerselva
Slevik
Holmlia
Nidaros
Grei

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

Sveiva
Bærums Verk
Sveiva
Harstad
Gjelleråsen
Sagene
Tunet
Bærums Verk
Fjerdingby
Sarpsborg
Greåker
Slevik
Sola
Nornen
Harstad
Gjelleråsen
Sagene
Tunet
Nornen
Sveiva
Slevik
Greåker
Sarpsborg
Fjerdingby
Sveiva
Bærums Verk
Sagene
Tunet
Nornen
Sola
Gjelleråsen
Harstad
Greåker
Sarpsborg
Fjerdingby
Sveiva
Harstad
Bærums Verk
Nornen
Sola
Slevik
Sagene
Tunet
Gjelleråsen
Sarpsborg
Fjerdingby
Sveiva
Harstad
Gjelleråsen
Bærums Verk
Slevik
Greåker
Tunet
Nornen
Sola
Sagene
Fjerdingby
Sveiva
Harstad
Gjelleråsen
Sagene
Bærums Verk
Sarpsborg
Nornen
Sola
Slevik
Greåker
Tunet

-

Greåker
Tunet
Sarpsborg
Greåker
Slevik
Sola
Nornen
Fjerdingby
Sveiva
Harstad
Gjelleråsen
Sagene
Tunet
Bærums Verk
Fjerdingby
Sarpsborg
Greåker
Slevik
Sola
Bærums Verk
Nornen
Tunet
Sagene
Gjelleråsen
Harstad
Sola
Fjerdingby
Sarpsborg
Greåker
Slevik
Sveiva
Bærums Verk
Sola
Nornen
Tunet
Sagene
Gjelleråsen
Slevik
Fjerdingby
Sarpsborg
Greåker
Harstad
Sveiva
Bærums Verk
Slevik
Sola
Nornen
Tunet
Sagene
Greåker
Fjerdingby
Sarpsborg
Gjelleråsen
Harstad
Sveiva
Bærums Verk
Greåker
Slevik
Sola
Nornen
Tunet
Sarpsborg
Fjerdingby
Sagene
Gjelleråsen
Harstad
Sveiva
Bærums Verk

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

Resultater Eliteserien menn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Sarpsborg
Greåker
Slevik
Sola
Nornen
Fjerdingby
Sveiva
Harstad
Gjelleråsen
Sagene
Tunet
Bærums Verk
Fjerdingby
Sarpsborg
Greåker
Slevik
Sola
Bærums Verk
Nornen
Tunet
Sagene
Gjelleråsen
Harstad
Sola
Fjerdingby
Sarpsborg
Greåker
Slevik
Sveiva
Bærums Verk
Sola
Nornen
Tunet
Sagene
Gjelleråsen
Slevik
Fjerdingby
Sarpsborg
Greåker
Harstad
Sveiva
Bærums Verk
Slevik
Sola
Nornen
Tunet
Sagene
Greåker
Fjerdingby
Sarpsborg
Gjelleråsen
Harstad
Sveiva
Bærums Verk
Greåker
Slevik
Sola
Nornen
Tunet
Sarpsborg
Fjerdingby
Sagene
Gjelleråsen
Harstad

-

Sveiva
Harstad
Gjelleråsen
Sagene
Tunet
Bærums Verk
Fjerdingby
Sarpsborg
Greåker
Slevik
Sola
Nornen
Harstad
Gjelleråsen
Sagene
Tunet
Nornen
Sveiva
Slevik
Greåker
Sarpsborg
Fjerdingby
Sveiva
Bærums Verk
Sagene
Tunet
Nornen
Sola
Gjelleråsen
Harstad
Greåker
Sarpsborg
Fjerdingby
Sveiva
Harstad
Bærums Verk
Nornen
Sola
Slevik
Sagene
Tunet
Gjelleråsen
Sarpsborg
Fjerdingby
Sveiva
Harstad
Gjelleråsen
Bærums Verk
Slevik
Greåker
Tunet
Nornen
Sola
Sagene
Fjerdingby
Sveiva
Harstad
Gjelleråsen
Sagene
Bærums Verk
Sarpsborg
Nornen
Sola
Slevik

10- 5
10- 1
4- 7
6- 8
4- 4
6- 5
8- 4
8-10
3- 4
17- 6
6- 2
17- 4
12- 6
7- 2
8- 8
2- 6
5- 5
5-11
6- 5
3- 5
7- 9
11- 2
9- 7
3- 3
5- 8
10-10
11- 2
6- 5
7- 6
5- 1
4- 8
6-18
6- 4
4- 3
6- 9
6- 6
9- 6
7- 7
16- 4
4- 8
4- 8
6-10
4- 9
4- 6
6- 5
4- 6
9- 6
11- 8
11- 6
7- 7
1- 2
8- 3
9- 5
7-11
11- 2
2-11
8- 7
1- 9
5- 4
7- 7
3- 4
10- 5
10- 2
10- 5

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

34

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

2- 6
5- 5
6- 7
4- 7
7- 8
4- 4
6- 6
5- 7
9- 6
5- 4
8- 3
5-15
2- 7
3- 9
7- 7
3- 8
4- 7
8- 1
6- 6
6- 6
9- 7
4- 3
9- 9
4- 3
5- 4
9- 0
6-12
6- 5
6- 9
6- 9
8- 2
5- 4
21- 2
8- 3
6- 8
1-10
0- 3
12- 6
4- 8
6- 6
5-10
6- 3
8- 7
6- 6
12- 3
15- 5
8- 8
7-12
9- 7
4- 5
5- 5
6- 8
6- 8
7-10
5- 5
3- 5
8- 7
9- 4
11- 9
7- 2
6- 5
7- 9
10- 9
7-10
7- 6
8- 6
7- 7
8- 2

(1-1,0-2,1-3)
(1-2,2-1,2-2)
(3-3,0-1,3-3)
(3-3,0-1,1-3)
(3-5,3-1,1-2)
(2-3,2-1,0-0)
(2-2,1-2,3-2)
(3-4,2-2,0-1)
(3-2,3-4,3-0)
(1-0,3-2,1-2)
(3-1,3-2,2-0)
(3-2,1-6,1-7)
(0-1,0-4,2-2)
(0-4,1-4,2-1)
(3-2,2-2,2-3)
(1-6,1-1,1-1)
(1-1,1-3,2-3)
(2-1,2-0,4-0)
(2-4,3-0,1-2)
(2-1,3-5,1-0)
(3-3,4-1,2-3)
(0-1,3-2,1-0)
(2-3,3-3,4-3)
(2-2,1-0,1-1)
(2-3,2-0,1-1)
(3-0,1-0,5-0)
(1-4,3-3,2-5)
(2-1,2-2,2-2)
(2-3,1-3,3-3)
(1-4,1-3,4-2)
(4-1,2-0,2-1)
(1-1,2-2,2-1)
(5-0,4-0,12-2)
(4-0,2-2,2-1)
(1-3,2-2,3-3)
(0-5,1-3,0-2)
(0-2,0-0,0-1)
(5-2,0-0,7-4)
(1-2,3-5,0-1)
(1-2,3-0,2-4)
(1-3,3-3,1-4)
(2-0,2-1,2-2)
(2-3,5-1,1-3)
(3-2,1-1,2-3)
(7-0,3-3,2-0)
(7-2,4-1,4-2)
(1-3,3-4,4-1)
(2-2,2-4,3-6)
(0-3,5-1,4-3)
(0-1,1-1,3-3)
(0-3,1-1,4-1)
(3-3,1-4,2-1)
(3-5,1-0,2-3)
(3-4,3-2,1-4)
(1-2,0-2,4-1)
(1-1,2-0,0-4)
(2-3,3-3,3-1)
(2-0,2-1,5-3)
(2-4,2-1,7-4)
(3-0,1-1,3-1)
(3-3,2-0,1-2)
(0-3,3-6,4-0)
(5-2,3-3,2-4)
(2-3,3-4,2-3)
(2-3,2-0,3-3)
(2-2,4-1,2-3)
(3-3,1-3,3-1)
(5-0,1-2,2-0)

7.7

FINALE:
Tunet
- Holmlia

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

SEMIFINALER:
Sveiva - Tunet
Tunet
- Sveiva
Tunet
- Sveiva
Sveiva - Tunet
Holmlia - Målløs
Målløs - Holmlia
Målløs - Holmlia
Holmlia - Målløs
Målløs - Holmlia

404531222-

Poengplukker:
Lisbeth Pettersen
Ingvild Øversveen
Petra Weiss

7.8

5
1
3
6
4
2
3
3
4

(0-2,1-1,3-2)
(0-0,0-1,0-0)
(1-1,1-0,2-2)
(2-0,1-3,2-3)
(2-1,1-1,0-2)
(0-1,1-1,0-0)
(1-1,1-0,0-1,0-1)sd
(0-1,1-0,1-1,0-1)sd
(0-0,1-3,1-1)
M
6
6
3

Holmlia
Tunet
Tunet

A
7
3
5

P
13
9
8

NM menn senior
FINALE:
Greåker

- Sarpsborg

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

SEMIFINALER:
Gjelleråsen Greåker
Greåker
Gjelleråsen Fjerdingby Sarpsborg
Sarpsborg
-

Greåker
Gjelleråsen
Gjelleråsen
Greåker
Sarpsborg
Fjerdingby
Fjerdingby

565561212-

KVARTFINALER:
Sveiva
Greåker
Greåker
Sveiva
Bærums Verk Sarpsborg
Sarpsborg
Gjelleråsen Tunet
Tunet
Gjelleråsen Tunet
Fjerdingby Sagene
Sagene
Fjerdingby Sagene
-

Greåker
Sveiva
Sveiva
Greåker
Sarpsborg
Bærums Verk
Bærums Verk
Tunet
Gjelleråsen
Gjelleråsen
Tunet
Gjelleråsen
Sagene
Fjerdingby
Fjerdingby
Sagene
Fjerdingby

4- 3
8- 4
10- 6
2- 4
6- 7
13- 2
17- 3
4- 3
8- 3
10- 3
3- 2
4- 5
7- 6
9- 6
7-12
4-10
8- 9

Poengplukker:
Ketil Kristiansen
Andreas Elf
Raymond Evensen

7.9

NM FINALE KVINNER, 19/4-09 Sparta Amfi
Tunet IBK - Holmlia SK
7-5 (4-2,3-1,0-2)
Tilskuere: 452
1-0 (00:37) Ingvild Øversveen (Petra Weiss)
1-1 (05:18) Lisbeth Pettersen
1-2 (07:18) Lotte Nesbakken (Elizabeth Landsgård)
2-2 (10:15) Siri Havre (Johanna Ottosson)
3-2 (10:53) Selvmål
4-2 (19:03) Pia Molberg (Ingvild Øversveen)
5-2 (23:50) Ingvild Øversveen (Charlotte Hermansen)
6-2 (26:19) Petra Weiss (Ingvild Øversveen)
6-3 (36:19) Lisbeth Pettersen (Karen Farnes)
7-3 (39:14) Petra Weiss (Live Fosmark)
7-4 (43:34) Lisbeth Pettersen
7-5 (49:01) Elizabeth Landsgård (Marianne Nadim)
Utv: Tunet 1x2min, Holmlia ingen.
Skudd: 27-34 (12-9,11-9,4-16)
Holmlias beste: Lisbeth Pettersen
Tunets beste: Ingvild Øversveen
Dommere : Jon Vegar Eliassen/Bjørnar Torvet

NM kvinner senior

Sarpsborg
Greåker
Fjerdingby

9
8
3
7
9
5
6

M
17
7
8

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

(1-2,1-1,2-0)
(5-1,1-2,2-1)
(3-2,3-1,4-3)
(0-2,1-1,1-1)
(2-5,0-2,4-0)
(5-1,3-0,5-1)
(5-0,8-1,4-2)
(0-0,4-0,0-3)
(3-2,2-0,3-1)
(6-1,3-1,1-1)
(0-1,0-1,3-0)
(0-1,3-1,1-2,0-1)sd
(3-1,3-3,1-2)
(2-1,2-3,5-2)
(2-3,1-4,4-5)
(2-3,1-2,1-5)
(3-4,2-4,3-0,0-1)sd
A
6
16
13

P
23
23
21

NM FINALE J15, 18/4-09 Sparta Amfi
Bygdø Monolitten IL - Tunet IBK 1-2 (1-1,0-0,0-1)
Tilskuere : 175
0-1 (05:22) Thea Nerell (Mia S. Andresen)
1-1 (06:35) Camilla Bergsmark (Ellen Marie Solem)
1-2 (36:59) Susann Biseth-Michelsen
Utv: BMIL 2x2min, Tunet 2x2min.
Skudd 23-20 (6-8,7-7,7-5)
BMILs beste: Ellen Marie Solem
Tunets beste: Susann Biseth-Michelsen
Dommere: Eirik Olavson/Mathias Smaga

NM J15
FINALE:
BMIL
- Tunet

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

SEMIFINALER:
BMIL
- Sveiva
Tunet
- Grei

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

NM FINALE MENN, 19/4-09 Sparta Amfi
Greåker IBK - Sarpsborg IBK
4-2 (0-0,1-2,3-0)
Tilskuere : 1975
0-1 (22:14) Klas Nordin (Daniel Holmberg)
1-1 (25:10) Andreas Maelum (Andreas Elf)
1-2 (38:14) Tormod Høydal (Jonas Klefbeck)
2-2 (43:17) Willy Fauskanger (Thomas Jansson)
3-2 (45:06) Jørn A. Isnes (Peter Fahlström)
4-2 (48:29) Andreas Elf (Stian Skau)
Utv: Greåker 2x2min, Sarpsborg 4x2min.
Skudd 34-19 (6-1,14-8,14-10)
Sarpsborgs beste spiller: Thomas Näsholm
Greåkers beste spiller:
Andreas Elf
Dommere: Inge Haug/Bjørn Einar Rønningen

35

PULJESPILL:
Pulje A:
BMIL
3 3 0 0 10- 1 6
Grei
3 2 0 1
7- 8 4
--------------------------Slevik
3 1 0 2
5- 6 2
Freidig 3 0 0 3
3-10 0
BMIL
Slevik
Grei
Slevik
BMIL
Freidig

-

Freidig
Grei
BMIL
Freidig
Slevik
Grei

421311-

Pulje B:
Tunet
2 2 0 0 11- 4 4
Sveiva
1 2 1 0
9- 9 2
--------------------------Øreåsen 2 0 0 2
4-11 0
0
3
5
2
0
3

Tunet
- Sveiva
Sveiva - Øreåsen
Øreåsen - Tunet

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

NM FINALE J17-19, 18/4-09 Sparta Amfi
Sveiva IBK - Slevik IBK 2-6 (0-1,2-1,0-4)
0-1 (05:35) Madelen Thommesen (Victoria Hansen)
1-1 (20:58) Sofie Skånsar (Henriette Knutsen)
2-1 (21:51) Camilla Vike
2-2 (22:51) Victoria Hansen
2-3 (46:46) Victoria Hansen
2-4 (48:45) Jennie Evaldsson
2-5 (52:01) Jennie Evaldsson
2-6 (56:34) Marie Lie (Matilde Larsen)
Skudd 22-25 (8-4,8-6,6-15)
Sveivas beste: Simone Järvinen
Sleviks beste: Victoria Hansen
Dommere: Bjørn Aksel Henriksen/Roy Kristoffersen

7.10 NM J17-19
FINALE:
Sveiva

- Slevik

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

SEMIFINALER:
Tunet
- Slevik
Sveiva
- Freidig

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

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

PULJESPILL:
Pulje A:
Tunet
3 3 0 0 11- 4 6
Freidig
3 2 0 1 15- 8 4
---------------------------St. Croix 3 1 0 2 13-15 2
Sagene
3 0 0 3 3-15 0

Pulje B:
Sveiva
3 3 0 0 16- 3 6
Slevik
3 2 0 1 22- 4 4
-------------------------BMIL
3 1 0 2 5- 3 2
Moelven 3 0 0 3 1-34 0

Tunet
Freidig
Tunet
St. Croix
Sagene
St. Croix

Slevik
Moelven
Slevik
Sveiva
BMIL
Sveiva

-

St. Croix
Sagene
Freidig
Sagene
Tunet
Freidig

444804-

1
0
3
3
3
8

-

Sveiva
BMIL
Moelven
BMIL
Slevik
Moelven

7.11 NM G15
FINALE:
Sveiva

- Tunet

17- 3 (7-1,5-1,5-1)
11- 4 (1-1,5-1,5-2)

B-SLUTTSPILL:
Gjelleråsen - Trygg/Lade
Øya
- Gjelleråsen
Trygg/Lade - Øya

3
4
0
0
2
1

NM FINALE G15, 18/4-09 Sparta Amfi
Sveiva IBK - Tunet IBK 8-3 (3-0,3-2,2-1)
1-0 (00:35) Sindre Romslo Bjerknes (Peter Magnusson)
2-0 (04:23) Andreas Valbye (Patrick Martinsen)
3-0 (09:26) Thomas Furu (Patrick Martinsen)
4-0 (20:11) Kjetil Hammerstad (Patrick Martinsen)
4-1 (24:23) Sondre Grønlie (Mats Karlsen)
5-1 (27:13) Jesper Solheimsnes (Sindre Romslo Bjerknes)
5-2 (27:28) Sondre Grønlie (Anders Flaglien)
6-2 (27:58) Jesper Solheimsnes (Thomas Furu)
7-2 (33:08) Jesper Solheimsnes (Sindre Romslo Bjerknes)
8-2 (41:59) Kjetil Hammerstad (Andreas Valbye)
8-3 (44:59) Andreas Skaugerud
Utv: Sveiva 3x2min, Tunet 2x2min.
Skudd 25-24 (9-6,8-9,8-9)
Tunets beste: Sondre Grønlie
Sveivas beste: Kristan Brunvoll
Dommere: Frank Taaje/Henrik Østeby

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

SEMIFINALER:
Tunet
- Fagerstrand
Sveiva
- Sarpsborg

20181112-

4- 4
0- 6
2- 2

PULJESPILL:
Pulje A:
Tunet
Sarpsborg
GIF
Øya
Øya
Gjelleråsen
Sarpsborg
Tunet
Tunet
Øya

3
3
3
3
–
–
–
–
–
–

3
2
1
0

0
0
0
0

0 22- 3
1 22-13
2 14-14
3 1-29

Sarpsborg
Tunet
Gjelleråsen
Øya
Sarpsborg
Gjelleråsen

6
4
2
0

0-13
1- 6
8- 5
8- 1
8- 1
0- 8

Pulje B:
Sveiva
Fagerstrand
Trygg/Lade

2
2
2

2 0 0 23- 4
1 0 1 8-15
0 0 2 3-15

4
2
0

Fagerstrand – Sveiva
3-13
Trygg/Lade – Fagerstrand 2- 5
Sveiva
– Trygg/Lade 10- 1
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NM FINALE G17, 17/4-09 Sparta Amfi
Sveiva IBK - Sagene IF 14-0 (4-0,7-0,3-0)
1-0 (03:28) Thomas Furu (Patrick Martinsen)
2-0 (04:41) Sindre Bjerknes (Daniel Gidske)
3-0 (08:19) Jonas A. Castellanos (Chetan Sethi)
4-0 (13:47) Kim Andre Schei (Jonas A. Castellanos)
5-0 (22:12) Jonas A. Castellanos (Nicolas M. Øverås)
6-0 (22:19) Patrick Martinsen (Kjetil Hammerstad)
7-0 (23:36) Patrick Martinsen (Sindre Bjerknes)
8-0 (25:35) Patrick Martinsen (Kjetil Hammerstad)
9-0 (27:27) Nicolas M. Øverås (Mathias Hals)
10-0 (28:50) Chetan Sethi (Sindre Bjerknes)
11-0 (35:21) Daniel Gidske (Sindre Bjerknes)
12-0 (49:04) Mats Gråterud (Daniel Gidske)
13-0 (50:40) Thomas Furu (Mathias Hals)
14-0 (52:37) Chetan Sethi (Patrick Martinsen)
Utv: Sveiva 1x2min, Sagene 4x2min.
Skudd 42-16 (14-7,19-3,9-6)
Sveivas beste: Sindre Bjerknes
Sagenes beste: Thomas Aronsen
Dommere: Eirik Olavson/Mathias Smaga

7.12 NM G17
FINALE:
Sveiva - Sagene

14- 0 (4-0,7-0,3-0)

SEMIFINALER:
Sveiva
- Sarpsborg 10- 6 (3-2,4-1,3-3)
Holmlia
- Sagene
2- 5 (1-1,1-3,0-1)
PULJESPILL:
Pulje A:
Sveiva
4 4 0 0 22- 8 8
Sagene
4 2 1 1
8-12 5
----------------------------Slevik
4 2 0 2 12-13 4
St. Croix 4 1 1 2 12-14 3
Øya
4 0 0 4 13-20 0
St. Croix
Slevik
Sagene
Sveiva
Øya
Slevik
Øya
Sagene
St. Croix
Sveiva

-

Sveiva
Øya
St. Croix
Slevik
Sagene
St. Croix
Sveiva
Slevik
Øya
Sagene

1525243278-

4
4
2
3
3
2
5
0
4
1

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

Pulje B:
Holmlia
4 4 0 0 16- 8 8
Sarpsborg 4 3 0 1 37- 8 6
----------------------------Tunet
4 2 0 2 20-14 4
BMIL
4 1 0 3 18-31 2
Freidig
4 0 0 4 10-40 0
Tunet
Holmlia
BMIL
Sarpsborg
Freidig
Holmlia
Freidig
BMIL
Tunet
Sarpsborg

-

Sarpsborg
Freidig
Tunet
Holmlia
BMIL
Tunet
Sarpsborg
Holmlia
Freidig
BMIL

3- 5
5- 3
6- 7
2- 3
6- 9
3- 1
1-17
2- 5
9- 0
3- 1

(1-2,2-3)
(4-2,1-1)
(3-4,3-3)
(0-2,2-1)
(6-6,0-3)
(2-1,1-0)
(1-7,0-10)
(0-4,2-1)
(3-0,6-0)
(6-0,7-1)

7.13 NM G19
FINALE:
Tunet

- Grei

SEMIFINALER:
Tunet
- Slevik
Grei
- Nor 92

NM FINALE G19, 18/4-09 Sparta Amfi
Tunet IBK - SF Grei 4-3 (1-0,3-1,0-2)
1-0 (16:51) Thomas Ihle (Patrick Sveen)
2-0 (28:00) Thomas Ihle (Patrick Sveen)
3-0 (33:24) Petter Halvorsen (Kevin Hansen)
4-0 (37:30) Thomas Ihle (Joachim Solvang)
4-1 (37:35) Carl Bacolod (Andre Emilio Garcia)
4-2 (46:35) Niclas Kolva (Ola Teigen)
4-3 (49:23) Thin Le Than (Niclas Kolva)
Utv: Tunet 4x2min, Grei 2x2min.
Skudd 32-26 (12-6,13-9,7-11)
Grei beste:
Andre Emilio Garcia
Tunets beste: Thomas Ihle
Dommere: Lars Bredby/Espen Lundgreen

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

21- 1 (6-0,9-0,6-1)
7- 5 (3-0,2-2,2-3)

PULJESPILL:
Pulje A:
Tunet
4 4 0 0 30- 6 8
Nor92
4 3 0 1 20-16 6
------------------------------Sveiva
4 1 1 2 15-21 3
Greåker
4 1 0 3 19-26 2
Sola
4 0 1 3 19-34 1
Tunet
Greåker
Sveiva
Sola
Nor 92
Tunet
Sola
Greåker
Nor 92
Sveiva

-

Sola
Nor 92
Tunet
Greåker
Sveiva
Greåker
Nor 92
Sveiva
Tunet
Sola

9- 2
2- 4
1- 6
8-11
6- 3
8- 2
4- 9
4- 6
1- 7
5- 5

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

Pulje B:
Grei
4 4 0 0 19- 9 8
Slevik
4 3 0 1 19-14 6
------------------------------St. Croix
4 2 0 2 18- 9 4
Sunde IL
4 1 0 3 13-24 2
Lillehammer 4 0 0 4
7-20 0
St. Croix
Grei
Lillehammer
Sunde
Slevik
St. Croix
Sunde
Grei
Slevik
Lillehammer
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-

Sunde
10Slevik
5St. Croix
1Grei
3Lillehammer 7Grei
2Slevik
5Lillehammer 6St. Croix
4Sunde
3-

1
2
3
5
1
3
6
2
3
4

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

7.14 Kvalifisering til eliteserien menn (BUL-hallen, 24.4.2009)
Alta

- Nidaros

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

Nor 92 var automatisk kvalifisert.
Greåker, Sarpsborg, Tunet, Sagene, Fjerdingby, Gjelleråsen, Bærums Verk, Sveiva, Harstad,
Slevik, Nor92 og Nidaros spiller i eliteserien 09/10.

7.15 Kvalifisering til eliteserien kvinner
Det ble ikke spilt kvalifisering.
Tunet, Målløs, Holmlia, Sveiva, Slevik, Akerselva, Nidaros og Grei spiller i eliteserien 09/10.

7.16 Resultater A-landslag kvinner
06.02.09
06.02.09
07.02.09
08.02.09

Koceni,
Koceni,
Koceni,
Koceni,

Latvia
Latvia
Latvia
Latvia

Norge
Polen
Norge
Latvia

-

Latvia
Norge
Polen
Norge

2551-

2
5
3
1

Sverige
Norge
Norge
Norge
Sveits
Estland
Norge
Latvia

-

Norge
Latvia
Latvia
Danmark
Norge
Norge
Finland
Norge

11- 3
8- 4
Glen Evensen passerte som åttende
4- 3
norske spiller 50 landskamper
02.11.08 mot Latvia.
7- 3
9- 6
5-13
5-15
6- 5 (Norge ble nr.6 i VM)

-

Norge
Norge
Polen
Norge
Tsjekkia
Norge
Sveits
Norge
Norge
Finland
Norge

3- 5
4- 8
10- 3
5- 2
3-13
5- 4
2-14
12- 1
5- 6
0-13
6- 4 (Norge ble nr.6 i VM)

-

Latvia
Norge
Norge
Norge

47114-

7.17 Resultater A-landslag menn
03.05.08
01.11.08
02.11.08
06.12.08
07.12.08
08.12.08
10.12.08
14.12.08

Trollhättan, Sverige
Høyenhall, Norge
Høyenhall, Norge
VM Ostrava, Tsjekkia
VM Ostrava, Tsjekkia
VM Ostrava, Tsjekkia
VM Ostrava, Tsjekkia
VM Praha, Tsjekkia

7.18 Resultater U19-landslag menn
23.08.08
24.08.08
06.02.09
06.02.09
07.02.09
07.02.09
08.02.09
06.05.09
07.05.09
08.05.09
09.05.09

Siedlec, Polen
Siedlec, Polen
Zbaszyn, Polen
Zbaszyn, Polen
Zbaszyn, Polen
Zbaszyn, Polen
Zbaszyn, Polen
VM Turku, Finland
VM Turku, Finland
VM Turku, Finland
VM Turku, Finland

Polen
Polen
Norge
Slovakia
Norge
Latvia
Norge
Tsjekkia
Slovakia
Norge
Latvia

7.19 Resultater U19-landslag kvinner
07.05.08
08.05.08
09.05.08
11.05.08

VM
VM
VM
VM

Wolsztyn,
Wolsztyn,
Wolsztyn,
Babimost,

Polen
Polen
Polen
Polen

Norge
Finland
Sveits
Tsjekkia
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2
2
3
1 (Norge ble nr.6 i VM)

7.20 Poengplukkere i Eliteseriene
Menn:
Raymond Evensen
Andreas Elf
Willy Fauskanger
Ketil Kristiansen
Runar Snellingen
Ola Sætrang
Kyle Pudas
Jukka Laitinen
Benny Vestin
Johan Larsson
Antti Laitinen
Stian Skau
Jörgen Jonsson
Peter Fahlström
Patrick Gundersen
Glen Evensen
Linus Svensson
Per Folkesson
Morten Kolstad
Christian Larsson
Andreas Sletten
Mads Rongsjord
Per Wångersjö
Pertti Nevasalmi
Jan F. Snellingen
Jesper Nilsson
Stian Thorsen
Henrik Johansson
Tommy Midtsveen
Thanh Tran Minh
Mikko Piippo
Martin Erhamre
Klas Nordin
Stellan Kinell

Kvinner:
Fjerdingby
Greåker
Greåker
Sarpsborg
Sagene
Sagene
Bærums Verk
Harstad
Sarpsborg
Sarpsborg
Harstad
Greåker
Fjerdingby
Greåker
Tunet
Fjerdingby
Sveiva
Slevik
Sagene
Sola
Sveiva
Tunet
Bærums Verk
Harstad
Sagene
Sveiva
Nornen
Sarpsborg
Gjelleråsen
Gjelleråsen
Harstad
Sagene
Sarpsborg
Bærums Verk

M
33
24
48
38
32
37
23
21
35
23
30
21
37
35
23
16
30
27
23
19
17
15
25
24
20
13
25
13
24
20
8
18
15
18

A
43
52
16
25
31
21
33
34
18
26
16
25
8
9
21
28
12
14
17
21
22
24
13
13
17
23
9
19
7
11
23
12
15
10

P
76
76
64
63
63
58
56
55
53
49
46
46
45
44
44
44
42
41
40
40
39
39
38
37
37
36
34
32
31
31
31
30
30
28

Ingvild Øversveen
Petra Weiss
Sandra Sjöström
Line Nygård
Lisbeth Pettersen
Sofia Sundquist
Elisabeth Torp
Josefin Andersson
Kristine Næss Haug
Anette Gulliksen
Anette Marie Berg
Therese Sandberg
Victoria Hansen
Camilla Svendgård
Caroline Eng Sander
Ida Karevold
Ingvild Ruud
Terese Walfridsson
Lise Lotte Sørensen
Elizabeth Landsgård
Charlotte Hermansen
Anne Wike
Elisabeth Kraft
Åsa Torstensson
Jennie Evaldsson
Irina Sprenglewski
Anna Karinen
Hege Øiseth
Marianne Nadim
Elisabeth Claussen
Siri Havre
Lene Moen
Beate Olsen
Anette Fjeld

Tunet
Tunet
Målløs
Sveiva
Holmlia
Målløs
Målløs
Sveiva
Tunet
Nidaros
Holmlia
Slevik
Slevik
Nidaros
Tunet
Nidaros
Målløs
Akerselva
Nidaros
Holmlia
Tunet
Akerselva
Akerselva
Slevik
Slevik
Akerselva
Slevik
Grei
Holmlia
Nidaros
Tunet
Målløs
Holmlia
Akerselva

7.21 Utmerkelser
Årets spiller menn: Andreas Elf (Greåker IBK)
Årets spiller kvinner: Petra Weiss (Tunet IBK)
Årets dommerpar: Rune Ali Zouhar og Kim-Alexander H. Jørstad (Bygdø/Monolitten IL)
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M
26
18
15
20
18
14
16
15
15
11
12
9
15
10
9
8
6
11
7
6
5
5
7
4
6
5
4
8
7
6
6
5
5
4

A
16
20
18
12
9
10
7
8
6
10
6
9
2
4
5
6
8
1
5
6
7
6
3
6
3
4
5
0
1
2
2
3
3
4

P
42
38
33
32
27
24
23
23
21
21
18
18
17
14
14
14
14
12
12
12
12
11
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8

7.22 Tabeller 2008/2009
Eliteserien Menn
Greåker
22 17 3 2 188- 98
37
Sarpsborg
22 15 6 1 185-128
36
Tunet
22 13 4 5 136-101
30
Sagene
22 13 3 6 174-131
29
Fjerdingby
22 12 2 8 154-141
26
Gjelleråsen
22 10 1 11 134-111
21
Bærums Verk
22
6 6 10 143-133
18
Sveiva
22
7 4 11 134-141
18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Harstad
22
8 1 13 130-151
17
Slevik
22
5 2 15 113-201
12
----------------------------------------Sola
22
2 7 13 103-174
11
Nornen
22
2 5 15 107-191
9

1.div midt Menn
Nidaros
Ugla
Ntnui
Nidaros 2

Eliteserien Kvinner
Tunet
14
Målløs
14
Holmlia
14
Sveiva
14
- - - - - - - - Slevik
14
Akerselva
14
Nidaros
14
Grei
14

12
12
10
8
- 5
4
2
1

0
0
1
1
2
0
0
0

2
2
3
5

92- 39
24
68- 41
24
67- 37
21
59- 45
17
- - - - - - - - 7
53- 69
12
10
49- 63
8
12
58-105
4
13
29- 76
2

14
14
14
14
14
14
14
14

10
10
9
7
7
6
3
1

0 4
0 4
1 4
3 4
1 6
0 8
1 10
0 13

96- 60
94- 74
73- 52
80- 67
94- 77
68- 75
49- 73
37-113

20
20
19
17
15
12
7
2

1.div vest Menn
Sunde
Lye
Klepp
Lura IL
Baune
Hommersåk

15
15
15
15
15
15

14
12
8
4
3
2

1 0
1 2
0 7
1 10
1 11
0 13

156- 56
178- 65
124- 92
71-140
51-154
51-124

29
25
16
9
7
4

11
5
4
3

1
0
0
1

0
7
8
8

106- 43
78- 67
74- 88
63-123

23
10
8
7

1.div midt Kvinner
Freidig
13
Ntnui
13
Nidaros 2
13
Ugla
13
Ntnui 2
7
Freidig Jr
7
Ntnui 3
7
Bakklandet
7

12
7
6
5
2
2
2
0

0
1
2
3
1
0
0
1

1
5
5
5
4
5
5
6

11850776234221011-

29
42
48
70
47
35
61
52

24
15
14
13
5
4
4
1

1.div sør Menn
Arendal/Toppen 6
Torridal
6
Pors Mosquitos 6

5
2
2

0
0
0

1
4
4

68- 28
40- 51
31- 60

10
4
4

1 3
0 4
1 5
3 6
2 11
3 13
0 16

127- 83
164- 75
125- 90
154-103
119-130
109-136
74-255

29
28
25
21
12
7
4

1.div nord Menn
Tromsø
Alta
TSI
Bodø
Hammerfest
Havøysund
Harstad 2

1.div øst Menn
Nor 92
22
19 1 2 194- 94 39
----------------------------------------Målløs
22
17 3 2 211-134 37
Fredrikstad
22
14 4 4 166-130 32
Bækkelaget
22
12 0 10 162-129 24
Hasle/Løren
22
9 4 9 117-122 22
Grei
22
9 3 10 140-122 21
Ajer
22
8 2 12 125-130 18
Akerselva
22
7 2 13 150-172 16
Drammen
22
7 2 13 138-176 16
Vålerenga
22
6 3 13 118-155 15
----------------------------------------Østensjø
22
5 3 14 134-231 13
Korsvoll
22
4 3 15 116-176 11
1.div øst Kvinner
Tunet 2
Akerselva 2
OSI
Lier Cats
Gjøvik
Sveiva 2
Haugerud
Strømmen

12
12
12
12

18
18
18
18
18
18
18

14
14
12
9
5
2
2

1.div nord Kvinner
Harstad
12
Tromsø
12
Hammerfest
12
Havøysund
12
TSI
12

8
5
4
4
4

0
4
3
2
1

4
3
5
6
7

6672525646-

56
42
52
71
71

16
14
11
10
9

For aldersbestemte klasser og 2. divisjon
og lavere henvises det til den enkelte
krets.

40

7. Resultatregnskap for 2008/2009 og 12. Budsjettforslag for 2009/2010
INNEBANDY
B-08/09

Prosjekt

INNEBANDY
R-08/09

INNEBANDY
DIFF. 08/09

INNEBANDY
B-09/10

738 000

477 528

(260 472)

38 250

50 392

12 142

55 650

SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMF NBF

776 250

527 920

(248 330)

793 650

2

SUM IDRETTSLAGENES AKTIVITET NBF

(442 000)

(405 294)

36 706

(500 000)

600

SUM A-LANDSLAG MENN INNEBANDY

400 000

750 660

350 660

255 000

601

SUM U-19 MENN INNEBANDY

200 000

336 217

136 217

230 000

602

SUM A-LANDSLAG KVINNER INNEBANDY

250 000

250 877

877

470 000

603

SUM U-19 KVINNER INNEBANDY

220 000

183 905

(36 095)

190 000

3

SUM TOPPIDRETT NBF

1 070 000

1 521 659

451 659

1 145 000

800

SUM TRENERUTDANNING INNEBANDY

80 000

171 648

91 648

80 000

801

SUM DOMMERUTDANNING INNEBANDY

220 000

185 327

(34 673)

220 000

4

SUM KOMPETANSEUTVIKLING NBF

300 000

356 975

56 975

300 000

120 000

105 200

(14 800)

120 000

28 000

26 235

(1 765)

28 000

148 000

131 435

(16 565)

148 000

20

SUM STYRKE IDR: ROLLE I SAMF NBF

29

SUM ANDRE PROSJEKTER

1

86

SUM TILSKUDD

87 000

KONTINGENT IFF

5

SUM ANDRE INNSATSOMRÅDER NBF

90

SUM MØTER FORBUNDSSTYRET

92

SUM MØTER INNEBANDY

6

SUM STYRE OG KOMITEER NBF

95 010

FORBUNDSKONTORET

95 050

DRIFT FORBUNDSK. OG KRETS

7

SUM ADM. OG PERSONAL NBF

98 000

ÅRSAVGIFT

98 001

NRK-AVGIFT

98 010

LISENS

738 000

39 060

18 896

(20 164)

39 060

156 000

206 270

50 270

176 000

195 060

225 166

30 106

215 060

2 750 000

2 700 523

(49 477)

2 905 000

828 450

828 694

244

878 220

3 578 450

3 529 216

(49 234)

3 783 220

(120 000)

(93 500)

26 500

(110 000)

0

(93 500)

(93 500)

0

(2 800 000)

(2 760 705)

39 295

(2 890 000)

98 020

OVERGANGER

(330 000)

(368 150)

(38 150)

(350 000)

98 030

PROTEST/APPELL

0

(4 800)

(4 800)

0

98 035

BØTER

0

(750)

(750)

0

98 060

RAMMETILSKUDD

(2 400 000)

(2 550 000)

(150 000)

(2 550 000)

98 080

DIV. INNTEKTER

0

(5 664)

(5 664)

0

98 085

AVSKRIVNINGER

10

SUM ANDRE INNTEKTER

11

PROSJEKTRESULTAT

0

24 067

24 067

0

(5 650 000)
(24 240)

(5 853 003)
34 075

(203 003)
58 315

(5 900 000)
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(15 070)

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 er ingen planlagte endringer for sesongen 09/10.
Det internasjonale innebandyforbundet arbeider med revidering av spillereglene, og det er
forventet at disse vil bli gjeldene fra 1.juli 2010.

8.2 Elitelisens (Simpelt flertall for å bli vedtatt)
Se eget dokument med forslag til elitelisens.

Begrunnelse:
Årsmøtet 2008 vedtok at seksjonsstyret og eliteserieforeningen skulle utarbeide et forslag til
elitelisens. Dette arbeidet ble avsluttet i januar 2009 og sendt ut på høring til samtlige
eliteserieklubber med mulighet for tilbakemeldinger og kommentarer.
Det fremlagte forslaget reflekterer høringsrunden.

8.3 Kampreglementet (2/3 flertall for å bli vedtatt)

8.3.1 Forslag fra Seksjonsstyret:
§1.
Alle innebandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med NBF's lov, Spilleregler
for innebandy, elitelisens og dette kampreglement.
Dersom det er motstrid mellom kampreglementet og elitelisensen skal elitelisensen gå foran
for de lag som er omfattet av den.

Begrunnelse:
Nødvendig endring i forbindelse med vedtak om elitelisens.
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8.3.2 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 6. Hallfasiliteter, utstyr, bekledning og Elitelisens vedrørende arrangement av kamper
på forbundsnivå.
Hallene som skal brukes til å arrangere forbundskamper (unntak NM-finaler) skal ha en
minimumskapasitet på:
Elite menn: 350 tilskuere I henhold til elitelisensen.
Elite kvinner: 200 tilskuere. I henhold til elitelisensen.
1. divisjon menn: 200 tilskuere
i følge godkjent brann- og hallinstruks.

---Tillegg til slutt i paragrafen:
For klubber med lag i Eliteseriene stiller Elitelisensen ytterligere krav (se
Eliteseriereglementet).

Begrunnelse:
Nødvendig endring i forbindelse med vedtak om elitelisens.

8.3.3 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 15. Nasjonale kamper.
Nasjonale kamper spilles mellom to norske lag tilsluttet forbundet. Det spilles i klasser for
hvert kjønn oppdelt i senior og aldersbestemte klasser. Kamper med blandete lag kan spilles
etter spesiell tillatelse fra seksjonsstyret.
En obligatorisk kamp er en kamp arrangert av administrerende myndighet, og inkluderer
seriekamper, krets- og regionscupkamper, kvalifiseringskamper for opp- og nedrykk og NMkamper.
Kamper mot lag utenfor NBF:
Kamper mot norske klubber som ikke har søkt om opptak i forbundet, må ikke spilles uten
tillatelse fra NBF. Forbudet gjelder så vel lag som enkelte spillere. Søknad sendes NBFs
innebandyseksjon.

Begrunnelse:
Få innført begrepet obligatorisk kamp.
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8.3.4 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 18. Seriesystem.
Punkt 2: Klubber med flere enn ett lag i seriesystemet.
Alle klubber kan delta med flere lag i seriesystemet. En klubbs 2. lag kan ikke spille høyere
enn i 2. divisjon.
En klubb kan ikke delta med flere enn ett lag i samme divisjon, unntatt i kretsens laveste
divisjon der klubber kan delta med flere enn ett lag. Dette gjelder også nyopprettet 2. divisjon
uten ytterligere divisjoner, men opprettes det flere divisjoner i fremtiden må det lavest
rangerte laget rykke ned.
Om et lag etter avsluttet sesong må rykke ned fra en divisjon, kan ikke et annet av klubbens
lag rykke opp til eller delta i kvalifisering for opprykk til denne divisjonen for påfølgende
sesong. Et lag som rykker ned til en divisjon der et annet lag fra klubben er kvalifisert,
forskyver det sistnevnte lag ned en divisjon.
Dersom en klubb har 2 lag i laveste divisjon, er det kun det høyest rangerte lag som kan rykke
opp.
Administrerende myndighet kan dispensere fra dette punkt der dette anses nødvendig.
Punkt 3:
Administrerende myndighet bestemmer hvordan seriesystemet for aldersbestemte klasser skal
inndeles.

Begrunnelse:
Ikke dekket i kampreglementet fra før.

8.3.5 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 19. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon).
Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer forbundsseriene.
Vinneren av eliteserien for kvinner og for menn er kvalifisert til Euro Floorball Cup.
Dersom Norge i en klasse tildeles ytterligere en plass, vil laget som endte som nummer 2 i
Eliteserien få denne plassen.
Eliteserie menn:
Eliteserien for menn skal bør bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. Lag nummer 12 og 11
rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjons- avdelingen de hører
hjemme.
Kvalifisering til eliteserien menn:
Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling spiller om de to ledige plassene i Eliteserien. Kun lag
som ble nr.2 i sin 1.divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass.
2.lag kan ikke delta i kvalifisering.
Kvalifiseringen spilles over en helg:
Hvis det deltar 6 lag i kvalifiseringen spilles det med to puljer av tre lag på en slik måte av
man sikrer at de to beste lagene kvalifiserer seg. Puljene trekkes fritt.
Hvis det deltar 5 lag eller færre, spilles det enkel serie hvor de to beste lagene kvalifiserer
seg.
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Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med
ønsket antall lag, kan lag som rykket ned fra eliteserien tilbys plass, hvor det laget som
plasserte seg best av de som rykket ned, tilbys plass først. Dersom Eliteserien etter dette
stadig har ledige plasser bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles,
hvilke lag som evt. tilbys plass i Eliteserien, og hvordan en kvalifisering spilles.
1. divisjon menn:
1. divisjon skal bør bestå av minimum 8 lag.
Administrerende myndighet avgjør hvordan serien gjennomføres i praksis. Administrerende
myndighet bestemmer hvor mange lag det skal være med i 1. divisjon, men kravene over må
være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien.
Administrerende myndighet kan tillate at 2.lag spiller i divisjonen, men disse kan ikke spille
kvalifisering.
For at et lag skal kunne delta i kvalifisering til Eliteserien må de kretser/regioner som den
aktuelle 1.divisjonen består av ha minimum 8 klubber med lag i seriespill for menn.
Kvalifisering til 1. divisjon menn:
I serier med 10 lag eller flere, rykker de to sist plasserte lagene ned etter ferdigspilt serie, og
plasseres i den avdelingen lagene hører hjemme.
Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra
eliteserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon rykker også tredje siste, fjerde siste, osv.
direkte ned.
I serier med 9 lag eller færre, rykker sist plasserte lag direkte ned etter ferdigspilt serie, og
plasseres i den avdelingen laget hører hjemme. Nest siste lag deltar i kvalifisering.
Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra
eliteserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon rykker også nest siste lag direkte ned, og
tredje siste spiller kvalifisering, osv.
Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyest rangerte 1. lag i underliggende 2.
divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt
få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er
ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige
plasser.
Administrerende myndighet avgjør hvordan kvalifiseringen spilles.
1.divisjon øst menn:
1.divisjon øst for menn skal bør bestå av 12 lag som spiller dobbel serie.
Kvalifisering til 1. divisjon øst menn:
Oslo og Akershus bandyregion tildeles to plasser i kvalifiseringen. De resterende kretsene
tildeles en plass. Reglene for kvalifisering til 1.divisjon skal ellers følges som beskrevet over.
Eliteserie kvinner:
Eliteserien for kvinner skal bør bestå av minimum 8 10 lag som spiller minimum dobbel serie.
Laget på siste plass rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjon
avdelingen det hører hjemme. Laget på nest siste plass deltar i kvalifisering til neste sesongs
Eliteserie. Administrerende myndighet fastsetter endelig antall lag og antall serierunder.
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Kvalifisering til eliteserien kvinner:
Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på nest siste plass i Eliteserien spiller om de
to ledige plassene i Eliteserien. Kun lag som ble nr.2 i sin 1.divisjonsavdeling kan få
avdelingsvinnerens plass.
Fra 1.div øst er det høyest rangerte 1.lag som deltar i kvalifiseringen. Kun nest høyest
rangerte 1.lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen.
Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med
ønsket antall lag, kan siste lag i eliteserien tilbys plass.
2.lag kan ikke delta i kvalifisering.
Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med
ønsket antall lag, kan lag som rykket ned fra eliteserien tilbys plass, hvor det laget som
plasserte seg best av de som rykket ned, tilbys plass først. Dersom Eliteserien etter dette
stadig har ledige plasser bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles,
hvilke lag som evt. tilbys plass i Eliteserien, og hvordan en kvalifisering spilles.
1. divisjon kvinner:
1.divisjon kvinner skal bør bestå av minimum 6 lag.
Administrerende myndighet kan tillate at 2.lag spiller i divisjonen, men disse kan ikke spille
kvalifisering.
For at et lag skal kunne delta i kvalifisering til Eliteserien må de kretser/regioner som den
aktuelle 1.divisjonen består av ha minimum 6 klubber med lag i seriespill for kvinner.
Administrerende myndighet avgjør hvordan serien gjennomføres i praksis, men kravene
ovenfor må være oppfylt for at lag fra regionen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien.
Kvalifisering til 1. divisjon kvinner:
Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag som skal rykke ned fra divisjonen. Det
skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering.
Det foreslås at bestemmelsene rundt 1.div øst for kvinner flyttes til årsmøtet i Oslo og
Akershus Bandyregion innebandyseksjonen, og derfor fjernes som særbestemmelse i
innebandyens kampreglement:
1. divisjon øst kvinner:
1.divisjon øst kvinner skal bør bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie. Det
tillates at 2.lag spiller i divisjonen, men disse kan ikke rykke opp i eliteserien.
Det skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering til 1.divisjon øst. Ett lag skal delta i
kvalifisering til 1.divisjon øst, mens minimum ett lag rykker direkte ned. Antall lag som rykker
ned er avhengig av utfallet til opprykk/nedrykk mellom eliteserie og 1.divisjon. Hvis det etter
opprykk/nedrykk er for få plasser ledig i kvalifiseringen til 1.divisjon, vil flere av de lavest
rangerte lag rykke direkte ned inntil det er korrekt antall lag i kvalifiseringen. Det lavest
rangerte lag utenom de som rykker direkte ned, deltar i kvalifisering til 1.divisjon øst. Flyttes
til årsmøtet for OA bandyregion
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Kvalifisering til 1.div øst kvinner:
Det skal minimum være to ledige plasser for kvalifisering. Vinneren av hver
2.divisjonsavdeling samt et lag fra 1.divisjon øst spiller om de ledige plassene i 1.divisjon øst.
Kun lag som ble nr.2 i sin 2.divisjonsavdeling kan få avdelingsvinnerens plass. Dersom det er
flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de
nest høyest rangerte lag spiller om øvrige ledige plasser. Kun 2.divisjonsavdelinger med
minimum 4 lag kan delta i kvalifisering. De siste lag i 1.div øst kan kvalifisere seg hvis det
ikke er mulig å fylle opp serien med ønsket antall lag. Flyttes til årsmøtet for OA bandyregion

Begrunnelse:
Tilpasning av kampreglementet i henhold til de signaler og behov som har kommet i løpet av
sesongen.

8.3.6 Forslag fra Harstad IBK:
§19 – Forbundsseriene
Forslag om at kampreglementet for 1.div. herrer og damer forandres.
1.divisjon herrer.
Pr.i dag må det være 8 lag i 1.div herrer for at vinneren skal få mulighet til
Å spille eliteseriekvalifisering.
Forslaget er at dette endres til 6 lag.
Grunnen er at det for tiden kun er 1.div.Østland som de senere år har klart å oppfylle kravet,
og at seksjonsstyret har gitt dispensasjoner.
Det er uansett de to beste i en elitekvalik som rykker opp i eliten. Da har det, slik vi ser det,
ingen særlig betydning i om det er 6 eller 8 lag i en 1.divisjon for herrer.
1.divisjon damer.
Av samme grunn som for 1.div herrer, så foreslås det at det endres fra 6 til 4 lag.

Seksjonsstyrets innstilling:
Se seksjonsstyrets eget forslag.

8.3.7 Forslag fra Fredrikstad IBK:
§ 19. Forbundsseriene
Vinneren av 1. divisjon Østlandet er direkte kvalifisert for Eliteserien, mens nr. 2 i
1. divisjon Østlandet, sammen med vinnerne av de øvrige 1. divisjoner spiller kvalifisering
om den siste plassen i Eliteserien.
Motivering:
Da 1. divisjon Østlandet i dag består av lag fra kretsene Østfold, Oslo/Akershus, Innlandet
(Oppland/Hedmark), Buskerud og Vestfold, er nåløyet betraktelig trangere for disse lagene
enn hva tilfellet er for lag i landet for øvrig.

Seksjonsstyrets innstilling:
Se seksjonsstyrets eget forslag.
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8.3.8 Forslag fra Førde IL:
Sak:
Tilpassing og fortydling av kampreglement vedrørande opprykk og kvalifisering mellom
kretsserier og forbundsserier.

Førde IL Innebandy vil med dette fremje framlegg på seksjonsårsmøte Innebandy 2009 for å
sikre at innebandylag i heile Noreg blir inkludert i innebandy-Noreg.
Per i dag er det ut i frå kampreglement uklart kva reglar som gjeld for opprykk og
kvalifisering i ”distrikts-Noreg”.
Kretsseriene i dei fleste fylker er koblet opp mot forbundsseriene på den måten at vinnar av
øvste kretsserie rykker direkte opp eller får delta i kvalifisering til den regionale 1. divisjonen.
Men slik er det ikkje overalt. T.d. ikkje i Sogn og Fjordane. Kretsserien er her heilt avskilt frå
den regionale 1. divisjonen (Vestlandsserien). Vinnar av kretsserien i Sogn og Fjordane (og
nokre andre fylker med berre ein kretsserie) får ikkje tilbod om kvalifisering til opprykk.
Noko som hadde vore den logiske organiseringa av seriesystemet om ein ville sikre total
inkludering i heile innebandy-Noreg.
Argumentene mot dette er uklare og slik òg kampreglementet. Om ein ønskjer at enkelte
kretsserier, av nokon uklar grunn skal bli eksludert frå forbundsseriene så framgår dette ikkje
tydleg i kampreglementet.
Det står for så vidt nemnt i §20 i punkt 1. Divisjon 2, at den høgaste divisjonen i kvar krets
består av 8-10 lag, men det kan ein nærast tolke som eit maksimum (altså ein regel om korleis
ein gjer det når det er meir enn 8-10 lag i ein krets).
Betyr færre enn 8 lag at kretsserien ikkje er 2. divisjon? Det er ein mogeleg tolkning, men det
framgår ikkje.
Det er dessutan i så tilfelle ein lite gjennomtenkt paragrafpunkt. At ein krets med færre lag ein
8 ikkje skal få vere med i det totale seriesystemet, inkludert sjanse til opprykk til
forbundsserie, er vanskeleg å forstå.
Fleire fylker i Noreg er små fylker med få større tettstader. Sogn og Fjordane er kanskje det
mest ekstreme fylket saman med Finnmark.
Sogn og Fjordane har i kretsserien for menn dei siste sesongene 4 fungerande lag. Frå 4 til 8
lag er det imidlertid i alle fall mange år. Det er per i dag knappt nok 8 haller i Sogn og
Fjordane til å spela innebandy i.
Sogn og Fjordane består av 26 kommuner med i alt 107.000 innbyggjarar. Der er 2 stader med
bystatus. Førde og Florø som har ca 11.500 innbyggjarar kvar. Det er 6 kommuner som har
rundt 5.000 innbyggjarar, men fleire av dei kommunane er geografisk store der folket er delt
opp med forholdsvis lange avstander mellom dei 2-3 bygder/tettstader som finst i respektive
kommune. Dei resterande 18 kommunene har mellom 1000 og 3000 innbyggjarar.
Innebandyen i Sogn og Fjordane er på frammarsj med auke av tall aktive og totalt sett (med
aldersbestemte samt dam og herrlag) med ein auke i tall lag.
Men…; Det er ikkje ein utopi, men det er ein veldig lang veg å gå før det er 8 lag i Sogn og
Fjordane.
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Ein kan kanskje argumentere mot at lag frå fylker med t.d. berre to eller tre lag skal få sjanse
til opprykk. T.d. kan det vere risiko for stor styrkeforskjell mellom vinnar av så få lag relativt
vinnarane av nabofylkene sine 2. divisjoner.
Vi har imidlertid lite tru på at mange spelsvake kretsvinnar-lag i griskne delar av Noreg kjem
til å ønskje å delta i kvalifisering til 1. divisjon. Men om der skulle vere nokon eller nokre
som skulle ville det; Kva er egentleg problemet med å la dei få lov til det?
Det er stor forskjell mellom det å ikkje ha rett til og i staden sjølv ikkje ønskje å ta emot eit
tilbod om kvalifisering til opprykk.
Førde IL Innebandy meiner at vi i Sogn og Fjordane skal ha same rett som lag i dei fleste
kretsserier. At vinnaren av den øvste, alternativt einaste, kretsserien overalt i Noreg i alle fall
har ein kvalifiseringssjanse til regional 1. divisjon. Alt anna oppfattar vi som ulogisk,
ekskluderande og demotiverande.
Framlegg til vedtak:
Seksjonsårsmøtet vedtek:
1: I prinsipp skal alle vinnarar av alle øvste kretsserier, om dei ønskjer det, ha minimum
nokon variant av kvalifiseringssjanse til opprykk til regional forbundsserie.
2: Om det pga tekniske formalia rundt endringsvedtak i kampreglement etter seksjonsårsmøtet
2009 er behov for ytterlegare endringar for å oppfylle punkt 1, vedtek seksjonsårsmøtet å la
Seksjonsstyret for innebandy utarbeide framlegg til naudsynte endringar i kampreglement til
seksjonsårsmøte 2010.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret ønsker å opplyse om at Sogn og Fjordane krets hører til serien 1.div vest, og
regner med at kretsen gis mulighet for opprykk til 1.div vest fra og med sesongen 2010/2011
hvis de oppfyller kravene i kampreglementet.

8.3.9 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 20. Kretsserier.
Punkt 1: 2. divisjon.
Den høyeste kretsdivisjonen i hver krets bør består av minimum 8-10 lag som spiller
minimum dobbel serie.
Administrerende myndighet bestemmer hvordan kretsseriene gjennomføres.
Punkt 2: Øvrige kretsdivisjoner.
Administrerende myndighet bestemmer hvordan de øvrige kretsdivisjoner (3. divisjon, 4.
divisjon osv.) gjennomføres.
De øvrige kretsdivisjoner (3. divisjon, 4. divisjon osv.) består av avdelinger med 8-10 lag som
spiller dobbelt serie, bortsett fra i laveste divisjon. Administrerende myndighet bestemmer
inndelingen av serien og kan opprette sidestilte avdelinger i samme divisjon.
Administrerende myndighet (normalt kretsen) plikter å informere klubbene i kretsseriene om
hvordan påfølgende års divisjonsinndeling vil bli før serien starter.
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Punkt 3: Opprykk/ nedrykk.
Det rykker ned minst to lag fra hver avdeling. Alle avdelingsvinnere rykker opp. Hvis
overliggende divisjon etter dette inneholder for mange lag, rykker flere lag ned fra
overliggende divisjon. Hvis overliggende divisjon derimot inneholder for få lag, rykker flere
lag opp fra underliggende divisjon. Hvis flere lag rangeres likt for opprykk/nedrykk uten at
det er nok plasser tilgjengelig, spilles en enkel kvalifiseringsserie om de resterende plasser.
Administrerende myndighet kan avvike fra disse reglene i punkt 3 som anses som veiledende,
hvis den finner det hensiktsmessig.
Punkt 4: Plassering av nye lag i seriesystemet.
Alle nye lag skal begynne i laveste divisjon. Dersom det melder seg på så mange lag at
laveste divisjon får flere enn 10 lag, skal det opprettes sidestilte avdelinger innenfor samme
divisjon. Disse avdelingene skal benevnes med aktuell divisjon, samt A, B, C osv.
Administrerende myndighet kan avvike fra reglene i punkt 4 som anses som veiledende, hvis
den finner det hensiktsmessig.

Begrunnelse:
Tilpasning av kampreglementet i henhold til de signaler og behov som har kommet i løpet av
sesongen.

8.3.10 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 21. NM-sluttspill.
Vinneren av NM-sluttspillet for kvinner og for menn tildeles kongepokal.
Det skal opprettes en reisefordeling mellom lagene i NM-sluttspillet for kvinner og for menn.
NM-sluttspill menn senior:
Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. Kvartfinaler og semifinaler spilles best av
5 kamper. Finalen spilles som én kamp.
Med en eliteserie med minimum 10 lag skal det spilles kvartfinaler. Kvartfinaler og
semifinaler spilles best av 5 kamper. Finalen spilles som én kamp.
De 8 beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Kvartfinalene settes opp slik at nr. 1 velger sin
motstander blant lagene plassert på plassene 5 -8. Lag 2 velger sin motstander blant lagene
på plassene 5 - 8 etter at lag 1 har valgt. Lag 3 og lag 4 velger etter tur. For semifinalene
velger det best plasserte laget i seriespillet motstander først blant de to svakest plasserte
lagene.
Plassering i serien avgjør hvilket lag som får tre hjemmekamper. Det best plasserte lag fra
seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp, 3. kamp og evt. 5. kamp i kvartfinaler og
semifinaler.
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte
klubber er enige.
Med en eliteserie med 9 eller 8 lag skal det kun avholdes semifinaler og finale etter reglene
over.
Hvis det gjennomføres en eliteserie med mindre enn 8 lag, blir det ikke avholdt et NMsluttspill som tar utgangspunkt i eliteserien. Administrerende myndighet avgjør da hvordan
NM-sluttspillet skal gjennomføres.
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NM-sluttspill kvinner:
Det skal spilles semifinaler og finale. Semifinaler spilles best av 5 kamper. Finalen spilles
som én kamp. De fire beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Det best plasserte laget i
seriespillet velger motstander først blant de to svakest plasserte lagene. Plassering i serien
avgjør hvilket lag som får tre hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel
av hjemmekamp ved 2. kamp, 3. kamp og eventuelt 5. kamp i semifinalene.
Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte
klubber er enige.

Begrunnelse:
Tilpasning av kampreglementet i henhold til de signaler og behov som har kommet i løpet av
sesongen.

8.3.11 Forslag fra Arendal IBK:
Forslag til restrukturering av Norgesmesterskap i Innebandy,
§21 i kampreglement
Følgende forslag til endring i kampreglementet § 21 vedr. NM i innebandy er basert på ønsket
om et åpent NM.
Forslag:
Det foreslås at serievinner og serietoer i fra 2.divisjon og ellers alle lag oppover, får anledning
til å delta i NM. (Utdyping av forslaget under).
Som i fotballen kan ”Askeladden” bli med å kjempe om en nasjonal tittel og lag og spillere
kan få vist seg frem for et større publikum, møte gode lag og spille mot profiler i norsk
innebandy.
Om de fleste rundene legges til distriktene, vil det ha en markedsføringsverdi for innebandyen
i Norge, som vil lede til større interesse og økt rekruttering til sporten.
Det å spre kampene til distriktene vil også medføre at flere av de beste spillerne i Norge, blir
kjente profiler og forbilder for unge utøvere over hele landet.
I tillegg skapes det relasjoner mellom klubbers medlemmer og supportere og de finalister som
stiller i NM finalene. Det er da flere som har møtt disse finalelagene, eller i det minste har
spilt mot motstandere som har spilt mot finalelagene. Dette kan igjen øke interessen for å
overvære NM finalen.
Sett i lys av debatten om dispensasjoner for avvikling av første divisjoner i kretser utenfor
Oslo, Akershus og Østfold, vil dette være en ”gulrot” for lag som spiller 2.divisjon fordi
kretsen de tilhører ikke oppfyller kriteriene for å ha en 1.divisjon. Det gir muligheter til
kamper på nivå med en eliteseriekvalifisering.
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De neste to sidene, er et forslag til første utkast vedr endring av reglementet. Det er svært
uferdig og baserer seg på undertegnedes begrensede kunnskap om avviklingen av NM
sluttspillene slik de forløper per i dag. Intensjonen er å belyse de sider som anses viktig for
videreutviklingen av konseptet.
§ 21 Norgesmesterskap Innebandy
Vinneren av NM-sluttspillet for kvinner og for menn tildeles kongepokal.
§ 21.1 Deltakelse
(1) Innebandyseksjonen Norges Bandyforbund (INBF) arrangerer hvert år
Norgesmesterskapet (NM) for senior menn og kvinner.
(2) Det foreslås at serievinner og serietoer i fra 2.divisjon og ellers alle lag oppover får
anledning til å delta i NM. Klubbers andrelag, lavere rangerte lag og sammensatte lag kan
ikke delta.
1.divisjons- og elitelag seedes.
§ 21.2 Konkurranseregler
(1) Kampene i innledende (kvalifiserings) runder spilles etter utslagsmetoden hvor de lavest
rangerte lag møtes i første runde. Det må tas hensyn bl.a. til geografi og økonomi, ved
trekning av kampene. Det bør være kamper mellom lag i nærliggende kretser. Eventuelt kan
det avvikles cup-runder på en felles arena.
Deretter seedes lagene fra 1.divisjon inn. Dernest eliteserielag til slutt. Antall lag fra de
respektive 1. divisjoner og eliteserie må fastsettes.
Deretter avgjør antall lag, hvor mange lag som har deltatt om det er flere runder før enn
avvikler kvart- og semifinaler.
Ved kvart- og semifinaler er det stadig mulig å avvikle ”best av 5 prinsippet”, men kanskje
mer fordelaktig å benytte ”best av 3”. Gjeldende reglement for hjemme- og bortekamper
beholdes i disse kampene.
Finalen spilles stadig som én kamp.
Vinneren er årets Norgesmester i innebandy for menn eller kvinner.
(2) Det må lages en fordelingsnøkkel på hjemme- og bortekamper.
Det ligger et stort markedsførings- og utviklingspotensial for sporten, i å legge flest mulig
runder til distriktene.
For øvrig følges kampreglement for innebandy.
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§ 21.3 Arrangementsavvikling
Den enkelte kamp arrangeres av hjemmelaget med unntak av finalen som arrangeres av INBF.
INBF kan i særlige tilfeller bestemme at kampen skal spilles på en annen arena enn den
hjemmelaget vanligvis spiller på. Hjemmelaget skal i slike tilfeller fortsatt være arrangør av
kampen. Eksempel er eventuelle cuprunder. Disse kan avvikles etter samme mal som andre
arrangement i INBF, ved at klubber søker om arrangement.
§ 21.4 Regnskapsplikt og oppgjør
(1) I de kvalifiserende runder og i ordinære runder skal arrangerende klubb selv bære alle
sine arrangementskostnader etter INBFs retningslinjer. Arrangerende klubb skal senest etter
en fastsatt antall dager etter kampen betale en prosentvis provisjon av brutto billettinntekt til
gjestende lag etter retningslinjer gitt av INBF, resterende billettinntekt beholdes av
arrangerende klubb. Gjestende lag bærer i disse rundene selv alle sine reise- og
oppholdskostnader.
(2) Underskudd på hjemmekamper bæres av arrangerende klubb. Dersom
arrangementskostnadene i punkt 1 overstiger brutto billettinntekter, skal det ikke betales
prosentvis provisjon til gjestende lag. I tilfeller hvor prosentvis provisjon til gjestende lag
fører til underskudd for arrangerende klubb, reduseres provisjonen til gjestende lag
tilsvarende underskuddet.
(3) INBF kan i henhold til punkt 1 gi økonomisk støtte ved spesielt kostbare reiser etter
søknad fra klubb.
Det kan opprettes en Cupkasse, der alle deltakende lag betaler inn en deltakeravgift, satt av
INBF. Dette er midler som skal kunne bidra til å dekke lags utgifter i forbindelse med kvartog semifinaler, samt finale og eventuelle søknader gitt av søknader som beskrevet i punkt 3.
Dette erstatter en reisefordelingsordning.
§ 21.5 Cupkassen
(1) Cupkassens inntekter kommer fra:
a) Deltakeravgifter
b) Nettoinntekter (bruttoinntekter fratrukket arrangementskostnader) fra finalekamp og
kamper spilt på nøytral bane: 5 % til arrangøren og 5 % til hver av klubbene. Resterende
tilføres cupkassen.
c) Kommersielle avtaler.
(2) Eventuelt overskudd i cupkassen etter at det er foretatt betalinger i henhold til § 21.4,
fordeles etter mesterskapets avslutning med 40 % til forbundskassen og 60 % til de klubber
som har deltatt i mesterskapets ordinære runder.
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(3) Klubbenes andel etter (2) fordeles slik:
a) Klubbene som går ut i kvalifiserende runde(r) deler 0 %
b) Klubbene som går ut i ordinære runder deler 10 %.
c) Klubbene som går ut i kvartfinalene deler 20%
f) Klubbene som går ut i semifinalene deler 30 %.
g) Finalistene deler 40 %, hvorav vinneren får 2/3 og taperen 1/3.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Forslaget likner på den tidligere Norges Cupen som ble avviklet etter to år etter ønske fra
klubbene på årsmøtet.

8.3.12 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 22. Aldersbestemte klasser.
Punkt 1: Seriespill.
For aldersbestemte klasser opprettes det kretsserier der det finnes mange nok lag. Dette etter
kretsens bestemmelser. Etter søknad til NBFs seksjonsstyre kan det også opprettes
interkretsserier.
Punkt 2: Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser.
NBFs innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for følgende aldersbestemte
klasser:
G19, G17 og G15.
J19-17 og J15.
(J19 og J17 deles i to klasser, som for gutteklassene, så fort det er grunnlag for det.)
Administrerende myndighet bestemmer antall deltakerlag og praktisk gjennomføring i de
enkelte klasser.
Det er ingen øvre begrensing på antall deltakerlag i NM, men laveste antall skal være åtte.
Alle lag må innen 1.januar inneværende sesong bekrefte bindende (skriftlig) til Norges
bandyforbund om de ønsker å delta i NM-sluttspillet hvis de blir kvalifisert etter reglene
under.
Kretser med eget seriespill skal ha mulighet til å være representert med minst ett lag i NM.
Det skal spilles en kvalifiseringsturnering mellom lagene i en krets for å avgjøre hvilket lag
som er kvalifisert til NM-sluttspillet.
Kretser som ikke har eget seriespill og der lag heller ikke deltar i andre kretsserier kan søke
om en plass i NM-sluttspillet innen fastsatte frister.
Kretser som ikke har eget seriespill men har lag som deltar i en annen kretsserie donerer sin
plass inn i den angjeldende serien. Hvis kretsens lag spiller i flere ulike interkretsserier
bestemmer seksjonsstyret hvilken interkretsserie som skal tildeles kretsens NM-plass.
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Kretser som har eget seriespill og som har lag som deltar i andre kretsserier må selv avgjøre
hvilket lag som skal delta i NM-sluttspillet. Dersom kretsen ikke har avklart dette før
seriespillet tar til, deltar vinner av serien i egen krets i NM.
Hvis det etter kvalifiseringsprosessen over ikke er åtte lag kvalifisert til NM, avgjør
seksjonsstyret ut fra en matematisk fordeling med utgangspunkt i antall lag som deltar i
kretsenes seriespill, hvilke serier som får ekstra tildelte plasser til NM-sluttspillet.

Begrunnelse:
Tilpasning av kampreglementet i henhold til de signaler og behov som har kommet i løpet av
sesongen.

8.3.13 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 23. Skolemesterskap.
Mesterskap for skoleverket arrangeres både for jenter og gutter. Turneringene er åpne for
skolelag, og spilles etter NBF's innebandyregler med tilpasninger.
* Barneskolemesterskap er kretsene og tilhørende klubbers ansvar. Kretsene avgjør selv om
de skal arrangere turnering for barneskoler. Turneringen skal ikke arrangeres over større
område enn ett fylke.
* Ungdomsskolemesterskap er kretsenes ansvar. Kretsene avgjør selv om de skal arrangere
turnering for ungdomsskoler. Mesterskapet spilles på liten eller stor bane, med skolelag.
Turneringen skal ikke arrangeres over større område enn ett fylke. (Kretsene bør stimulere til
at skolene arrangerer skolemesterskap mellom klasser).
* Mesterskap for videregående skoler er kretsenes ansvar. Kretsene avgjør selv om de skal
arrangere turnering for videregående skoler. Mesterskapet spilles på liten eller stor bane,
med skolelag. Turneringen skal ikke arrangeres over større område enn ett fylke. (Kretsene
bør stimulere til at skolene arrangerer skolemesterskap mellom klasser).
* Mesterskap Videregående skoler er forbundets ansvar, i samarbeid med kretsene. Kretser/
klubber arrangerer fylkes/ distriktsfinaler. Distriktsvinnerne møtes i landsfinalen.
Landsfinalen arrangeres av lokal arrangør i samarbeid med NBF.

8.3.14 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 28. Overganger.
Forbundstinget 2008 vedtok å fjerne § 9 - 3.2 i NBFs lov fra 1. juni 2009, med mulighet for
seksjonene å føre den inn i sine kampreglementer:
(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, alternativt pr e-post, før samtaler innledes med
spiller(e). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes.
Seksjonsstyret ønsker ikke å føre denne bestemmelsen inn i kampreglementet, men velger å
sette paragrafen på dagsorden hvis årsmøtet skulle være uenig.
Seksjonsstyret er av den oppfatning at bestemmelsen ikke fungerer i praksis da det er mange
måter å omgå denne bestemmelsen på.
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8.3.15 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 29. Spilleberettigelse.
Punkt 2. Overgang for spillere mellom lag i samme klubb.
For overgang mellom lag i samme klubb og samme klasse gjelder følgende regler:
a. Det er ingen begrensninger i forhold til målvaktsposisjonen.
b. Utespillere kan fritt gå over fra lag i lavere divisjoner til lag i høyere divisjoner.
Utespilleren blir etter å ha spilt for det høyere rangerte lag definert som utespiller for det
høyere rangerte lag.
Spillere som inntar posisjonen både som målvakt og utespiller på det samme eller forskjellige
lag, blir definert som utespiller på det høyest rangerte lag man har spilt, uavhengig av
posisjon på banen.
c. For at en utespiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal utespilleren stå over 3
påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. I denne forbindelse inngår ikke kamper som
går inn under punkt d.
Utespilleren er da definert som utespiller for det lavest rangerte lag.
Aldersbestemte utespillere til og med junioralder skal stå over én påfølgende kamp for det
høyere rangerte laget, for å kunne defineres som utespiller for det lavest rangerte lag.
For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan utespillere kun flyttes fra 1. til
2. lag, 2. til 3. lag osv.
Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen om flytting av utespillere kun fra 1.
lag til 2. lag, 2. lag til 3.lag, osv.
d. En klubb kan benytte inntil 3 utespillere + 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.
Målvakter kan, som målvakt, gå fritt mellom lagene. Dette gjelder ikke for utespillere som
setter seg i mål.
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.
Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen om flytting av spillere kun fra 1. lag til
2. lag, 2. lag til 3.lag, osv.
(Tolkning av punkt c: 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.)
e. Spillere kan føres opp på kampskjemaet uten draktnummer. Ønsker laget å benytte en
spiller, som ikke er påført draktnummer på kampskjemaet i spillet på banen, må lagledelsen
påse at draktnummer påføres kampskjemaet. Merk: Draktnummer for slike spillere kan kun
påføres kampskjemaet i de to pausene og det gjøres oppmerksom på at disse spillerne regnes
som ikke å ha stått på kampskjemaet, hvis de ikke påføres draktnummer.
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f. Disse bestemmelsene gjelder for alle obligatoriske kamper. seriekamper, sluttspills-,
kvalifiseringsturneringer og NM- kamper. Kretsene kan, etter godkjenning av NBF, ta inn
særbestemmelser om spilleberettigelse.
Intensjonene med regelens punkt d.:
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:
Forsøk på å forenkle regelen.

8.3.16 Forslag fra Gjelleråsen IF:
§ 29 pkt. 2 - Regelendringen gjelder bruk av spillere på Herrer 2 (klubbenes "andrelag")
Intensjonen med regelendringen er at alle seniorspillere skal få mest mulig matchtrening. Med
dagens ordning oppleves det at spillere som har vært oppført med nummer på kampskjemaet
for førstelaget (men ikke fått spilletid), ikke får kamptrening på mange uker grunnet
karantenetiden.
Dette mener vi kan løses ved at klubbene ved sesongstart nominerer 10 spillere som bare skal
spille for førstelaget. Disse kan da ikke spille for andrelaget, mens øvrige spillere kan spille
fritt for både første og andrelaget.
I løpet av sesongen kan det byttes ut spillere blant de 10 nominerte, og noen andre blir
nominert i deres sted. Det skal til enhver tid være 10 nominerte spillere fra førstelaget.
Spillere kan bare flyttes inn/ut av listen én gang pr. sesong.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Seksjonsstyret mener at mulighetene for å utnytte regelen for å toppe opp 2.lag er vesentlig
større enn nåværende regel. (Jfr. regelens intensjon.)

8.3.17 Forslag fra Seksjonsstyret:
§ 30. Endringer i Kampreglementet.
Endringer i dette reglement kan bare foretas på seksjonsårsmøtet med 2/3 stemmeflertall.
Dersom det er situasjoner kampreglementet ikke dekker eller der reglementet er motsigende,
gis seksjonsstyret adgang til å dispensere fra kampreglementets bestemmelser.

Begrunnelse:
Tilpasning av kampreglementet i henhold til de behov som har kommet i løpet av sesongen.
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8.4 Andre forslag (Simpelt flertall for å bli vedtatt)

8.4.1 Forslag fra Harstad IBK:
Forslag til reisefordeling i eliteserien.
For sesongen 2009/2010 foreslår Harstad IBK følgende reisefordeling:
Av totalt innbetalt beløp kr. 300 000,- (pr. 1/5-09) fordeles dette slik:
Lag utenfor Østlandet (Nidaros dame, Nidaros herre og Harstad IBK) fordeler 55 % av potten.
Dette utgjør kr. 165 000,Harstad IBK får 55 % av denne potten, kr. 90 750,- (samme beløp som sist sesong)
Nidaros damer og herrer deler resten, kr. 74 250,- etter følgende:
Nidaros herrer får kr. 44 550,- (fordi de har 6 reiser)
Nidaros damer får kr. 29 700,- (fordi de har 4 reiser)
Resterende beløp, kr. 135 000,- fordeles likt på de andre 17 lagene. Det utgjør ca.kr. 7940,pr.lag.
Begrunnelse:
Harstad har de største utgiftene med 6 borte reiser, samme som Nidaros sitt herrelag, men
med ca. det dobbelte i reiseutgifter grunnet avstanden.
Reelle utgifter:
Harstad IBK hadde reiseutgifter på ca.kr. 380 000,- sist sesong. For sesongen 2009/2010
stipuleres utgiftene til ca. kr. 355 000,-, hvor flyreiser alene koster ca.kr. 295 000,-

8.4.2 Dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2009/2010:
Eliteserien for menn:
Eliteserien for kvinner:
1.div øst for menn:

kr.1000,- pr. dommer.
kr. 850,- pr. dommer.
kr. 750,- 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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9. Valg 2009/2010
Følgende valg skal foretas i innebandyseksjonen:
Nestleder

2 år

1. styremedlem

2 år

1. varamedlem

2 år

Leder av Valgkomité og 3 - 4 medlemmer

10. Avgifter for sesongen 2009/2010
Eliteserien menn (12 lag)

Kr.

Påmeldingsavgift
Reisekasse serie (fordelingskasse)
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)

Eliteserien kvinner (8 lag)

20.000,*15.000,20.000,2.500,-

NM -avgift

Påmeldingsavgift
Reisekasse serie (fordelingskasse)
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
E-cup avgift
NM -avgift

2.500,SUM:

1.div ØST menn (12 lag)

60.000,-

20.000,0,10.000,2.500,0,2.500,SUM:

20.000,*15.000,17.000,2.500,3.000,2.500,SUM:

Kr.

Påmeldingsavgift
Reisekasse serie (fordelingskasse)
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
E-cup avgift
Kval -avgift

Kr.

35.000,-

Følgende avgifter foreslås for sesongen 2009-2010:
Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9: kr. 400,Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9: kr. 900,Gebyret ved utlån av spillere under 17 år settes til normalt overgangsgebyr.
Gebyret ved utlån av spillere over 17 år settes til normalt overgangsgebyr.
TV-avgift for klubber i obligatorisk seriespill

kr. 500,-
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60.000,-

