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Innebandyseksjonens 19. årsmøte 
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AGENDA: 
 

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

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

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

 
10. Foreslå avgifter til sesongen (godkjennes av forbundstinget/ 

forbundsstyret). 
11. Behandle handlingsplan for sesongen 2010/2011. 
12. Foreslå budsjettene for kommende sesong (godkjennes av 

forbundstinget/ forbundsstyret). 
13. Administrative bestemmelser. 



 
ÅRSBERETNING 

 
med regnskap for 

 

NORGES BANDYFORBUND 
INNEBANDYSEKSJONEN 

2009 - 2010 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Oslo
 

 

 

 

, 26. mai 2010 
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1. ORGANISASJON 

1.1 Seksjonsstyret 
Leder Jon Erik Eriksen Fredrikstad IBK 
Nestleder Morten Lindem Tunet IBK 
1.Styremedl. Bente Osland Markussen SF Grei 
2.Styremedl. Bjørn Immonen TSI Innebandy 
3.Styremedl. Monica Bakke Holmlia SK 
1.Varamedl. Morten Riise Sarpsborg IBK 
2.Varamedl. Arne R. Nilsen Slevik IBK 
3.Varamedl. Morten Isnes Sveiva Innebandy 
 
Dommerkomiteen  
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Leder Kim-A. H. Jørstad 
Medlem Jan Nordli 
Medlem Trond Olsen  
Medlem Ronny Myhrhaug   

 
 

 

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

1.3 Lisens 
Spillere f. 1997 og senere er forsikret under NIFs barneidrettsforsikring – g
fyller 13 år, deretter må det løses ordinær juniorlisens! 
Alle spillere fra fylte 13 år og eldre skal løse lisens. Det samme gjelder for 
og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. 
 
Som følge av den nye ordningen, med online-registrering, skal/må klubben
spillere er lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon 
resultert i utstedelse av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt 
gyldig. 
Spillere som ikke fremkommer på lisensoversikten på www.sportsadmin.no
for deltakelse i kamp/serie/turnering i regi av Norges Bandyforbund. 
 
Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes allered
glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart!! 
 
 

1.4 Utvikling 
Totalt har 6.662 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2009/
Dette er en økning på 154 lisenser fra sesongen 08/09. Vi har pr. i dag 328 
i idrettens database. 
Valgkomite innebandy  
Medlem Erik Eriksson 
Medlem Ellen Tømte 
Medlem Kurt Tjelta 
Medlem Stig Gudmundsen 
Medlem Per H. B. Stabell 
Regelkomite innebandy 
Leder Bjørge Jansen 
Medlem Per Harald Fjeldal  
Medlem Thomas Thorkildsen 
Medlem Thor Johnsen  
Medlem  Kim A. H. Jørstad
Arrangementskomiteen 
Leder Eric Müller 
Medlem Aleksander Lilleøien 
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1.5 Møtevirksomhet  
Innebandyseksjonen har hatt 9 møter i løpet av perioden og behandlet 76 saker.  
 

1.6 Internasjonalt 
Pr. 10.05.10 består ”International Floorball Federation” av følgende 52 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, Portugal, Tyrkia, Romania, Sierra Leone, Hviterussland, 
Iran, Indonesia, Litauen. 
 
Representasjon 
 
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, Globall Sport, Chartis, Norsk Bandysport, Meltwater News, Thon Hotels, Stena Line, Norske 
Vandrerhjem, Frisk Forsikring og Hardanger Bestikk har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett. 
 
 

2. UTVIKLING 
2.1 Utviklingsavdelingen   

Utviklingskonsulentene er våre ambassadører ute i lokalmiljøet. Konsulentene skal sørge for 
aktivitetsutvikling og kompetanseheving i eksisterende og nye klubber, over hele landet. Vi ønsker å 
bruke personalressurser ute i lokalmiljøene der aktiviteten skapes. Konsulentene skal hjelpe klubbene 
å utvikle aktiviteten både kvalitativt og kvantitativt. Dette gjennom varierte og tilpassede tiltak i de 
ulike lokalmiljøene. Synliggjøring skjer blant annet gjennom deltakelse på arrangementer, NM, 
minirunder, åpen hall, kjøpesenter, lokale markedsdager o.l samt via nettsidene knyttet til 
www.nbfutvikling.no. Konsulentene er også en samtalepartner og støttespiller for trenere, ledere og 
spillere i lokalmiljøet, der de kan ytre sine meninger og dele sine utfordringer, som igjen kan tas 
videre og diskuteres sentralt. Konsulentene bistår i tillegg klubbene med søknader på halltid, utstyr og 
andre midler Grasrota får med dette et talerør, som bidrar til at avstanden mellom forbund og klubb 
blir mindre. Dette igjen er med på å styrke den demokratiske prosessen. 
   

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 - Aktivitetsutvikling 
2. fase:  Grunnleggende utdanningsfase - Trener- Dommerutvikling 
3. fase: Konsolideringsfase – Klubbutvikling 
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Utviklingsavdelingen gjennomførte i 2009 1087 tiltak for til sammen over 34 000 personer.  
 
 2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 – 2007 
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Aktivitetsutvikling 623 22177 13928 8302 366 18333 11310 7029 288 25995 14969 10942 
Trener-Dommerutvikling 250 1606 1223 381 71 1030 759 236 50 898 554 344 
Klubbutvikling 56 576 439 137 23 338 217 98 123 3038 1829 1225 
Total 929 24359 15590 8820 460 19701 12286 7363 461 29931 17352 12511 
Sentralt                   
Aktivitetsutvikling 97 9242 6726 2250 63 5018 3492 1526 46 6301 3807 2494 
Trener-Dommerutvikling 50 308 266 43 11 93 69 24 19 158 109 49 
Klubbutvikling 11 154 102 52 11 140 85 55 5 67 54 13 
Total 158 9704 7094 2345 85 5251 3646 1605 70 6526 3970 2556 
Totalt                   
Aktivitetsutvikling 720 31419 20654 10552 429 23351 14802 8555 334 32296 18776 13436 
Trener-Dommerutvikling 300 1914 1489 424 82 1123 828 260 69 1056 663 393 
Klubbutvikling 67 730 541 189 34 478 302 153 128 3105 1883 1238 

Total 1087 34063 22684 11165 545 24952 15932 8968 531 36457 21322 15067 
 
Tabell 1. Tiltak i utviklingsavdelingen de tre siste årene 
 
Her er noen eksempler på tiltak som konsulentene har i sin verktøykasse og er beskrevet av hver 
enkelt i egen områderapport. Det varierer i hvilken grad de ulike verktøyene blir brukt i den daglige 
jobben. 

Skolebesøk: Fungerer veldig bra så lenge det er i tett samarbeid med klubb og kontroll på 
tilbudet som finnes i etterkant av skolebesøk. Det gir da både kortsiktige og langsiktige 
resultater. Fungerer for å skape interesse i nye miljøer, men må være knyttet til lokal klubb. 
Innebandyskole: En innebandyskole over et bestemt antall ganger sammen med klubb som et 
nybegynnertilbud, hvor da deltakerne blir registrerte medlemmer i klubben gjennom 
påmeldingsavgift og dermed teller på neste års idrettsregistrering. 
Startpakker: Veldig bra, tilgang på billig utstyr, samt salgsargument for å starte lag. Dekkes 
av NBF og spillemidler. 

 
Norges bandyforbund (NBF) hadde pr 1. januar 2009  328 registrerte klubber med til sammen 21 918 
medlemmer ved den årlige idrettsregistreringen. Vi hadde 318 klubber med 20 961 medlemmer på 
idrettsregistrering i 2008.  
 
 Kvinner - Kvinner - Kvinner Menn - Menn - Menn    
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Oslo og Akershus Bandyregion 27 469 368 284 555 147 2391 1858 776 2414 1703 7586 9289 

Østfold Bandykrets 15 60 143 46 67 34 381 516 111 413 331 1455 1786 

Innlandet Bandyregion 1 35 87 51 61 23 241 341 142 224 235 971 1206 

Buskerud Bandykrets 5 44 54 22 101 38 636 451 146 516 226 1787 2013 

Telemark Bandykrets 0 1 37 21 25 0 57 72 54 101 84 284 368 

Agder Bandykrets 0 9 62 26 44 0 38 283 64 149 141 534 675 

Rogaland Bandykrets 0 35 43 25 68 1 321 504 187 400 171 1413 1584 

Hordaland Bandykrets 14 6 22 70 65 12 49 121 120 196 177 498 675 

Sogn og Fjordane Bandykrins 0 3 50 18 7 0 30 102 55 35 78 222 300 

Møre og Romsdal Bandykrets 0 0 44 10 9 0 11 70 32 63 63 176 239 

Midt-Norge Bandyregion 9 101 101 124 141 6 474 436 199 283 476 1398 1874 

Nord Norge Bandykrets 7 111 215 152 207 15 181 414 224 383 692 1217 1909 

 78 874 1226 849 1350 276 4810 5168 2110 5177 4377 17541 21918 
 
Tabell 2. Idrettsregistreringen 2009 
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Størst økning har vi hos medlemmer under 19 år, her øker vi med 588 medlemmer i forhold til 
fjorårets registrering. De fem største innebandyklubbene i alderen 13-19 er vist i tabell 3. At 
innebandy er en av få idretter som faktisk har vekst i frafallsalder 13-19 år er noe vi skal være meget 
stolte av. Vi ønsker å opprettholde denne statistikken også i fremtiden. Da er det avgjørende at vi 
klarer å opprettholde et differensiert tilbud, der spillerne får utfordringer ut fra sitt nivå og dermed kan 
føle mestring, både i trening og kamp. 
 
 0-5 6-12 13-19 20-25 26- TOTAL 
Gjelleråsen IF 1 136 112 22 71 342 
Bygdø Monolitten Idrettslag 0 140 111 25 63 339 
Ajer Innebandyklubb 19 124 101 41 52 337 
Freidig, SPK IB 0 137 101 6 25 269 
Slevik Innebandyklubb 0 45 93 23 76 237 
 
Tabell 3 De fem største klubbene i alderen 13-19. 
 
Klubber og lag i organisert aktivitet 
Nytt for året er at vi i Utviklingsavdelingen har forsøkt å konkretisere måltallene klubber og lag i 
organisert aktivitet. Her har vi tatt for oss lag fra jenter og gutter 6 år til oldboys og veteran. 
Aktiviteter har vært organisert i seriespill, turneringer, minirunder, etc. i regi av forbund eller 
krets/region. Tabell 4 viser totaloversikten over antall klubber og lag i seriespill i innebandy 
sammenlignet med totalen av bandy, innebandy og landhockey. 
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Oslo og Akershus Bandyregion 90 87 72 69 554 243 311 369 188 181 
Østfold Bandykrets 21 21 20 20 94 44 50 88 41 47 
Innlandet Bandyregion 18 10 17 9 35 15 20 32 14 18 
Buskerud Bandykrets 23 21 12 10 113 34 79 43 18 25 
Telemark Bandykrets 9 1 9 1 7 2 5 7 2 5 
Agder Bandykrets 14 8 14 8 29 12 17 29 12 17 
Rogaland Bandykrets 28 22 28 22 73 32 41 73 32 41 
Hordaland Bandykrets 17 12 17 12 23 19 4 23 19 4 
Sogn og Fjordane Bandykrets 6 6 6 6 14 7 7 14 7 7 
Møre og Romsdal Bandykrets 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 
Midt-Norge Bandyregion 26 16 26 16 87 28 59 87 28 59 
Nord Norge Bandykrets 48 18 48 18 47 27 20 47 27 20 

Sum 307 229 276 198 1076 463 613 812 388 424 
 
Tabell 4. Oversikt antall klubber og lag i organisert aktivitet sesongen 2009/2010. 
 



8  

Lisensmessig har vi totalt 6662 betalte innebandylisenser. I innebandy har vi økt fra 6 508 betalte 
lisenser i sesongen 08/09 til 6 662 betalte lisenser i årets sesong. Totalt i Norges Bandyfordund er det 
sesongen 2009-10 8383 lisenser. Enda er det nok dessverre mange som deltar i aktivitet, men som ikke 
betaler lisens. 
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Oslo og Akershus Bandyregion 4232 2791 1441 3008 2181 827
Østfold Bandykrets 1001 555 446 949 518 431
Innlandet Bandyregion 374 196 178 330 184 146
Buskerud Bandykrets 614 350 264 213 159 54
Telemark Bandykrets 43 24 19 43 24 19
Agder Bandykrets 290 149 141 290 149 141
Rogaland Bandykrets 559 324 235 559 324 235
Hordaland Bandykrets 259 231 28 259 231 28
Sogn og Fjordane Bandykrets 99 49 50 99 49 50
Møre og Romsdal Bandykrets 0 0 0 0 0 0
Midt-Norge Bandyregion 512 317 195 512 317 195
Nord Norge Bandykrets 400 367 33 400 367 33

Sum 8383 5353 3030 6662 4503 2159
 
Tabell 5. Oversikt antall lisenser sesongen 2009/2010 
 
 Klubber       Medlemmer Lag   Lisenser   
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Oslo og Akershus Bandyregion 90 87 72 69 9289 5068 554 369 4232 3008 
Østfold Bandykrets 21 21 20 20 1786 1576 94 88 1001 949 
Innlandet Bandyregion 18 10 17 9 1206 1049 35 32 374 330 
Buskerud Bandykrets 23 21 12 10 2013 596 113 43 614 213 
Telemark Bandykrets 9 1 9 1 368 368 7 7 43 43 
Agder Bandykrets 14 8 14 8 675 675 29 29 290 290 
Rogaland Bandykrets 28 22 28 22 1584 1584 73 73 559 559 
Hordaland Bandykrets 17 12 17 12 675 625 23 23 259 259 
Sogn og Fjordane Bandykrets 6 6 6 6 300 300 14 14 99 99 
Møre og Romsdal Bandykrets 7 7 7 7 239 239 0 0 0 0 
Midt-Norge Bandyregion 26 16 26 16 1874 1874 87 87 512 512 
Nord Norge Bandykrets 48 18 48 18 1909 1909 47 47 400 400 

Sum 307 229 276 198 21918 15863 1076 812 8383 6662 
 
Tabell 6. Total oversikt over klubber, medlemmer, lag og lisenser. 
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2.1.1 Engasjerte i Utviklingsavdelingen sesongen 2009/2010 
Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i utviklingsavdelingen i løpet av sesongen:
   
Andreas Hildremyr Oslo/Akershus  
Lisbeth Pettersen Oslo/Akershus 
Christian Helle Østfold (fra 17.08.09) 
Christian Andersson Hordaland  
Kristoffer Aa Pettersen Buskerud/Vestfold/Telemark (til 31.12.09) 
Morten Tonning Buskerud, Trener 2, Videosamarbeid (fra 01.11.09) 
Gisle Johnson Vestfold 
David Hansson Vestfold     
Jonas Espseth Trøndelag, Møre og Romsdal  
Jørn Hansen Rogaland 
Jostein Jonassen Rogaland  
Magnus Skulstad Innlandet Bandyregion 
Roy Mikalsen Nord-Norge 
Ole Åsli Nord-Norge (til 01.12.09) 
Magne Åker Nord-Norge (fra 01.12.09) 
André Kopperud Agder 
Alexander Bjørnerud EL-innebandy 
Marit Sørvig EL-innebandy 
Eirik Grindaker PAK-FAM prosjektet 
Jostein Sjaatil Sentralt     
Eivind Tysdal Sentralt 
Marcus Nilsson Sentralt   
 
Eivind Tysdal og Marcus Nilsson har vært ledere for utviklingsavdelingen i sesongen 09-10. 

 

2.2 SITUASJONSRAPPORT FRA VÅRE KONSULENTER 

 

2.2.1 Oslo/Akershus 
Andreas Hildremyr (100 %) og Lisbeth Pettersen (50%) har arbeidet med utvikling i denne regionen. 
 
Status: 
OABR hadde 72 registrerte innebandyklubber ved idrettsregistreringen 2009. 
69 innebandyklubber med lag i organisert aktivitet.  
2 nye innebandyklubber siste år 
5068 innebandymedlemmer ved idrettsregistreringen 2009  
369 innebandylag i organisert aktivitet, hvorav 188 senior og 181 junior. 
3008 innebandylisenser i årets sesong, hvorav 2181 senior og 827 junior 
 
7 gjennomførte minirunder 
5 Trener 1 kurs med 68 deltakere 
5 Instruktørkurs Trener 1 med 9 deltakere  
76 lag i minirunder 
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Tiltaksoversikt 
  2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 - 2007 
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Oslo og Akershus                   
Aktivitetsutvikling 91 3861 2475 1377 71 2714 1647 1077 42 5572 3588 1964 
Trener-Dommerutvikling 17 243 196 47 4 40 28 12 3 59 40 19 
Klubbutvikling 25 177 113 65 5 44 35 9 12 336 167 171 

Total 133 4281 2784 1489 80 2798 1710 1098 57 5967 3795 2154 
 
Tiltaksplan: 
Tiltak for å rekruttere spillere: 
  - Skolebesøk, skoleturneringer 
  - FysAk 
  - SFO-samarbeidet 
  - Innebandycamp 
  - Åpen hall 
  - Idrettsdager 
  - Arrangement – markeds- og kulturdager 
  - EMBLA 
Tiltak for å rekruttere inn til kurs: 
  - Kontakte klubbledere via e-post og telefon gjentatt med stor hyppighet 
  - Direkte kontakt med foreldre på lagstreninger og ved arrangementer 
  - Synliggjøring av kursene gjennom egne medier 
  - Styremøte i klubber 
  - NIH lærerkurs 
  - EMBLA  
Tiltak for klubbutvikling: 
  - Deltakelse på styremøter 
  - Synliggjøring av eksisterende tilbud i NIF, NBF og lokal idrettskrets 
  - Kompetanseheving gjennom kurs 
  - Feltarbeid 
  - Arbeidsmøter 
  - Startmøte 
Evaluering: 

- Skolebesøk: Fungerer veldig bra så lenge det er i tett samarbeid med klubb og kontroll på 
tilbudet som finnes i etterkant av skolebesøk. Det gir da både kortsiktige og langsiktige 
resultater. Fungerer for å skape interesse i nye miljøer, men må være knyttet til lokal klubb.  

- FysAk: I forbindelse med at elever i 5. til 7. klasse skulle få økt fysisk aktivitet utenom 
kroppsøvingsfaget, opprettet vi et samarbeid mellom skole og lokal klubb. Dette resulterte i at 
skolen kjøpte tjenesten fra klubben. Tiltaket har gitt 102 elever fysisk aktivitet ukentlig 
gjennom hele sesongen. Et allidrettstilbud med hovedvekt på innebandy, instruktørene har 
vært innebandyspillere i klubben. Opplegget er obligatorisk i skolen. Aldersklassene 5. og 6. 
trinn er lag med ventelister i klubben denne sesongen.  

- BANDYKIDZ: 50 påmeldte før påsken 2010. Et meget godt innarbeidet konsept som har blitt 
utrolig populært, gir spillerutvikling og er motiverende. Det fokuseres på holdninger og 
budskapet; ”flest mulig, lengst mulig!!” 

- Lokale innebandy Camps: Gir kompetanse ut i klubbene, hvor både spillere og trenere får ny 
motivasjon og utvikling. Dette er meget populært og etterspurt. Gjør at vi holder på spillere i 
idretten vår. Skaper gode relasjoner mellom forbund og klubber. 
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- Kultur- og markedsdager: Dette har fungert meget bra. Det er synliggjøring av 
innebandyaktiviteten. Det skaper engasjement og eierforhold i klubbene. Disse tiltakene gir 
også stor aktivitet der og da, men det er noe usikkert hvor stor rekrutteringen er i etterkant. 

- SFO-samarbeid: Ressurser tildeles via SFO, treningstid og lønn til instruktører. Henteordning 
hvor treningen blir en forlengelse av SFO-dagen. Positivt tiltak. Det har resultert i økt aktivitet 
og rekruttering av nye spillere og ledere. Har gitt resultater i flere minirundelag og ny klubb. 
Det gir større synlighet av innebandy i skolen.  

- Åpen hall: Et godt tiltak for å rekruttere nye spillere som ikke er organisert i idretten fra før. 
Det er veldig enkelt å søke midler til slike tiltak. Resultatene i forhold til rekruttering av 
mange nye spillere er noe usikkert. Det gir klubbene synliggjøring, utvikling av egne ledere og 
mulighet til å kjøpe inn utstyr for videre rekrutteringsarbeid. 

 
Fremtidsutsikter:  

- De fleste tiltakene vi har i dag fungerer godt, så lenge de utføres på riktig måte.  
- Det er allerede planlagt mange aktiviteter til høsten, skoleturnering, skolebesøk, 

innebandycamp etc. som er i nært samarbeid med klubben og med engasjerte tillitsvalgte som 
ønsker å få ny vekst i klubbene sine. 

- Det vil være økt fokus på de yngste, siden det har vist seg over tid at det er her vi får inn nye 
ressurspersoner og nok spillere til å opprettholde serieordninger i alderen 13-19 år. 

- Det ligger store utfordringer i dommerstanden og i lavterskel seniorvirksomhet. Dette kan 
medføre nedgang i klubber totalt. Prisnivået har blitt for høyt for dette tilbudet. 

- Om dommerstanden ikke øker så vil eksisterende tilbud svekkes og ny vekst dessverre 
bremses. 

 
Forventet vekst: 

- 2 nye klubber 
- 10 nye lag i seriespill 
- 10 nye lag i minirunder 
- Passere 3200 lisensierte spillere 
- Passere 5200 medlemmer 

 

2.2.2 Østfold  
Christian Helle har arbeidet i en 80% stilling som utviklingskonsulent i Østfold siden 17.08.2009.  
Status: 

- Antall innebandyklubber 09/10: 20  
- Antall innebandyklubber med lag i organisert aktivitet: 20 
- Antall nye innebandyklubber 2009: 1 stk (Kongsten IBK) 
- Antall innebandymedlemmer: 1576 
- Antall innebandylag i organisert aktivitet: 88 lag, hvorav 41 senior og 47 junior  
- Antall innebandylisenser: 949 lisenser, hvorav 518 senior og 431 junior 
- Antall minirunder: 4, med til sammen 36 lag. 
- Antall gjennomførte trenerkurs: 1, med 11 deltakere 
- Antall gjennomførte dommerkurs: 1, med 9 deltakere 

 
Tiltaksplan 
  2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 - 2007 
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Østfold                         
Aktivitetsutvikling 36 1861 951 910 1 500 350 150 21 4529 2317 2257 
Trener-Dommerutvikling 1 6 3 3 2 26 16 10 1 18 9 9 
Klubbutvikling 20 44 32 12 0 0 0 0 10 350 193 169 

Total 57 1911 986 925 3 526 366 160 32 4897 2519 2435 
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Tiltaksplan 
- Skolebesøk: Jeg har gjennom denne sesongen konsentrert meg om områdene Askim, Moss, 

Hvaler, Fredrikstad, før jeg skulle avslutte i Halden. Der klubbene har vært delaktige og bidratt 
rundt skolebesøkene, har vi sett umiddelbare resultater. Øreåsen bl.a. kan melde om flere nye 
spillere, og de var den mest aktive klubben. De var med på skoler og viste seg frem når jeg hadde 
presentasjon der.  

- Skoleturnering: Vi har også gjennomført vårt første barneskolemesterskap i Fredrikstad, hvor 6 
Guttelag og 5 Jentelag fra 6 skoler meldte seg på. Deltakelsen fra klubbene var varierende, hvor en 
var fysisk til stede med aktiviteter og give-aways, en klubb var fysisk til stede uten særlig 
informasjon, mens en klubb valgte å vise seg frem gjennom informasjon på papir. 

- Innebandyskole: En innebandyskole over et bestemt antall ganger sammen med klubb som et 
nybegynnertilbud, hvor da deltakerne blir registrerte medlemmer i klubben gjennom 
påmeldingsavgift og dermed teller på neste års idrettsregistrering.  Her deltok til sammen 17 barn i 
alderen 7 til 12 år.  

 
Evaluering:  
- Skolebesøkene føler jeg har gitt varierende resultater. Der klubbene har vært aktive og har klare, 

konkrete tilbud/tiltak for å ta i mot barna, har man fått direkte resultater med nye spillere. Mens 
der klubbene har vært mer avventende og lite aktive, tror jeg ikke man har fått noen nye spillere  i 
det hele tatt.  

- Oppstartmøter er blitt gjennomført med Våler IF, Ørje IF og Mysen IBK. I Våler er det store 
muligheter for at det blir 2 aktive lag med barn kommende høst, samt at 3 ulike voksengrupper blir 
slått sammen til en aktivitetsgruppe for å hospitere flere ansvarlige. I Ørje er det positive samtaler 
med en ansvarlig om å starte opp en innebandygruppe, og også klubben er veldig positiv. Håpet er 
at dette starter opp i løpet av 2010 eller 2011. Mysen IBK går i dag under Askim IF, men de 
ønsker å starte opp med barneinnebandy, og en voksen arbeider aktivt med dette. Håpet er å starte 
opp en gruppe høsten 2010.  

- Barneskolemesterskap ble gjennomført under regi av ØBK i Fredrikstad, med positive resultater. 
Klubbene fikk en arena å møte mange unger på en gang, og barna selv fikk et veldig positivt møte 
med idretten. Arrangementet ble prikkfritt gjennomført og fokuset på lek og moro ble opprettholdt 
hele dagen. Alle barna ble premiert likt.  

- Innebandyskole ble gjennomført i samarbeid med en klubb som et pilotprosjekt, dette med blandet 
resultat. Samarbeidet med klubben ble ikke tett nok, og jeg var for mye alene. Barna og de voksne 
ble dermed ikke tatt godt nok vare på, og sjansen for at de spiller innebandy til høsten er ikke like 
stor som de kunne vært. At vi blandet aktive og ikke aktive var heller ikke spesielt positivt. Jeg la 
standarden for nybegynnere og det ble kjedelig for de som har spilt en stund. Vi delte fort gruppen 
inn i to deler, når dette var mulig med instruktører, ble det bedre. Det er også for stor forskjell, 
både nivåmessig og fysisk fra en gutt på 8 år til en på 12, så disse bør ikke være sammen. Min 
konklusjon er at tilbudet bør differensieres og gjerne deles opp i to grupper.  

- Klubbkontakt: Jeg føler at det å jobbe sammen med klubben når det gjelder skolebesøk er veldig 
riktig, da det gir lite mening å besøke skolen, om det ikke finnes et tilbud klart. Men når jeg kom 
inn i stillingen så sent som jeg gjorde føler jeg at jeg måtte bruke mye tid på å få ut informasjon 
om min stilling til klubbene. Jeg tror jeg burde tidlig i august kontaktet klubbene, evt. hatt et 
fellesmøte. Da ville alt vært mye enklere. Da kunne klubbene lagt inn prosjekter underlagt 
utv.konsulent i planlegging den sesongen. I år har jeg møtt mange unnskyldninger om sprengte 
skjemaer, ingen ansvarlige til å gjennomføre prosjekt, samt plassmangel pga lite treningstid og 
fulle lag. Føler også at det er viktig at klubbene lærer seg å bruke utv.konsulent aktivt både ved 
sesongslutt (planlegging av nye lag) samt sesongstart (prosjekter for nyrekruttering). 

- Skoleturnering: Etter min mening det mest effektive tiltaket i år. Her kan klubber og barn komme 
sammen, og man får en direktekontakt man ikke er forunt tidligere. Barna får prøve idretten under 
vår regi og kontroll, noe som gir de et bedre bilde enn den normale innebandytimen med 
gymlærer. At de får låne køller som er bedre enn hva de er vant med, får spille med vant, 
målvakter i utstyr og med dommere tror jeg også er med på å bidra til en økt interesse for idretten. 
Under vårt arrangement var vi 3 utv.konsulenter til stede, samt en klubb som var med på å 
aktivisere barna som ikke spilte. Dette er viktig, da man får bedre kontakt med de som faktisk er 
interessert, samt at barna får gode svar på sine spørsmål rundt idretten. St.Croix hadde 
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konkurranser med premier – noe som var veldig populært. Under turneringen gav vi tilbud om 
innebandyskole hos Fredrikstad IBK, men dette fikk nok for lite fokus hvis jeg ser på antall 
påmeldinger.  

 
Fremtidsutsikter: 
- Jeg personlig mener at Østfold gjør mye rett med skolebesøk i samarbeid med klubber, men 

klubbene må bli mer oppmerksom på sine muligheter i en utv.konsulent. Jeg føler at flere klubber 
i dag vet veldig lite om stillingens rolle og funksjon. Da mener jeg ikke bare klubbens ledere, men 
også samtlige trenere og ledere.  

- Ellers bør kretsen satse på å utvide barneskolemesterskapet til samtlige kommuner som har 
innebandyklubber med lag i 6-12 års alder.  

- Informasjon om mulighetene med en innebandyskole og hvordan den kan gjennomføres, samt 
fordelene her bør også ut til klubbene, slik at flere kan gjennomføre dette dersom de har kapasitet. 

- Styrke og stimulere de etablerte miljøene til økt fokus på barne- og ungdomsarbeid. 
- Jenteinnebandyen i Østfold må styrkes betraktelig, for å være levedyktig i fremtiden. Her er det alt 

for dårlig rekruttering. Det må etableres lag i flere klubber.    
 

2.2.3 Innlandet 
Magnus Skulstad har vært ansatt i 100% stilling. 
 
Status: 

- Innlandet Bandyregion har 17 innebandyklubber ved idrettsregistreringen 2009.  
- 9 innebandyklubber med lag i organisert aktivitet 
- Nye innebandyklubber i 2009 var Nes IBK og Matrand IBK. Til nå er Løten IBK kommet til i 

2010. 
- 1049 innebandymedlemmer ved årets idrettsregistrering  
- Totalt har det vært 32 innebandylag organisert aktivitet i, hvorav 14 senior og 18 junior.  
- 330 innebandylisenser i årets sesong, hvorav 184 senior og 146 junior. 

 
- Det har vært gjennomført 3 minirunder med 9 lag. (ØTI, Brumunddal IBK, Ajer IBK, Elverum 

og Lillehammer IBK)  
- Vi har ikke gjennomført noen trener- eller dommerkurs denne sesongen.   

 
Tiltaksplan 
  2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 - 2007 
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Innlandet                         
Aktivitetsutvikling 140 4013 2424 1573 86 3898 2338 1563 38 3430 1885 1440 
Trener-Dommerutvikling 11 89 70 19 5 59 47 12 3 53 41 12 
Klubbutvikling 24 242 141 102 7 116 64 52 13 494 192 304 

Total 175 4344 2635 1694 98 4073 2449 1627 54 3977 2118 1756 
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Evaluering: 
- Skolebesøk: Fra 1.mai 2009 og til 1. mai 2010 ble det gjennomført 105 skolebesøk. 
- De fleste skoler i Hedmark/Oppland med beliggenhet i tilknytning til klubb fikk i august 2009 

brev fra meg. Etter at skolene har fått disse brevene fikk jeg en stor pågang av oppdrag. Jeg har 
også vært med på å organisere og gjennomføre ulike skoleturneringer. 

- Velkommen til innebandy / introduksjonsmøter: Har gjennomført ni introduksjonsmøter i klubb 
eller idrettslag. Jeg har blitt svært godt mottatt ved alle anledninger og har også oppnådd resultater 
i form av 2 nye klubber i Matrand IBK og Nes IBK. I skrivende stund gjenstår kun registrering før 
den tredje klubben, Løten IBK, er en realitet. Alle de aktuelle møtene er blitt gjennomført sammen 
med styret i idrettslaget/gruppen hvor innebandy er blitt presentert ved hjelp av en power point-
presentasjon. Jeg har også praktisert en liten workshop underveis, samt besvart eventuelle 
spørsmål. Jeg er personlig svært fornøyd med denne arbeidsmetoden og er godt fornøyd med de 
resultatene som så langt er oppnådd. Selv om ikke alle møtene har gitt resultater, har jeg god tro 
på at videre arbeid vil kunne gjøre at flere blir med og starter en gruppe i sitt idrettslag. 

- Klubbesøk er noe jeg har fokusert sterkt på så langt i 2010. Jeg synes at denne strategien har gitt 
resultater. Klubbene i regionen har stort potensial på klubbutviklings- siden.  Derfor har jeg valgt å 
være sterkt aktiv med klubbesøk. Dette i form av deltakelse på styremøter, treninger og ikke minst 
hyppig kontakt. På denne måten har jeg klart å avdekke en del utfordringer som klubbene ønsker 
hjelp til. Jeg har også i senere tid fått mange positive tilbakemeldinger på dette engasjementet. 
Klubbene trenger hjelp til organisering av alt fra treninger til ledelse og jeg mener det er meget 
viktig at dette er på stell for at rekrutteringen skal ha et lys i tunnelen. Enkelte klubber har benyttet 
meg svært hyppig som f. eks Nes IBK, mens klubber som Ajer og Brumunddal, som er 
velfungerende, har trengt mindre hjelp. 

- Innebandyskole: Gjennomført to innebandyskoler i Elverum. Her er det gått ut med informasjon i 
avisen, til skoler, facebook etc. for å få fatt i så mange som mulig som ønsker å prøve, lære og 
utforske innebandy. Deltakelsen på disse skolene har ikke vært overveldende, men dog 
tilfredsstillende og kan sees på som en suksess. I løpet av en slik skole har deltakerne fått grundig 
opplæring i innebandy, med regler, øvelser og spill 

- Foreldremøter: For å skape interesse blant foreldre og foresatte har jeg fra våren 2010 invitert meg 
selv på foreldremøter med Velkommen til Innebandy. Dette for å fortelle om hva innebandy er og 
idrettens muligheter. Jeg har også vært i kontakt med etablerte idrettslag som fotball og håndball i 
Elverum og Gjøvik for å forsøke å få til et samarbeid mellom idrettene. Jobber i dag med å få til 
innebandy som alternativ trening for disse lagene og samtidig forsøke å få tak i utøvere som kan 
være interesserte i å spille innebandy. 

- Elverum Outdoor ble gjennomført i juli 2009 og ble som året før en suksess med mange lag. 
- Ajer Open i romjulen trakk mange lag fra fjern og nær. 
- Otta Exel Open i april 2010 må også sees på som et svært godt gjennomført tiltak. 
 
Framtidsutsikter: 
- Jobbe hardt for å opprettholde aktiviteten i alle klubbene våre. 
- Skolebesøk med stor fokus på aldersgruppen i henhold til mini og micro. 
- Kjøre minst to klubbesøk i alle klubber før og etter jul, samt være fast inventar på alle klubbers 

møter. 
- Gjennomføre to Trener1 kurs og et dommerkurs. Ut i fra min klubbundersøkelse som ble 

gjennomført i vår, kommer det frem at alle klubbene ønsker at det gjennomføres Trener1- og 
dommerkurs i løpet av kommende sesong. Arbeid med å få til dette er allerede i gang og 
invitasjoner kan ventes i nær fremtid. 

- I forkant av alle minirunder skal jeg jobbe hardt for å få med egne skolelag på turneringene. På 
denne måten har jeg tro på at det vil være lettere å få de med videre i den organiserte innebandyen. 

- I forhold til klubb har jeg et sterkt mål om å få bidratt til å stable yngres lag på beina i Gjøvik, 
Elverum og Løten. I hovedsak mini og microlag. Jeg mener at skal man holde på utøverne er det 
viktig å begynne på det minste stadiet. Per i dag tror jeg det vil være en god ting at jeg starter opp 
aktiviteten, driver den en kort periode for så å overlate driften til klubben som i forkant MÅ jobbe 
med personer som kan ta over aktiviteten. Halltid etc. må medregnes her. Jeg vil selvfølgelig være 
tilgjengelig for støtte når det måtte behøves 
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- Jeg håper og tror at nye klubber er innen rekkevidde i Rena, Kongsvinger og Trysil. Disse stedene 

ligger i akseptabel avstand fra kjernen i Innlandet og har et godt vant, oppmerkede baner og mål, 
men ingen aktivitet. De resultatene jeg har hatt i forbindelse med skolebesøk og møter med 
idrettslag viser at det ligger et stort potensial i nærmiljøet her. Utfordringen er ressurspersoner og 
opprettelse av en gruppe som kan holde aktiviteten i gang. 

- Bidra til å arrangere minirunder på alle nivåer i yngres avdeling i kretsen. På denne måten slipper 
vi lag som trekker seg på den måten vi opplevde i år. 

- Arrangere et KM for dame og herre. Her vil det være mulig for lag som ikke deltar i seriespill å 
delta. 

- Gi alle klubber et tilbud om en innebandyskole i løpet av sesongen. 
 
Mål for neste sesong: 

- Passere 400 lisensierte spillere 
- Passere 1300 medlemmer 

 

2.2.4 Buskerud/Vestfold/ Telemark 
Kristoffer Aa Pettersen har vært ansatt i en 50% stilling til 31.12.09 . Morten Tonning har vært ansatt i 
en 50% stilling fra 01.11.09. Disse har vært stasjonert i Drammen, med hovedvekt på Buskerud. 
Gisle Johnson (15% stilling)) og David Hansson (15% stilling) har arbeidet med utvikling først og 
fremst i Vestfold, men også for lag i Telemark. 
 
Status 

- Det er totalt 21 innebandyklubber i Buskerud/Vestfold/Telemark 
- Det er 11 innebandyklubber med lag i organisert aktivitet i Buskerud/Vestfold/Telemark 
- Det er til sammen 964 innebandymedlemmer i Buskerud/Vestfold/Telemark 
- Det har vært 50 innebandylag i organisert aktivitet i årets sesong, hvorav 20 senior og 30 

junior. 
- Det har vært 256 lisensierte innebandyspillere i årets sesong, hvorav 183 senior og 73 junior. 

  
Tiltaksoversikt 
  2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 - 2007 
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Buskerud/Vestfold/Telemark                         
Aktivitetsutvikling 36 893 677 186 8 399 295 104 48 2795 1716 1079 
Trener-Dommerutvikling 8 8 8 0 1 24 18 6 16 194 97 97 
Klubbutvikling 43 183 183 0 0 0 0 0 8 117 98 19 

Total 87 1084 868 186 9 423 313 110 72 3106 1911 1195 
 
 
Status Buskerud: 

- Det er 3 registrerte innebandyklubber i Buskerud: Nor92, Drammen og Lier Cats.  
- Samtlige lag i Buskerud spiller pr dags dato i serier i regi av OABR og/eller Forbundsserie  
- Det har vært 13 lag i seriespill i OABR.  
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Tiltaksplan Buskerud: 
- Det har blitt gjort ulike tiltak i regionen i forhold til å igangsette mer aktivitet.  
- Skole: Deltakelse i Kompetanseuka på Bragernes torg i september. Totalt 12 gymtimer i løpet 

av 2 dager, samt markedsføring av innebandy mot publikum og introduksjon for lærere 
- Skoleturnering: Drammenshallen februar(ca 300 barn, 5-7 trinn). 
- Nye klubber: Det er jobbet med å skape nye miljøer i regionen. Det er i gang ett 

aktivitetstilbud i Drafn IL, som det på sikt bør bli en klubb ut av. Det er avholdt innledende 
samtaler i regionen Røyken/Spikkestad(Hyggen IF, Ros IL) og Kongsberg(KIF).  Ytterligere 
oppfølging av disse klubbene vil potensielt skape aktivitet i nye områder. Det er også 
påbegynt ett arbeid for å se på mulighetene til å få opp ett tilbud i Hønefoss.  

 
 
Evaluering Buskerud: 

- Det er brukt betydelig med tid på å kartlegge ulike miljøer i regionen, og ut i fra dette 
utarbeidet ett strategidokument. Samarbeidet med Buskerud Bandykrets har ikke fungert 
spesielt godt og det er fremdeles ikke en strategiplan som er forankret i kretsen. 

 
- Tiltakene mot skolene har ikke gitt ønsket resultat. I hovedsak skyldes dette at klubbene ikke 

har stilt opp. Det ble lagt ned enorme ressurser på å gjennomføre skoleturnering i 
Drammenshallen i februar. På tross av løfter gitt i forkant stilte ikke klubb opp som avtalt. En 
egen erfaringsrapport er skrevet om denne hendelsen.  

 
- I forhold til nye klubber så har det vært positive samtaler innledningsvis og det finnes gode 

muligheter til å skape aktivitet i Røyken/Spikkestad og Kongsberg. Det er levert en artikkel til 
ROS IL sitt medlemsblad som i følge deres leder har gitt positiv respons blant deler av 
medlemmene. Utover dette er vi for tidlige i prosessen til å kunne stadfeste at det vil gi 
resultater.   

 
Fremtidsutsikter:  

- Det er muligheter i regionen, men for å få vekst og lykkes i å skape større aktivitet i 
eksisterende miljøer(Drammen primært), samt skape nye, er det behov for å få en 
samarbeidsmodell med kretsen som fungerer bedre. Det er pr dags dato miljøet rundt 
NOR92(Solbergelva) som er dominerende. Dog oppleves samtalene med Hyggen, ROS og 
Kongsberg som veldig positive. Drammen har ytret ett ønske om å få i gang aldersbestemt 
virksomhet etter åpningen av hallen på Berskaug. Skal de lykkes med dette trenger klubben 
ressurser på trenersiden før rekrutteringen kan påbegynnes. Det er som sagt håp om å få vekst 
i regionen, men enn så lenge har det virket vanskelig å igangsette tiltak som bærer frukter.  

 
Målsetting for neste sesong: 

- Etablere innebandy som aktivitet i Røyken, Kongsberg og Hønefoss.  
- Re-etablere aldersbestemt virksomhet i Drammen.  
- Skape ett team av ambulerende trenere 

 

2.2.5 Agder  
André Kopperud har vært ansatt i 100 % stilling som utviklingskonsulent. 
 
Status: 

- Det er for tiden 14 innebandyklubber i Agder. 
- 8 innebandyklubber med lag i organisert aktivitet 
- Fra 2009 til 2010 har det ikke kommet opp noen nye innebandyklubber. Grunnen til dette er at 

fokuset har vært å hjelpe de innebandyklubbene som var på vei til å falle helt ut fra vår region 
før jeg tok over. 

- 675 innebandymedlemmer ved årets idrettsregistrering. 
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- Det har i år vært 29 innebandy lag i organisert aktivitet i Agder regionen, hvorav 12 senior og 

17 junior. 
- 290 innebandylisenser i årets sesong, 149 senior og 141 junior. 

 
- Denne sesongen har det for første gang i Agder Bandykrets sin historie blitt arrangert 

minirunder. Første minirunden ble arrangert av Toppen IL og det var 9 lag som var påmeldt til 
denne runden. Den andre minirunden ble arrangert av Risør Innebandy og her var det 6 lag 
som var påmeldt. 

- I sesongen 2009/2010 så ble det arrangert ett Trener 1 kurs i Arendal med 26 deltakere.  
- Det har også blitt arrangert ett dommertrinn 1 og ett dommertrinn 2 kurs med henholdsvis 14 

og 8 deltakere. 
 
Tiltaksoversikt 
  2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 - 2007 
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Agder                         
Aktivitetsutvikling 41 3056 1598 1456 40 2257 1372 888 46 3202 1772 1430 
Trener-Dommerutvikling 11 113 98 15 1 12 11 1 13 329 210 119 
Klubbutvikling 21 135 110 25 26 391 243 108 31 581 468 113 

Total 73 3304 1806 1496 67 2660 1626 997 90 4112 2450 1662 
 
 
Tiltaksplan: 

- Skolebesøk for klubbene  
- Trener 1 kurs 
- Deltatt på Hove idrettsleir som er den største idrettsleiren på Sørlandet med over 300 deltakere 

hvert år, hvor innebandy var en av aktivitetene.  
- Arrangert en innebandyskole i vinterferien for skolebarn i alderen 13-15 år hvor det var 28 

deltakere.  
- Jeg har også jobbet mye med å få til minirunder i Agder for første gang, som viste seg å bli 

veldig vellykket, og skal nå bli arrangert flere ganger fremover av klubbene i kretsen.  
- Det ble også arrangert en Sørlandscup for jentelag hvor jentelagene fra Agder fikk spilt 

kamper mot Sola IBK og Lye IBK fra Rogaland. 
 
Evaluering: 

- Når det gjelder skolebesøkene som er blitt gjort i regionen for klubbene, så har dette gitt 
positive resultater. Det har i Risør IBK vært stor økning i antall spillere for klubbens 
aldersbestemte lag, det har også resultert i at Risør IBK har deltatt med 2 lag i begge 
minirundene vi har arrangert. I Hisøy IL har det resultert i stor økning på deres G15 lag noe 
som resulterer i at de kan stille med to lag i denne klassen neste sesong. For Arendal IBK har 
skolebesøk resultert i at de har startet opp et lag som har deltatt i begge minirundene i år, og vi 
jobber fortsatt her med rekruttering til minirundelaget. 

- Vågsbygd IBK har denne sesongen hatt 3 jenter i klubben som har vært med i Team EMBLA. 
De har derfor fokusert på rekruttering av jentelag i denne klubben. Så etter flere skolebesøk 
for Vågsbygd IBK så har det resultert i stor pågang av jentespillere til klubben. Alt i alt så har 
det blitt veldig positivt resultat av alle skolebesøkene jeg har gjort i regionen, og jeg kommer 
til å fortsette å jobbe mye med skolebesøk også neste sesong ettersom klubbene ønsker mer 
rekruttering og de ønsker gjerne å få opp minirundelag i alle klubbene. 

- Innebandyskolen som ble arrangert i vinterferien var også ett positivt tiltak. Innebandyskolen 
resulterte i at interessen for innebandy økte kraftig, spesielt i Risør. Når det gjelder neste års 
innebandyskole så bør informasjonen om aktiviteten komme tidligere ut til klubbene og 
skolene i regionen. I år kom informasjonen litt sent ut, noe som resulterte i dårligere oppmøte i 
Arendal enn i Risør. Så her må det kommuniseres bedre med kretsen sånn at vi får spredt ut 
informasjonen tidligere og bedre neste år. 
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Fremtidsutsikter:  

- Jobbe videre med like god dialog og rekruttering til de klubbene vi har i kretsen sånn at vi 
fortsatt får beholde dem.  

- Jeg vil også begynne å jobbe mer mot nye klubber i regionen, da klubbene vi har er blitt 
relativt solide etter sesongens tiltak. 

- Det skal jobbes med fortetting av innebandymiljøer, slik at ikke avstanden mellom klubbene 
blir for stor.  

- Minirundene og innebandyskolen er tiltak som skal videreføres siden det har vært veldig 
positiv respons på begge disse tiltakene denne sesongen.  

- Jeg har den siste tiden vært i dialog med 4 klubber i Agder regionen som jeg vil jobbe tettere 
med fremover. 

 
Målsetting for neste sesong: 

- 4 nye klubber.  
- Når det gjelder nye lag i seriespill så blir det litt vanskelig å si siden fokuset vil bli å få de nye 

klubbene til å delta med lag i minirundene i første omgang.  
- Opprette en G17-serie neste sesong, med 4-6 lag. Noe som vi ikke har hatt i kretsen tidligere.  

2.2.6 Rogaland 
Jørn Hansen har vært ansatt i 80 % stilling som utviklingskonsulent i Rogaland. Jostein Jonassen har 
vært ansatt i en 40 % stilling. 
 
Status: 

- Rogaland hadde 28 registrerte innebandyklubber ved idrettsregistrering 2009.  
- 22 innebandyklubber med innebandylag i organisert aktivitet. 
- Det er etablert 6 nye innebandyklubber siste år. 
- 1584 innebandymedlemmer  
- 73 innebandylag i organisert aktivitet, hvorav 32 senior og 41 junior.  
- 559 innebandylisenser i årets sesong, hvor 324 senior og 235 junior. 

 
- Det har blitt arrangert 7 minirunder fra oktober til april, en hver måned. Det deltok mellom 18 

og 22 lag på disse rundene. Unntaket var den første i oktober, hvor det kun var 11 lag. 
- Det er holdt ett Trener 1 kurs med 9 deltakere. 
- Ett målvaktseminar 
- Det er avholdt en regelkveld og ett dommerkurs. 

 
Tiltaksoversikt 
  2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 - 2007 
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Rogaland                         
Aktivitetsutvikling 64 2939 1994 1033 38 3719 2568 1141 15 1978 1386 588 
Trener-Dommerutvikling 4 20 15 5 0 0 0 0 2 49 30 19 
Klubbutvikling 20 130 113 12 16 190 178 12 12 168 142 26 

Total 88 3089 2122 1050 54 3909 2746 1153 29 2195 1558 633 
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Evaluering: 
 

- Klubbutvikling: Flere av de klubbene som vi har fokus på er helt nye klubber eller klubber 
som sliter med enkel klubborganisering. Noen klubber har et par spillere som gjør alt i 
klubben. Dermed blir det en litt annen type startmøte, som vi mener passer bra. Alle klubbene 
har fått tilbud om startmøter via e-post. Vi vil ta kontakt med klubber vi føler har behov for et 
startmøte. 

- Skolebesøk: De skolebesøkene som er gjennomført har vært svært vellykket, med stor iver hos 
både elever og lærere. Dette er noe som tar en del tid. For å nå over en større gruppe er SFO 
en effektiv måte for å treffe unger i 6-10 årsalderen. 

- Sandnes mikro er en direkte årsak av SFO-besøk. Vi venter og at det skal gi virkning hos 
Frøyland IL neste sesong. I oppstarten av Stavanger Innebandyklubb fungerer skolebesøk 
svært mye mer effektivt enn infoskriv. Mer tidkrevende, men også mye mer effektivt. 

- Synliggjøring: Vi har vært flinkere til å ta kontakt med media når vi har hatt arrangementer. 
Store avisoppslag i Haugesunds Avis, Stavanger Aftenblad og Sola Bladet. 
Utendørsturneringen vår er med på å synliggjøre oss.  I år har det blitt arrangert utendørs 
innebandyturnering på Hommersåk, som har blitt omtalt i media. Virkningen av skolebesøk 
har også blitt omtalt. Vi har prøvd å få avisene til å komme på minirunder, Stavanger 
Aftenblad og Haugesunds Avis via e-post. Vi må tydeligvis bruke telefonen flittigere for å få 
enda mer omtale.   

- Hallproblematikken: I Gjesdal kommune er Gjesdalhallen på vei til å bli kommunal. Her har 
vi sendt brev med våre synspunkter og positive tall for både klubb og krets. Vi har også fått 
bekreftet fra Sandnes kommune at deres 3 nye planlagte haller, blir utstyrt for innebandy. I 
Karmøy kommune har vi på vegne av kretsen sendt en klage på tildelingen. Vi etterlyser mer 
konkrete tildelingskriterier, samt lik behandling som andre mer etablerte idretter. 

 
Framtidsutsikter: 

- Fokus på Nordfylket og minirundene. Nå jobber vi også med å få fart på aktiviteten i 
Sørfylket, der det er størst aktivitet på Brusand, Egersund Frelsearmeen og Sokndal. Der 
ønsker vi å opprette et samarbeid med konsulent i Agder. Områdene som ligger fra 
Brusand/Egersund til Lyngdal/Mandal er områder med lite aktivitet og passer godt med et 
samarbeid. 

- På damesiden må vi begynne å jobbe helt fra start. Få med flere jenter på minirunder. Starte 
jentelag i ungdomsskolealder.  

- Vi planlegger å jobbe tettere opp mot idrettskrets, idrettsråd og kommune for å bedre 
anleggsproblematikken. Vant og oppmerking som en selvfølge i nye haller. Lik behandling i 
tildelinger av halltid, kioskdrift og andre tildelinger.  

 
Målsetting for neste sesong 

- Vi har som målsetting å øke med minimum 10 % på lisens fra 09/10 til 10/11.  
- I tillegg har vi som mål å få inn minst 3 nye klubber i løpet av 2010. Nye klubber som er på 

gang: Frelsearmeen Egersund og Haugesund, Sokndal SK, Bogafjell IL.  
- Antall nye lag i seriespill: 5 lag til sesongen 10/11. 
- Antall medlemmer (idrettsregistreringen): 10 % vekst. 
- Dommerstatus: forsatt litt få dommere, men det har bedret seg.    
- Trenerstatus: Flere klubber sliter med å engasjere flere trenere. Velkommen til Innebandykurs 

tror vi kan være veien å gå for å engasjere flere foreldre. Vi ønsker å tilby klubbene å komme 
ut med kurset. Vi oppfordrer også klubber til å starte treningstilbud for foreldre. 
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2.2.7 Hordaland 
Christian Andersson har vært ansatt i en 50% stilling frem til 01.06.2010. 
 
Status: 

- Hordaland hadde 17 registrerte innebandyklubber ved idrettsregistreringen 2009.  
- 12 innebandyklubber med innebandylag i organisert aktivitet 
- Det er etablert 2 nye klubber siste år. 
- 625 innebandymedlemmer 
- 23 innebandylag i organisert aktivitet, hvorav 19 senior og 4 junior. 
- 259 innebandylisenser i årets sesong, hvorav 231 senior og 28 junior. 

 
Tiltaksoversikt 
  2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 - 2007 
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Hordaland                         

Aktivitetsutvikling 14 188 101 87 39 1574 853 721 20 1704 1017 687 
Trener-Dommerutvikling 0 31 2 29 0 0 0 0 5 72 57 15 
Klubbutvikling 3 0 0 0 2 40 40 0 5 144 112 32 

Total 17 219 103 116 41 1614 893 721 30 1920 1186 734 
 
Evaluering: 
Utviklingsarbeidet i Hordaland inneværende sesong har ikke fungert optimalt. Noen klubber arbeider 
godt med rekruttering og utviklingsarbeid, men støtte fra utviklingskonsulent har i mange 
sammenhenger dessverre vært alt for dårlig.  
 
Fremtidsutsikter: 
Neste sesong vil vi legge om utviklingsarbeidet. Vi vil satse på et mer prosjektrettet arbeid, med 
klarere prioriteringer av arbeidsoppgaver og ressurser. Forhåpentligvis vil dette gi en bedre struktur i 
arbeidet og en tettere oppfølging av de klubbene som ønsker å drive med rekruttering.   
 
Det er først og fremst aldersbestemte lag som vil prioriteres fremover. Det er en forutsetning at 
rekrutteringen av nye spillere øker i Hordaland, for at innebandyen skal ha en fremtid. Det er flere 
klubber som har et ønske om å starte opp aldersbestemte lag neste sesong. 
Satser på en økning på 150 medlemmer neste sesong.  

 

2.2.8 Midt-Norge (Trøndelag / Møre og Romsdal) 
Jonas Espseth har vært ansatt i 100 % stilling som utviklingskonsulent.  
 
Status: 

- Midt-Norge Bandyregion hadde 26 registrerte innebandyklubber ved idrettsregistreringen 
2009.  

- 16 innebandy klubber med innebandylag i organisert aktivitet. 
- Det er etablert 6 nye klubber siste året. 
- 1874 medlemmer 
- 87 innebandylag i organisert aktivitet, hvorav 28 senior og 59 junior.  
- 512 innebandylisenser i årets sesong, hvorav 317 senior og 195 junior. 
- 53 lag i seriespill i Sør- Trøndelag (55 i fjor). Nedgang skyldes bortfall av jenter 15 serien (3 

lag) i Trondheim og aldersbestemt i Møre og Romsdal(3 lag).  
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- Det har blitt arrangert 6 minirunder, totalt 123 påmeldte lag, 30 unike lag som har deltatt en 

eller flere ganger.  
- Det er holdt to Trener 1 kurs med 30 deltakere. 
- Ett målvaktseminar 
- To dommerkurs med 15 deltakere. 

 
Tiltaksoversikt 
  2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 – 2007 
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Midt-Norge                         
Aktivitetsutvikling 106 3159 2267 894 40 1392 892 500 28 1752 859 893 
Trener-Dommerutvikling 1 18 8 10 4 103 44 36 3 31 21 10 
Klubbutvikling 24 352 289 63 12 209 169 40 18 550 279 271 

Total 131 3529 2564 967 56 1704 1105 576 49 2333 1159 1174 
 
 
Tiltaksplan 

- I år har jeg som planlagt hatt en reduksjon av antallet skolebesøk, og heller prøvd å ha flere 
besøk over lengre perioder på noen få skoler. Jeg har også prioritert skoler der et lokalt 
idrettslag har hatt god nok organisasjon til å ta imot eventuelle nye spillere.  

- Tiden jeg har frigjort har jeg i større grad brukt til oppfølging av nyetablerte klubber og lag. I 
blant annet Flatås og Ranheim har jeg vært veldig delaktig i oppstartsprosessen og den første 
treningsperioden, før jeg har trukket meg gradvis ut og latt klubben overta selv.  

- I samarbeid med daglig leder i MNBR har vi arrangert et godt kamptilbud i Møre og Romsdal, 
der vi planla 6 turneringsdager på forskjellige steder i fylket.  

- Jeg har også prøvd å spore opp innebandymiljøet i Nord-Trøndelag, i håp om å få disse 
innmeldt i forbundet og organisert etter kamphelgprinsippet.  

- Klubbutvikling har vært i større fokus, og oppfølging av klubber og ressurspersoner har blitt 
prioritert i større grad denne sesongen.  

 
Evaluering: 

- Å redusere antall skolebesøk har vist seg å være en korrekt prioritering. Vi mangler nemlig 
ikke folk som vil spille innebandy, vi mangler klubber som er i stand til å ta imot dem og gi 
dem et skikkelig tilbud. Det å følge opp noen færre klubber tettere har også vist seg å være 
vellykket, de nye klubbene har glidd godt inn i regionen og kommet i gang på en god måte.  

- Klubbutviklingen har på mange måter begrenset seg til å prøve å ha en jevn dialog med 
ressurspersoner, da få klubber har årsmøter, styremøter eller valgte styrer.  

- Møre og Romsdal har vært en skuffelse i år. Jeg og daglig leder i MNBR har brukt mye tid og 
krefter her, men responsen har vært heller laber. Inntrykket er at klubbene ikke er interessert i 
systematisk rekrutteringsarbeid, og de vil ikke reise for å spille kamper. Til tross for en kraftig 
subsidiert og lav seriespillavgift er det en utbredt oppfatning at innebandy er for dyrt. Lagene 
klager på nivået på dommerne, samtidig som ingen er interesserte når regionen prøver å sette 
opp dommerkurs. Det forventes at gode dommere fra Trondheim skal reise utover og dømme 
kampene deres, noe få dommere har vist interesse for. Neste år vil antallet serierunder 
reduseres kraftig, forhåpentligvis vil det gi bedre oppslutning og kanskje snu stemningen i 
fylket. 

- I Nord-Trøndelag har jeg prøvd å finne og organisere innebandymiljøet, men i dette fylket har 
bedriftsidretten så godt fotfeste at en etablering fort vil kreve et årsverk i arbeidsinnsats.  

- Midt-Norge Bandyregion opplevde en vekst på 25 % i årets idrettsregistrering og har blitt 
landets nest største region, kun Oslo og Akershus er større i antall medlemmer. Dette er andre 
året på rad med vekst over 20 %, og et tydelig signal på at våre prioriteringer og 
arbeidsmetoder gir gode resultater. 
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Fremtidsutsikter 

- Neste sesong håper jeg å få til tilnærmet full innebandydekning i Trondheims bydeler. 
- Det er også ønskelig å spre sporten til nabokommunene, som Melhus, Klæbu og Malvik. 

Melhus og Klæbu har allerede små miljøer i startfasen.  
- Sør-Trøndelag har tre klubber i utkanten av fylket, Kyrksæterøra, H.E.G. (Røros) og Oppdal. 

Jeg håper vi får etablert flere klubber mellom Trondheim og disse tre stedene innen få år. 
Spesielt aldersbestemt vil ha store fordeler av å få en naboklubb med kort reiseavstand.  

- Jeg vil fortsette å satse på grundige etableringer i få miljøer med potensial, noe jeg tror vil gi 
oss bærekraftige klubbmiljøer og de beste resultatene på sikt.  

- Neste år har Bakklandet og Freidig flere deltakere på EMBLA prosjektet. Dameserien i byen 
har veldig svak bredde, og klubbene prioriterer ikke aldersbestemt rekruttering her. Hvis ikke 
EMBLA prosjektet lykkes kan regionen fort stå uten en fungerende dameserie om 5 års tid. 
Dette kan kun unngås hvis klubbene selv også viser interesse for dame- og jenteinnebandy.   

- Jeg vil fortsette å jobbe for å få flest mulig lag inn i alle klasser og divisjoner, og å ha så 
mange divisjoner at det alltid fins et nivå for nybegynnere. Neste sesong ser vi ut til å få en 
god vekst i laveste Herredivisjon, 3.div. Vi håper også å kunne dele G15 og G13-serien i 2 
divisjoner.  

- Minirundene våre har hatt mange lag påmeldt i år, men det er dessverre for få klubber som 
stiller opp. Jeg håper å øke antallet klubber som stiller med lag betraktelig. Det er i 
minirundene vi legger grunnlaget for en godt drevet region med stor bredde og en god topp.  

- Jeg håper vi klarer å vokse med ca 25 % et år til, opp mot 2343 idrettsregistrerte.  
 

2.2.9 Nord-Norge 
Roy Mikalsen har vært ansatt i 100% stilling (80 % fra 1.12.09) stilling som utviklingskonsulent. Ole 
Åsli har til 01.12.09 vært ansatt i 20% stilling. Magne Åker har fra 01.12.09, vært ansatt i 40% stilling. 
 
Status:  

- Antall innebandyklubber i Nord-Norge: 48,  
- 18 innebandyklubber med lag i organisert aktivitet. 
- Antall nye innebandyklubber 09: 12 klubber (Saltdal Ibk, Fjell SL, Knubben IL, IL Leirgutten, 

Trondenes Ibk, Rislappan Ibk, Kjøpsnes IL, Alstahaug IL, Nordkapp Ibk, Fauske Ibk, 
Mosjøen Ibk, Drag IL) 

- Nye innebandyklubber til nå i 2010: 3 stk (Brønnøysund IL, Saltstraumen IL, BK 9000) 
- Totalt 1909 innebandymedlemmer. 
- 47 innebandylag i organisert aktivitet, hvorav 27 senior og 20 junior. 
- 400 innebandylisenser, hvorav 367 senior og 33 junior.  

 
- Det er ikke gjennomført noen trenerkurs sesongen 2009/2010. 
- Antall gjennomførte dommerkurs: 1 i Straumen, med 8 deltakere. Det gjennomføres 

dommerkurs i Harstad i mai 2010 og Tromsø i juni 2010. 
 
Tiltaksoversikt 
  2009 - 2009 - 2009 2008 - 2008 - 2008 2007 - 2007 - 2007 
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Nord-Norge                         
Aktivitetsutvikling 95 2207 1441 786 43 1880 995 885 29 933 379 554 
Trener-Dommerutvikling 3 48 39 9 5 44 38 6 3 31 17 14 
Klubbutvikling 70 343 242 102 3 40 30 15 13 268 163 105 

Total 168 2598 1722 897 51 1964 1063 906 45 1232 559 673 
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Tiltaksplan: 

- Skolebesøk / åpen hall / aktivitetsdag 
- Turneringer / turneringsdager 
- Ulike møter / seminar 
- Klubbesøk 
- Dommerkurs 
- Barnas Idrettsdag Bodø og Fauske 
- Velkommen til innebandy 
- Embla 
- Klubbutvikling 

 
Evaluering: 
- Skolebesøk: Skolebesøk er som alltid et meget bra tiltak. Før man gjennomfører skolebesøk må 

man høre med det lokale idrettslaget eller innebandymiljøet i nærheten om de ønsker rekruttering, 
og det ønsker som oftest de aller fleste. Gjennom tiltaket får man opp interessen hos barn, ungdom 
og voksne (lærerne). Voksne får tips i forhold til undervisning, mens barn/ungdom får smakebiter 
av hva innebandy virkelig er med ordentlig utstyr og lignende. Undervisningsopplegget for 
elevene er enkle øvelser hentet fra boka Innebandy der man spiller 3 mot 3 på slutten hvis det er 
tid. Skoleturneringer faller også godt i smak. 

- Startmøte: Det har bare blitt gjennomført ett startmøte i denne perioden, og det skjedde i 
Sandnessjøen. Det har vært et tidligere startmøte i Nord-Norge og det var hos Bodø IBK. Det er 
ingen tvil om at startmøter er et godt tiltak der man måler temperaturen på klubben, diskuterer og 
ikke minst planlegger veien videre der det hele følges opp et med et oppfølgingsmøte. Høsten 
2010 vil det bli oppfølgingsmøte for Sandnessjøen IBK. 

- Turneringer: 3-mannsturneringer og skoleturneringer rundt omkring i Nord-Norge er populære. 3-
mannsturneringer fungerer bra før og etter sesong, siden det er lenge mellom sesongslutt og 
sesongstart i Nord-Norge.  

- Turneringsdager: Det har vært gjennomført 3-4 turneringsdager for barn og ungdom i Salten-
området denne sesongen. Det har også vært gjennomført en cup i Havøysund og Hammerfest med 
godt hell. Turneringsdagene foregår på stor bane og det har vært en suksess som skal videreføres 
kommende sesong.  

- Klubbesøk: Å besøke klubber i en eller annen setting, for eksempel årsmøte, møter generelt, under 
seriehelger og lignende, er et godt tiltak. Da får vi innblikk i hvor skoen trykker og de daglige 
utfordringene i klubben. 

- EL-innebandy: Å gjennomføre tiltak i Bodø har vært noe av dette. Det viktigste på dette området 
var å vekke interessen for EL-innebandy andre steder. Tromsø har bla. kommet i gang. Fauske og 
Harstad kan være mulige steder å få til EL-innebandy.  

- Embla: Jeg håper og tror at Bodø får til rekruttering og organisering rundt dameinnebandyen 
gjennom dette prosjektet. Ved forrige runde så var det dette prosjektet som skapte damelaget til 
Bodø IBK. 

- Treninger: Å ha treninger med lag/klubber er en god måte å komme med tips og ideer på til 
klubbene. Jeg tror også at spillere/trenere har godt av å høre andre stemmer og ikke minst få inputs 
på andre/nye måter. 

- Barnas idrettsdag Bodø og Fauske: Dette er en fin måte å vise innebandy for hundrevis av barn og 
ungdom. Utfordringen er å få disse til å starte med innebandy, da mange allerede driver på med en 
eller flere etablerte idretter.  

 
Evaluering: 
- Idrettslag/skole: Å ta kontakt med idrettslag for å høre om de er interessert i en ny idrett og 

deretter ta kontakt med skoler for skolebesøk, er det tiltaket som har fungert aller best og har ført 
til flest nye klubber i 2009/2010. Man trenger trenere og treningstid. Ringe idrettslag og få dem til 
å starte opp. Konsentrere seg om ett miljø om gangen for å få opp dem. Viktig med oppfølging (se 
neste punkt). Viktig med struktur og plan, ha en klar oppfølging og plan når en ringer klubber. 
Media kan også kobles inn. 
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- Kommunikasjon: Hos enkelte fungerer e-post meget bra, men det å ringe folk direkte eller møte 

dem ansikt til ansikt er det beste. Flere telefoner. 
- Turneringer: Turneringer av ulike slag er gode tiltak, og da spesielt turneringsdager for barn og 

ungdom som har vært en suksess 2009/2010. I den forbindelse må kretsen komme ut tidligere med 
terminoppsettet slik at turneringsdagene også kan fastsettes tidlig ut fra ledig kapasitet. 

- Startpakker: Veldig bra, tilgang på billig utstyr, samt salgsargument for å starte lag. Dekkes av 
NBF og spillemidler. 

 
Fremtidsutsikter: 
- Skolebesøk, kontakte nye idrettslag/miljøer og sette disse sammen, er noe man skal fortsette med. 

Turneringsdagene for barn og ungdom skal organiseres enda bedre sesongen 2010/2011, med 
lisensordning for de over 13 år, terminoppsett, spillesteder osv. Ringerunde idrettslag/klubber med 
oppfølgingsdato. Oppstart av innebandy for 10-12 år, evt. 16-19 år. 

- Nye klubber: 5 klubber 
- Antall lag i seriespill: 52 (5 flere enn i 2009/2010) 
- Antall lisensierte spillere: Flere enn i 2009/2010. Dette fordi ungdomslag i forbindelse med 

turneringsdagene skal betale lisenser fra høsten 2010. 

 

2.3 Sentrale prosjekter sesongen 2009/2010 

2.3.1 Minirunder  
Innebandy for unge, organiseres gjennom turneringshelger. Spilles med færre spillere og på redusert 
bane. Gir stor vekst i de yngste aldersklassene. I sesongen 2009-2010 er det gjennomført minirunder i:  
Rogaland   (7 stk. med 22 ulike lag) 
Innlandet   (3 stk. med 9 ulike lag) 
Oslo / Akershus (7 stk. med 76 ulike lag) 
Trøndelag  (6 stk. med 30 ulike lag) 
Agder   (2 stk. med 9   ulike lag) 
Østfold   (4 stk. med 36 ulike lag ) 

2.3.2 EMBLA  
I løpet av sesongen 2009/2010 har NBF satt i gang en ny runde med EMBLA, 
jenterekrutteringsprosjektet i innebandy. 18 jenter fra 11 ulike klubber har deltatt i EMBLA 
innebandyteam inneværende sesong. Hensikten med EMBLA innebandyteam er at jentene skal 
rekruttere flere jenter inn i lokale innebandymiljø, med støtte og oppfølging fra NBF. Prosjektet vil bli 
videreført i 2010-2011, der samling med 18 jenter fra 6 ulike klubber allerede er gjennomført. 
EMBLA jentene vil fremover få oppfølging knyttet til deres respektive prosjekter i lokalmiljøene. 
Prosjektansvarlige for EMBLA er Lisbeth Pettersen. Se egen nettside under www.nbfutvikling.no med 
mer informasjon om prosjektet og deltagerne. 

2.3.3 Sommerinnebandy  
Sommerinnebandy innebefatter åpen aktivitet og turneringer. NBF leier ut utegulvet til turneringer og 
arrangement i sommerhalvåret. 

2.3.4 PAK-FAM 
FAM-prosjektet (fysisk aktivitet og minoritetshelse) var i utgangspunktet et forskningsprosjekt som 
ble iverksatt ved Norges Idrettshøgskole (NIH) i 2008 rettet mot fysisk lite aktive norsk-pakistanske 
menn. Våren 2009 ble prosjektet avsluttet ved NIH, men videreført av NBF fra høsten 2009. I regi av 
NBF er FAM-prosjektet et lavterskelstilbud som primært retter seg mot norsk-pakistanske menn i 
alderen 25 +, som ikke deltar i annen organisert idrett.  
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Det er totalt 103 registrerte utøvere, fordelt i fem ulike grupper (NIH, Ellingsrud, Haukåsen, Abildsø 
og Holmlia), som har tilbud om organisert trening to ganger per uke. Hver enkelt gruppe er styrt av to 
deltakere som har deltatt på trenerkurs i regi av Norges Bandyforbund. Disse personene har ansvaret 
for gjennomføring av selve treningen.    
 
Turneringer: 
I tillegg til organisert trening arrangerer NBF turneringer hvor de fem ulike gruppene spiller mot 
hverandre. Sesong 2009-2010 ble det arrangert 4 turneringer for deltakerne i prosjektet. Målet er at 
rekrutteringen til prosjektet skal øke og at det kan etableres i flere norske byer.  
 

2.3.5 Trenerutvikling sesongen 09/10 
Trener 1 
Sesongen 2009-2010 er det holdt 14 stk trener 1 kurs, med totalt 217 deltakere. 
 
Ser en på sesongen 08/09 ble det her avholdt 13 stk trener 1 kurs med til sammen 178 deltakere. Det 
betyr en økning på 39 deltakere inneværende sesong. 
Det gjennomføres også kontinuerlig oppdatering og evaluering av kursinnhold og instruktører. 
 
Trener 2 
Status: 
Det er i inneværende sesong ikke avholdt trener 2 kurs 
Trener 2 materialet er gjennomgått og små deler i enkelmoduler er revidert 
Det er blitt lagt ned en del arbeid i forbindelse med NIF’s nye trenerstige for å kartlegge brister og gap 
mellom rammeverket og eksisterende Trener 2 innebandy 
 
Tiltaksplan: 
Det skal avholdes Trener 2 kurs i Oslo i uke 22 og 23. Videre vurderes ett kurs høsten 2010. Det er 
avholdt en rekke Trener 1-kurs de siste årene, og på flere av kursene i 2009/2010 er Trener 2 
markedsført.  
For å klare å skape større interesse for trenerutdanning neste sesong mener jeg vi bør være enda mer 
synlig, i den forbindelse vurderes følgende tiltak:  
Bannere på innebandy.no, assisten.no og eventuelt andre nettsteder innebandyinteresserte ferdes 
Tydeligere markedsføring under T1, og presentere deltakerne der for www.nbfutvikling.no som siden 
de besøker når de ønsker seg ett kompetanseløft 
 
Det er ett behov for å få inn flere T2-instruktører. Til kurset våren 2010 har vi Andreas Hildremyhr, 
Børe Lenborg, Morten Tonning(ansvarlig), samt støtte fra Marcus Nilsson og Eivind Tysdal. Med 
tiden må det bygges opp ett større instruktørkorps, samt kartlegging av interessante gjesteforelesere på 
enkelte moduler. I forhold til det siste punktet er arbeidet påbegynt.   
 
Evaluering: 
Etter å ha gjennomgått det eksisterende trener 2 materialet mener jeg at vi har ett meget bra T2 tilbud. 
Jeg har kun valgt å revidere små deler av innholdet. I forhold til evaluering av selve 
kursgjennomføring vil denne foreligge først i slutten av juni måned 2010.   
 
Fremtidsutsikter:  
Trenerbasen som finnes i særdeleshet på østlandet begynner etter hvert å bli stor nok til at det bør være 
mulig å avholde 2-3 kurs årlig. Trenerstanden modnes sakte, men det kan virke som om vi kan stå 
foran ett lite ”gjennombrudd” de nærmeste sesongene. 
Med noe økt fokus på å markedsføre kurset, samt ett høyere antall potensielle interessenter ser 
fremtiden for T2 de nærmeste årene spennende ut.  
 

http://www.nbfutvikling.no/
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Målsetting for neste sesong: 
Gjennomføre 2-3 T2 kurs sesongen 2010/2011 
80% av deltakere skal bestå (gjennom god oppfølging og motivasjon) 
Rekruttere 2-3 faste instruktører utover de eksisterende som primært jobber i T1.  
 
Resultat:  
24-36 nye trenere bestått T2.  
 
NBF vil takke alle involverte, og ikke minst engasjerte kursdeltakere for et spennende kurs år. For mer 
informasjon om trenerutdanningen se www.nbfutvikling.no. 
 

2.3.6 Klubbutvikling sesongen 09/10 
Kompetanseutvikling – klubbutvikling (Start- og oppfølgingsmøter) 
Prosjektet klubbutvikling i Norges Bandyforbund, er en del av Utviklingsavdelingens 
kompetanseutviklingstilbud. Klubbutviklingsprosessene start- og oppfølgingsmøter tilbys gratis til 
klubbene. Startmøtet tar for seg klubbens status, definerer klubbens innsatsområder, lager 
fremdriftsplaner, samt synliggjør utdanningstilbudet fra krets, forbund og prosjekt idrett og ledelse. Et 
startmøte har en varighet på mellom 2 - 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 2 -3 timer. 
 
Klubbutviklingsprosjektet i Norges Bandyforbund har fra 01.01.2009 vært en del av NIF-
klubbutviklings oppfølgingssamarbeid. Oppfølgingssamarbeidet var et ekstra tilbud fra NIF-
klubbutvikling til noen få særforbund og idrettskretser i 2009. Oppfølgingssamarbeidet har gitt oss 
utdannede klubbveiledere, egen klubbutviklingsbrosjyre, klubbutviklingsmateriell og workshops med 
erfaringsutveksling mellom flere idretter. Oppfølgingssamarbeidet opphørte 31.12.2009.  
 
Fra og med 01.04.2010 har styringsgruppen og prosjektledelsen valgt en annen strategi for videre 
fremdrift av prosjektet. Prosjektet benytter nå en klubbveileder som kontakter klubbene via telefon. 
Prosjektets egne erfaringer og andre idretters erfaringer viser at dette gir resultater. I løpet av de to 
første månedene har klubbveileder i et pilotprosjekt vært i kontakt med 50 klubber. Av disse 50 
klubbene er det 36 klubber med innebandy, 11 med bandy, 3 med landhockey og 4 med EL-
innebandy. Noen av klubbene har flere aktiviteter.  Denne prosessen har resultert i ni startmøter. Fem 
av disse er gjennomført, mens fire nye startmøter gjennomføres i juni. Av de fem gjennomførte 
startmøtene i 2010 er det planlagt fem oppfølgingsmøter. 
 
I sesongen 2009/2010 har det blitt avholdt 11 startmøter. Det har i samme sesong blitt avholdt 2 
oppfølgingsmøter. Totalt 13 prosesser. 
Generelt er et inntrykk at det er stor interesse og behov for klubbutvikling, særlig ønskes det 
grunnleggende kunnskap om klubbdrift. For sesongen 2010/2011 er det en målsetning å nå 30 
prosesser (start- eller oppfølgingsmøter) 
 
For mer informasjon om klubbutvikling, se www.nbfutvikling.no/klubbutvikling eller send e-post til 
klubbutvikling@nbfutvikling.no 
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2.3.6 Videosamarbeid (IVS) sesongen 09/10 
Status: 
Informasjonsmateriale er publisert på innebandy.no og sendt til klubbene 
4 klubber er pr mai 2010 en del av videosamarbeidet.  
Ytterligere 3 klubber har meldt interesse og ventes inn i løpet av kommende sesong. 
Hjemmeside er opprettet på www.ibvideo.tk 
Teknologisk plattform med leverandørene Dropstream, Adobe og Interplay er testet.   
 
Tiltaksplan: 
Ett nytt informasjonsmøte i august der nye og eksisterende klubber inviteres inn. Forhåpentligvis er 
Interplay Sports Junior versjonen på plass, noe som gir større relevans for flere.  
 
Evaluering: 
Prosjektet har ikke fått levd ut sitt potensial i oppstarten, noe som er vanlig i seg selv med teknologi. 
Terskelen synes å være høy for mange. Klubbene som er inne i samarbeidet pr nå må anses for å være 
”spesielt interesserte” og tidlige innovatører. Vi må i løpet av den kommende sesongen få etternølerne 
på banen for å få fart på prosjektet igjen, og skape ett miljø som med tiden blir selvgående. Gevinstene 
er åpenbare både i forhold til innebandyens synlighet og i ett spillerutviklingsperspektiv.  
 
Teknologisk har det vært en del prøving og feiling. Leverandøren Dropstream er også i en tidlig fase, 
og det må løpende revideres hvordan samarbeidet for fremtiden skal organiseres. Klarer Dropstream å 
levere en driftstabil og sikker plattform mener jeg dette er en naturlig partner også for fremtiden.  
 
Under årets NM-finaler i Rykkinnhallen levere NBF Utvikling en meget bra og verdsatt produksjon 
fra aldersbestemte NM-finaler med streaming av kamper, videoanalyse og gjennomgang med trenere 
etter kampene. Ved neste arrangement av denne typen er det viktig at prosjektet i seg selv 
markedsføres kraftigere slik at man kan innhente gevinst fra dette i ettertid gjennom flere 
medlemsklubber.  
 
Fremtidsutsikter:  
Interplay Sports er i ferd med å slippe en mer lettfattelig og intuitiv versjon av sin 
videoanalysesoftware som gir ett større potensial for samarbeidet. Med denne versjonen på plass blir 
samarbeidet mer aktuelt også for breddeklubbene. Historisk sett har videoanalyse blitt benyttet av 
klubber med ett toppfokus, men verktøyet er vel så aktuelt for breddeklubber i forhold til 
spillerutvikling.  
 
Flere tilbud kan vurderes for å bringe penger inn i prosjektet:  
Tilby produksjoner for klubber ifbm turneringer/elitekamper 
Tilby videoanalyse av enkeltkamper 
Det sentrale ved å tilby slike pakker er at engangskostnaden er høy nok til at klubbene selv ser hva 
slags unikt tilbud IVS faktisk er.  
 
Målsetting for neste sesong: 
Rekruttere inn minimum 5 nye klubber 
Levere gode produksjoner i forbindelse med store events. NM-finaler aldersbestemt i Rykkinnhallen 
er prioritet. 
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2.4 EL-innebandy  

Innebandy skal være en idrett for alle, og med forbundets målsetning om å gi et tilbud i lokalmiljøet 
for alle barn, ungdom og voksne, har vi også startet opp et tilbud for funksjonshemmede. Prosjektets 
målsetting er å gi multihandicappede barn og ungdom med store tilretteleggings – og hjelpebehov et 
nytt lokalt aktivitetstilbud i form av EL – innebandy. Det skal etableres to aktive lokalmiljøer som 
organiserer EL – innebandy for barn, ungdom og voksne hvert år i tre år. Målet er å bygge opp et 
sterkt nok EL – innebandy miljø til at det kan spilles kamper og turneringer. Gjennom en oppfølging 
av EL – innebandy klubbene over tid skal klubbene konsolideres slik at EL – innebandy tilbudet blir 
varig. 
 
De sentrale føringene klubbene har forholdt seg til er: 
- Organisasjon: klubbens satsning på EL – innebandy forankres i klubbens styre. 
- Resultatmål for prosjektet: Å vise at EL – innebandy er en utmerket aktivitet for å bedre generell 

helse og trivsel – ved å tilby EL – innebandy aktivitet for definerte målgrupper som trenger ekstra 
oppfølgning. Klubbene vedtar hvilke målgrupper de ønsker å jobbe med i prosjektet EL – 
innebandy for barn, ungdom og voksne. Deltakerne er rekruttert gjennom samarbeid med 
kommune, aktive klubber, utviklingskonsulentene, institusjoner og NBF. Deltakerne må kunne ha 
muligheten til å bli medlemmer i klubben. 

 
Turneringer / arrangementer / konkurranser: klubbene som nå er aktive i EL – innebandy tar på eget 
initiativ ansvar for å organisere turneringer og kamper i EL – innebandy. NBF tar ansvar for en 
nordisk turnering i året, med deltakelse fra både Sverige, Danmark og Norge. Siden det er stor avstand 
mellom noen av klubbene, har det til nå blitt 4 – 5 turneringer i året. Dette vil bli forandret etter hvert 
som vi klarer å etablere flere klubber.  
 
Hva har NBF gjort så langt i prosjektet: NBF gir faglig oppfølging, økonomisk støtte og eventuelt 
annen hjelp til klubbene som deltar i EL – innebandy prosjektet. Vi tilbyr også støtte og hjelp til 
klubbene i etableringsfasen. En egen ressursperson rapporterer inn status i prosjektet til prosjektleder i 
NBF. 
NBF er bevisst på synliggjøring av klubbene / aktiviteten i prosjektet. Blant annet er det en nettside 
som heter www.nbfutvikling.no/el-innebandy hvor det hele tiden blir lagt ut nyttig informasjon etc. vi 
har også laget en dvd film, foldere og andre synliggjøringstiltak. Vi har også vært synliggjort i ulike 
blader og i tv. NBF tilbyr klubbutviklingstiltak for klubbene som deltar i prosjektet. Det er viktig for 
NBF at klubbene er best mulig rustet til å kunne tilby en god aktivitet og være den møteplassen og en 
sosial arena som er sentralt i EL – innebandy prosjektet.  
 
Prosjektets framdrift utover prosjektperioden:  
Prosjektet er nå inne i det fjerde året. Hensikten er å etablere EL – innebandy som et varig tilbud i 
lokalmiljøene hvor aktiviteten initieres og konsolideres gjennom prosjektet. Samtidig vil vi i NBF 
fortsette med å initiere aktivitet i nye lokalmiljøer som kommer til underveis. 
Innebandy skal være en idrett for alle, og med forbundets målsetning om å gi et tilbud i lokalmiljøet 
for alle barn, ungdom og voksne har vi fortsatt en vei å gå med EL – innebandyen. Gjennom å fullføre 
enda tre år med dette prosjektet skal det være et sted mellom 15 – 20 klubber.  Skal EL – 
innebandytilbudene bli så lokale som mulig for barn, ungdom og voksne, må det komme til enda flere 
miljøer enn dette. 
 
Status i dag: 
Vi har på kort tid opplevd stor vekst og fått enda flere klubber. Etterspørselen er også stor, og flere 
klubber vil i løpet av 2010 komme i gang (i ulike regioner). Vi håper at vi allerede i 2010 har et såpass 
stort antall klubber at vi kan starte opp med minirunder som et permanent tilbud både på Østlandet og i 
midt – Norge. NBF ønsker på det sterkeste å imøtekomme etterspørselen og interessen, og legge til 
rette for enda større vekst. 
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Vi har i dag følgende aktive klubber: 
- Levanger HSl 
- Lillestrøm 
- Bærums Verk 
- Sandefjord 
- Nes 
- Ajer 
- Langevåg 
- Tromsø 
- Bergen (Fjellkameratene) 
- Nyborg IL 
- Åkra 
- Bodø 

 
I tillegg til dette står Fredrikstad i startfasen (begynnelsen av juni 2010), Kristiansand, Molde og Oslo. 
Dette ser svært lovende ut med tanke på å etablere et permanent tilbud om både minirunder og årlige 
turneringer i tiden som kommer.  
Vi jobber også kontinuerlig med å få til et skikkelig samarbeid med BHSS, som har en egen barne– og 
ungdomsgruppe. Tidligere erfaringer viser seg at dette er en flott arena til å vise frem EL – innebandy.  
Vi hadde også i januar 2010 vårt første offisielle dommerkurs på Norges Idrettshøgskole, med besøk 
av 2 dyktige dommere fra Danmark som kursholdere. Dette ble et meget bra kurs, og i ettertid har 
klubbene begynt å dømme på treningene sine, noe som har gitt dem en helt ny kvalitet. Vi skal også 
høsten 2010 gjennomføre et trenerkurs, slik at vi høyner kompetansen på dagens trenerne. I tilegg vil 
det bli et kurs for å utdanne enda flere trenere, som ikke har vært med som trenere tidligere.  
 

2.5 Oppsummering Utviklingsavdelingen 
Det er fortsatt store utviklingsmuligheter for innebandy i Norge. Vi representerer en populær 
lavterskelidrett som fenger barn, unge og voksne. En idrett for alle, som egner seg svært bra både 
innenfor skole, helse og for funksjonshemmede. Tilgang til 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 må prioritere hardt fremover. Her må også klubbene på banen og engasjere seg 
i de lokale idrettsrådene/kommunene som fordeler halltiden. Vi satser derfor også hardt på 
klubbutvikling fremover og kan tilby start og oppfølgingsmøter til alle våre klubber. Tabell 7 viser 
fremtidsutsiktene på antall klubber, medlemmer, lag og lisenser i innebandy. 
 
 Klubber   Medlemmer Lag   Lisenser 
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Oslo og Akershus Bandyregion 72 74 5068 5200 369 389 3008 3200 
Østfold Bandykrets 20 21 1576 1700 88 96 949 1084 
Innlandet Bandyregion 17 20 1049 1300 32 39 330 400 
Buskerud Bandykrets 12 14 596 656 43 51 213 306 
Telemark Bandykrets 9 9 368 467 7 14 43 68 
Agder Bandykrets 14 18 675 776 29 44 290 334 
Rogaland Bandykrets 28 31 1584 1742 73 78 559 615 
Hordaland Bandykrets 17 18 625 775 23 35 259 300 
Sogn og Fjordane Bandykrets 6 7 300 330 14 16 99 109 
Midt-Norge Bandyregion 26 32 1874 2343 87 100 512 750 

Nord Norge Bandykrets 48 53 1909 2000 47 52 400 450 

 276 297 15863 17289 812 914 6662 7616 
 
Tabell 7 Fremtidsutsikter fra utviklingsavdelingens ståsted 



30  

 
Vi opplever store utfordringer på anleggssiden. Så lenge bygging av nye anlegg ikke står i stil med 
innebandyens vekst, har vi en stor utfordring. Mange klubber må si nei til nye spillere som ønsker å 
starte med innebandy, fordi de ikke har hallkapasitet til å ta i mot flere. Dette hemmer veksten vår og 
vi er redde for at problemet vil bli enda mer prekært i årene fremover.  
 
Dommer mangel er også i ferd med å bli et stort problem. Få dommere gjør det dyrt å drive lavterskel 
aktivitet, mange klubber bøtelegges og vi er redde for at mange går over til bedrift.  
 
Nytt og mer differensiert lisenssystem er etter vår mening et viktig tiltak for å sikre videre 
rekrutteringen i fremtiden.  
 
Tekst er redigert av Eivind Tysdal og tall og tabeller er redigert av Marcus Nilsson og Jostein Sjaatil 

 

2.6 Dommerkomiteens beretning 2009/2010 
Dommerkomiteen har i denne perioden bestått av: 
 Leder:   Kim A. Jørstad  
 Nestleder:  Jan Nordli  
 Medlemmer:  Trond Erik Olsen 
    Ronny Myhrhaug 

 Terje Larsen fra administrasjonen har vært komiteens sekretær. 

Dommerkomiteen (DK) har hatt 6 møter, og i tillegg har en god del saker blitt tatt på telefonen og løst 
sammen med administrasjonen. 

Dommersituasjonen. 
Denne sesongen har vært vanskelig med mange forskjellige problemer som langtidsskader, 
makkerskifter, sykdom, mange forfall og på slutten av sesongen også problemer med flyreiser. Takket 
være at noen av dommerne har vist stor fleksibilitet og steppet inn på kort varsel, har imidlertid de 
aller fleste kamper blitt avviklet i henhold til oppsettet.  
Sesongen ble innledet med en svært positiv 3-dagers samling på Randsvangen, og utover i sesongen 
har vi hatt en positiv utvikling på de aller fleste dommerparene våre, herunder flere av de parene som 
ble tatt opp i gruppen før sesongen. DOMMERBOKEN ble lansert på denne samlingen og har vært en 
medvirkende årsak til den fine framgangen. Gledelig er det også at vi i løpet av sesongen har fått to 
nye internasjonale dommerpar. 

Dommersamling. 
Sesongens obligatoriske dommersamling for forbundsseriedommerne fant sted på Randsvangen 4-6 
september. 33 dommere deltok. Hoveddelen av samlingen gikk med til å introdusere og arbeide innad 
i dommerparene med DOMMERBOKEN, som et verktøy for selvutvikling og oppfølging.. Det ble i 
tillegg brukt mye tid på videoanalyse av situasjoner, regeltest og fysisk test. Den fysiske testen var i år 
en mer dommerrelevant test, lik den det internasjonale forbundet (IFF) benytter, og testen ble tatt 
meget godt i mot av dommerne.  

Temakveld. 
7. januar var forbundsseriedommere på Østlandet innkalt til en obligatorisk temakveld på 
Osloidrettens Hus på Ekeberg. 15 (av 22 mulige) dommere møtte. 
Det ble informert om NM-sluttspill (uttak, observasjoner), diskutert problemstillinger fra 
utvisningsreglementet og informert om dommerutviklingsverktøyet ”Dommerboken”. Det ble i tillegg 
gjennomført regeltest.  

Dommeroppsett. 
Jan Nordli har hatt ansvaret for dommeroppsett og forfallsarbeid i de tre forbundsseriene, mens DK 
har satt opp dommere i sluttspillet.  
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Dommerobservasjon. 
I løpet av sesongen har vi gjennomført 92 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, Trond Olsen, Morten Lindem, Jan Hagen, 
Lars Bredby, Rune Ali Zouhar og Kim-Alexander Jørstad. 

Dommersystem i kvart- og semifinaler i NM-sluttspillet. 
Også i den tredje 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 
foregående sesonger. 
 
Fordelen med dette systemet er at lagene får et mye jevnere og mer forutsigbart nivå å forholde seg til. 

Internasjonal representasjon. 
Internasjonalt har vi meldt opp to nye dommerpar, Smaga/Olavson og senere Henriksen/ Ingebrigtsli, 
denne sesongen.  

 Smaga/Olavson: 
 Turnering for landslag (k) i Polen 

Euro Floorball Tour (k) i Finland 

 Henriksen/ Ingebrigtsli: 
 Polish Cup, Wolsztyn U19 (k) i Polen 
 
Jan Nordli har også denne sesongen vært medlem av IFFs dommerkomitè, og har som internasjonal 
dommerobservatør hatt oppdrag i VM U19 Menn i Åbo, Finland. Han var i tillegg dommeransvarlig 
under kvalifisering til E-Cup høsten 2009 og uttatt til VM for kvinner i Västerås. 

Årets dommerpar. 
Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli ble av lagene i eliteserien for menn utpekt til årets 
dommerpar i Norge. 

NM-finaler. 
Årets NM-finaler i Rykkinhallen ble dømt av følgende dommerpar: 
 Menn:   Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli 
 Kvinner:  Bjørnar Torvet og Jon Vegar Eliassen 
 Menn G19.:  Eirik Olavson og Mathias Smaga 

Kvinner J17-19.: Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli (Jarle Heitman og 
Matti Evensen var egentlig tatt ut til denne kampen, men satt 
”askefaste” i Tromsø) 

Gutter G17: Bjørnar Torvet og Jon Vegar Eliassen (Christian Andersson og Kent 
Henriksen var egentlig tatt ut til denne kampen, men satt ”askefaste” i 
Bergen) 

 Jenter J 15:  Thomas Aker og Pedram Alavi 
 Gutter G 15:   Frank Taaje og Henrik Østeby  
 
Konklusjon. 
DK har gjennom observasjoner og oppfølgning med glede registrert at dommerprestasjonene denne 
sesongen har stabilisert seg på et bra, jevnt nivå, og vil avslutningsvis få rette EN HJERTELIG TAKK 
til alle forbundsseriedommerne for kjempefin innsats i sesongen som nå er historie. 
 

 
Kim A. Jørstad (s) Jan Nordli (s)  Trond E. Olsen (s) Ronny Myhrhaug (s) 
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2.7 Arrangementskomiteens beretning 2009/2010 
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. Vi er i dag kun to medlemmer og 
trenger minst fem stk for å være en god komité for aktuelle klubber/lag. I den anledning har vi fått 
hjelp til å hente inn noen flere som kan observere arrangement. Dette vil starte opp neste sesong. 
 
Som tidligere sesonger, har vi hatt noe samarbeidet med dommerkomiteen og dommerne, dette har 
vært positivt. Som i tidligere sesonger er det ennå mange klubber som ikke prioriterer dette med 
arrangement på det nivået vi ønsker. Dette vil kunne bedre seg med komiteens tettere samarbeid med 
seksjonsstyret og at vi nå er delaktig i lisensutvalget.  
 
Arrangementkomiteen vil med grepene seksjonen har tatt, bli mer 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 19. mai 2010 
Eric Müller  
Leder i arrangementskomiteen 
 

2.8 Regelkomiteens beretning 2009/2010  
Arbeidet i regelkomiteen har denne sesongen vært preget av oversetting av reviderte spilleregler fra 
IFF. Kim-Alexander Hofgaard Jørstad har gjort grovarbeidet, mens resten av regelkomiteen samt 
dommerkomiteens medlem Jan Nordli har kvalitetssikret og kommet med innspill. 
 
Regelkomiteen arbeider med å kvalitetssikre regelverket slik at det er konsistent, entydig og enklest 
mulig å forstå. 
 
Bjørge Jansen  
Leder Regelkomiteen 

 
 
 
3.0 ARRANGEMENT 

NBF-I har i sesongen 2009/2010 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. Oslo og Akershus 
Bandyregion har også administrert alle sine serier i NAIS, og noen andre kretser har også valgt dette 
for noen av sine serier. NBF-I har 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. 

http://www.speaker.no/


33  

 

3.1 Forbundsarrangementer  
 
NM kretslag for aldersbestemte (Askimhallen 5.-6.12. 2009) 
Østfold Bandykrets og Askim IF var arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte. Resultater: se pkt 7. 
 
NM-puljespill, G17 (Frogn Arena og Bakkeløkka Idrettshall 10-11.4.2010) 
Drøbak/Frogn Innebandy og Fagerstrand IF var tekniske arrangører. Resultater, se punkt 7. 
 
NM-puljespill, J15 (Stovnerhallen 10-11.4.2010) 
Sveiva Innebandy var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. 
 
NM-puljespill, G15 (Bjølsenhallen 27-28.3.2010) 
Sagene IF var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. 
 
NM-puljespill, J17-19 (Gressvikhallen 27-28.3.2010) 
Slevik IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. 
 
NM-puljespill, G19 (Solberghallen og Mjøndalshallen 27-28.3.2010) 
Nor 92 IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. 
 
NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Rykkinnhallen 16.-18.4.2010) 
Bærums Verk IF var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7. 
 

3.2 Skoleverk  
 

Mesterskap videregående skoler 
Seksjonsstyret vedtok før denne sesongen å legge ned arrangementet Mesterskap for videregående 
skoler. 
 
 
 

4.0 IDRETT ELITE 
4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2009/2010  

 
Siden dette har vært et såkalt mellomår for A-landslaget, så har det vært lite aktivitet på landslaget 
dette året. Vi begynte denne sesongen med en tur til Latvia 10. – 14. september i Koceni. Der skulle vi 
være med I en 4 nasjoner cup. Vi møtte Finland, Sveits og Latvia og vi fikk dermed meget verdigfull 
motstand. Vi møtte Finland i den første kampen og vi var veldig spente på dette, siden vi ikke hadde 
begynt serien hjemme ennå og treningskamper holder gjerne litt dårligere tempo enn kamper som 
gjelder, så vi lurte på åssen form guttene skulle være i og hvilket tempo de holdt. 
Det fikk vi svar på med en gang kampen startet siden Finland presset veldig høyt og hadde et veldig 
høyt balltempo. Etter som kampen gikk kom vi mer og mer inn i tempo og syntes vi gjorde en god 
kamp til å være så tidelig på sesongen. Vi tapte til slutt kampen med 6-2 over de nybakte 
verdensmestre.  
I kamp nr 2 skulle vi spille mot Sveits og de var det beste laget i denne turneringen, siden de kom rett 
fra en ukes lang treningsleir og da hadde kommet litt lengre i forberedelser til en ny sesong. Vi tapte 
denne kampen også med 8-3.  
I kamp nr 3 skulle vi møte hjemmelaget Latvia og den kampen endte 5-5, men det var en kamp vi 
burde ha vunnet. Vi ledet 5-2 og hadde full kontroll på kampen, men etter som kampen gikk så vi 
tydelige tegn på at det var veldig tidelig i en ny sesong.  
Det var mye positivt og ta med seg hjem etter denne turneringen, vi hadde med mange debutanter i 
denne turneringen og de viste at det gror godt bak de eldste og mer etablerte spillerne. 
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Så har vi hatt 2 samlinger dette året. Den første var i Fredrikstad 7-8. November der det var trening i 
Gressvikhallen på lørdag og i Kongstenhallen på søndag. 
 
Den siste samlingen hadde vi 5-7 februar. Da hadde vi trening i Høyenhallen på fredag. 
På lørdag hadde vi trening i Lihallen på morgenen og kamp mot de beste i Oslo. En kamp som vi for 
øvrig vant med 4-3. Vi setter veldig stor pris på at både nasjonale og utenlandske spillere stiller opp på 
slike kamper slik at vi får kamptrening mot meget bra motstand. 
På søndag tok vi turen til Østfold og Tindlundhallen der vi hadde trening på morgenen og kamp mot 
de beste fra Østfold senere på dagen. 
Vi vil gjerne takke både Gjelleråsen og Greåker for at de har stilt opp disse dagene og ordnet slik at 
dette kunne la seg gjennomføres.  
 
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  Johnny Petersen 
Landslagstrener  Erik Hæren 
Materialforvalter Morten Andersen 
Fysioterapeut  Per-Olov Fjeld 
Hovedleder  Lars Bunæs 
Fotograf  Henning Rugsveen 
 
Johnny Petersen 
Landslagssjef A menn 
 

4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2009/2010  
Landslagssjef – Andreas Hildremyr 
Landslagstrenere – Niklas Brajic og Morten Tonning 
Fysioterapeut og fysisk trener – Stian Olimb 
Jonas Espseth - Matrialforvalter/Målvaktstrener. 
 
Vi har hatt 5 samlinger. 
 
Det har vært 4 nesten helt like samlinger gjennomført nasjonalt. 
Målet har vært å kartlegge utøvere i de 4 avgjørende faktorene i tråd med NBF sin trenerstige. 
Dette ble gjort i september, november i 2009 og februar, april i 2010. 
På samlingen i april la vi inn en ekstra økt med fokus på målvaktene. 
Alle utøverne har levert treningsdagbøker jevnlig siden samlingen i november 2009. 
 
Innhold på disse 4 samlingene: 
Vi har gjennomført test batteri – knebøy, benkpress, beep-test og stillelengde på det fysiske. 
Vi har spilt mot norske forbundsserie lag og intern kamper som innebandyaktivitet. 
Vi har hatt teorietisk oppgaver og undervisning som er rettet mot det psykiske. 
Vi har hatt samarbeidsoppgaver i forhold til det sosiale. 
 
Læring er viktig, spillerne i U19 menn er en investering for A-landslaget. Derfor et langsiktig 
perspektiv i arbeidet i henhold til spillerutvikling. Gjennom dette arbeidet og synliggjøring av behovet 
for trening, vil vi også heve nivået på kort sikt slik at vi kan hevdes oss i VM 2011. 
 
Dessverre har ikke budskapet om økning i det fysiske nivået på styrke og hurtighet nådd frem i 
forbindelse med de 4 første samlingene, tross vårt fokus på dette. Utøverne har hatt mulighet til 
personlig oppfølging på OIS(Osloidrettsenter) på styrke og hurtighet, men ingen har benyttet seg av 
dette tilbudet. 
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Om vi sammenligner oss med nasjoner som vi ønsker å nærme oss og bli like gode som eller bedre 
enn, kan vi si at det pr dags dato ikke er en kultur for styrke og hurtighetstrening i norsk innebandy 
som er nødvendig med tanke på målsetningsom er bestemt for landslagene i seksjonsstyret. 
På innebandy har mange av spillerne en stor mengde trening og vi har bra teknisk/taktisk nivå hos 
utøverne. 
Det har vært vist gode holdninger på samlingene og evnen til å samarbeide der har vært god. 
  
Vi har hatt 1 samling internasjonalt, i Hagfors, Sverige. Dette var en bra samling. 
Vi spilte mot Hagfors sitt U-lag(født 1993). De ble svenske mestere denne sesongen.  
Det ble 13-2 til Hagfors, vi henger bra med i 1 periode.  
Vi spilte mot Karlskoga sitt A-lag(1 div – tredje nivå i Sverige). 
Det ble 7-3 til Karlskoga, vi leder etter 1 periode. 
Satt i et perspektiv: Filipstad(1 div – tredje nivå i Sverige) slo Tunet A-lag med 12-9 i april 2010. 
Tunet ble serie og norgesmestere 2010 og er det laget med størst fokus på fysisk trening i Norge. 
Det skal også nevnes at innebandy elevene ved Älvstranden gymnasium i Hagfors har 
sommertreningsprogram med 6-10 økter i uken fordelt på styrke(3-4 økter), langkjøring(1-2),lang 
intervall(1-2) og kort intervall(1-2). 
 
Vi håper og tror at den siste samlingen for sesongen i Hagfors ga en god effekt. Utøverne så nok at de 
må prioritere annerledes i treningsarbeidet for å kunne nærme seg et høyere nivå.  
 
Vi har sendt ut informasjon om samlingene til klubbledere og utøvere.  
Vi har hatt 48 utøvere inn på samlingene denne sesongen.  
Vi har totalt hatt 10 landslagsdager og 2 landslagsdøgn. 
 
Vi takker utøverne, klubbene, OIS og administrasjonen for sesongen. 
 
Andreas Hildremyr 
Landslagsjef U-19 Menn 
 

4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2009/2010 
 
VM-oppkjøringen startet med et treningsopphold i Västerås første helgen i mai. Her fikk vi tre 
treninger og to kamper mot 1.divisjonslaget Västerås IBK og elitelaget Täby. Målet med turen var 
først og fremst lagbygging, men også videre terping på grunnspillet stod i fokus.  
Det ble en meget vellykket tur. Vi bodde i små campinghytter og det sosiale samholdet ble bedre enn 
vi kunne håpe på. Det ble seier mot Västerås og tap mot Täby.  
 
Under sommeren hadde Sonny Lodin et fysprogram som jentene frivillig kunne ta del i. Han kjørte 
fellestrening på Sognsvann en dag i uka og det var mange som benyttet seg av tilbudet. Vi har også 
fått positiv tilbakemelding fra jentene om at dette opplegget var bra. Mange av jentene kjørte deler av 
dette programmet helt frem til VM i desember.  
 
I september deltok vi i 10-nasjoners turnering i Polen. Jeg kunne dessverre ikke være med på denne 
turen da jeg nettopp hadde født en sønn. Men Sonny fikk med seg Marcus Nilsson som hjelpetrener.. 
 
Her er Sonnys rapport fra denne turen: 
Polish Open 
Motståndare Nederland (12-2), Sveits (1-9), Danmark (6-4), Finland (3-13), Tjekkia (2-8). 
Det gav en 4:e plats av 9. Här prioriterades resultat lite högre och det matchades något hårdare. Många 
av matcherna spelades med väldigt hög volym från publiken. Det var en väldigt nyttig erfarenhet att få 
uppleva stressen och problemen med att inte kunna kommunicera som vanligt. 
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Väldigt viktig erfarenhet att få möta det bra lagen och få en känsla för hur bra de är. Socialt är alltid 
den har typen av resor viktiga. Spelarna var trots några stora och snöpliga förluster väldigt inspirerade 
efter turneringen. Vi kände väl alla att de andra lagen trots allt inte är så långt före oss. Här är del av 
utvärderingen vi gjorde direkt efter turneringen: 
Det blev verkligen en tøff turnering på flere sätt. Bare selve reisen var ett prov på uthållighet og 
tålmodighet. Sen turnering med mange kamper med högsta möjliga internationella motstånd. Tøff, 
men otroligt värdefull erfarenhet og framförallt mange, mange positive ting att ta med oss i den 
fortsatte uppladdningen inför VM. T.eks. 
 

•Vi klarar av kontrollera, föra och vinna stort mot lite sämre motståndare (Nederland 12-2).  
•Vi klarar av att fokusera, mobilisera och prestera trots att yttre omständigheter skapat dåliga 
förberedelser (lite sömn, lång resa, täta kamper etc.) 
•Vi har så bra bredd att vi kan spille på 3 hele femmer uten sänka kvaliteten. 
•Vi håller så bra tryck i varje byte att vi kan spela på 3 hela femmor utan att tappa tempo. 
•De två punkterna närmast över ger många viktiga positiva följdeffekter: många spelare 
kommer att vara igång, vi har mycket energi och kraft i slutet av kamperna och i slutet av 
VM-turneringen, vi har flere spillere å velge mellom vid toppning. 
•Vi klarar å styre tempo och spelbild, även mot topp-tre-natsjonerna. (Spesielt de to første 
periodene mot Sveits) 
•Vi klarer og reise oss etter en dårlig periode og prestere på hög nivå igjen. (mot Finland) 
•Vi jobber alltid med høyt tryck i varje byte hele kampen igenom och viker aldrig ner oss. 
•Vi har snabba, bestämda kontringer med bredde og dybde som gir klare målsjanser mot alle 
lag. 
•Vi är aggresiva på egen planhalvdel og klarer att stressa og störa alle lag. 
•Vi har keepere som gjør ”umulige” räddningar. 
•Vi har världens beste laganda! 
•Vi fortsätter att utvecklas som individuelle spillere og som lag (jmfr. Latvia i februar og 
Polen i september!) 

I november gjennomførte vi to helgesamlinger med treningskamper og internkamper. Her jobbet vi 
videre med grunnspill hvor den offensive delen av spillet fikk mer fokus.  
 
4. desember kunne vi endelig sette oss på bussen til VM i Västerås!  
 

VM 
Boende 
Vi bodde på Kolbäcks Gästgivaregård. Ett gammalt anrikt hus med historik. Vi hade i stort sett alla 
rum på stället. De hade dock väldigt många gäster på Julbord och Julluncher under veckan. Det 
upplevdes som positivt att ha ett ”eget” ställe, men några saknade egna duschar på rummet. Ett av 
husen luktade också illa, men inga större klagomål på det.  
Mat 
Vi åt frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål alla dagar. Det upplevdes som vi åt 
hela tiden, men det var mycket positivt med det. Vi hade en väldigt bra återhämtning och full energi 
under hela turneringen. Något missnöje med att det blev mindre med mat när vi var ute ur turneringen. 
Träningar 
Vi hade träningar på morgonen alla dagar. I början av turnering när vi hade vilodagar och inte var 
igång blev det med mer tempo och ju längre in i turneringen vi kom blev det mer taktik på banan och 
restitusjon. 
Upplägget med träningar har upplevts som positivt från spelare och ledare. 
Sportsligt 
Vi kom till VM, med planen att få tjejerna att tänka så lite som möjligt. Vi skulle inrikta oss på att 
skapa rätt stämning och rätt anspänningsnivå och därigenom få ut maximalt av laget. Vi hade en enkel 
spelidé som spelarna visat att de behärskade och vi ville inte bli för teoretiska i vår kommunikation.  
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Sverige - Norge 17-3 (7-1,4-0,6-2) 
Förutsättningarna för matchen var att vi såg det som en perfekt match att komma igång i turneringen. 
En match utan press att vinna och inspirerande att spela inför storpublik. Med tanke på hur bra vi 
hanterat U19 guttene från kretslaget i Oslo så var vi ganska säkra på att Sverige skulle få jobba hårt för 
sina mål och att vi ganska säkert skulle göra något kontringsmål. 
Vi får en riktig mardrömsstart då Sverige gör 4 mål på 1.28 i första perioden. Sverige är otroligt bra 
igång hela matchen och har väldigt bra fokus. Vi blir passiva och stressade, vi vågar inte spela det spel 
vi ska och vi slår även bort enkla passningar. Både spelare och ledare blir stressade och 
självförtroendet blir ordentligt tillplattat.  
Vår plan innan var att spela runt på alla spelare för att få igång hela laget inför de kommande 
matcherna som var de som skulle avgöra om vi får spela semifinal eller inte. Den planen höll vi och 
till stora delar av matchen lyfte vi ändå upp spelet till en godkänd nivå.  
Men en sak som måste analyseras vidare är fenomenet att vi släpper in många mål på korta perioder i 
matchen. 4 mål på 1.28 sek, 3 mål på 1.59, 2 mål på 17 sek, 3 mål på 34 sek.  
Det lilla positiva som går att hitta från den här matchen är väl att vi ändå gör 3 mål och har 2 helt fria 
lägen ytterligare och vi gjorde flest mål mot Sverige av alla lag. 
 
Norge - Latvia   2-2 (0-1,2-1,0-0) 
Vi bestämde oss för att inte prata så mycket om Sverigematchen då det inte fanns några likheter 
mellan de båda motståndarna. Förutsättningarna var också lika som vi trott innan att det var nu 
turneringen startade för vår del. Troligtvis hade självförtroendet blivit sämre efter Sverigematchen och 
vi tvivlade på oss själva och på vårt spel. Tydligast genom att vi inte vågade slå kontringspassningen 
till centern och vi skapade därigenom få chanser själva och bjöd in till chanser för Latvia. I den här 
matchen blev det också tydligt att vi inte förberett oss på den låga kvaliteten på domare under VM. 
Massor av avblåsningar, utvisningar och 3 straffar präglade matchen. Vår plan var ju att spela på 3 
hela femmor, men med så mycket stopp i spelet och box- och powerplay blev det väldigt dålig rytm 
för spelarna. Trots att inte spelet var det bästa kände vi oss starkare och vi rullade på 3 femmor då 
känslan var att vi skulle avgöra ändå. I mitten på tredje gick vi ned på 2 femmor, men lyckades trots 
stort spelövertag inte få till de avgörande chanserna. I efterhand sitter man så klart med frågan om att 
gå ner på spelare tidigare hade avgjort matchen?  
 
Norge – Tjekkia 2-6 (1-1,1-3,0-2) 
Förusättningar, trots det missberäknade resultatet mot Latvia, var att vid seger hade vi i stort sett en 
semifinalplats klar. Vi lovade varandra att vi efter matchen skulle kunna säga att vi i alla fall gjort vårt 
bästa. Tjekkia speler ett väldigt organiserat spel och är därför ralativt lätta att analysera. Så vid etablert 
angrep skulle vi spela på forward vid sargen som skulle vika in centralt i deras 2-2-1-box. Vi spelade 
för första gången under turneringen upp vårt kunnande. Spelmässigt fanns inte mycket att klaga på 
under den här matchen. Vi gjorde några personliga misstag och de var väldigt bestämda och tuffa 
framför vårt mål och tryckte in en par mål. Obalansen med mycket box- och powerplay i matchen 
innan gjorde att vi förändrade i våra box- och powerplayuppställningar. Då de gjorde två av sina mål i 
5 mot 4 så måste man ju naturligtvis fundera på om det var rätt. 
Vi vann skottstatisken i sista perioden med 8-3 (26 – 24 totalt), men förlorade den med 2 – 0, vilket 
visar på Tjekkias effektivitet. Återigen visade sig domarkvaliteten motsvara ca norsk div. 2. 
Men totalt sett så var det en väldigt bra match från vår sidan Henning Rugsveen, som varit med under 
nästa alla VM, sa efter matchen att det var det bästa han sett från ett norskt damelandslag sedan VM i 
Bern. Han har kanske inget facit på det, men det förstärkte vår bild av att vi faktiskt gjort en bra 
match. 
 
USA – Norge 3-16 (1-10,1-2,1-4) 
 Inför matchen visste vi att vi måste ta in 26 mål på Latvia, som senare på kvällen skulle spela mot 
Sverige, för att få spela match om 5:e plats. 
Efter stort fokus, koncentrerat och bestämt spel så lyckades vi få 13 plusmål. Endast i mötet med 
Japan -97 så har Norge gjort fler mål än det vi gjorde den här matchen. Mycket mer än det går det inte 
att begära även om 2 -1 i andra perioden känns lite för lite. 
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Polen - Norge  5-6 (1-3,2-0,2-2,0-0,0-1) str 
Efter att ha gjort en bra match och mycket mål fick laget sitta och se Sverige bara göra 1-0 (10-1 
totalt) i sista perioden mot Latvia och det innebar att vi fick en maximalt ångestladdad sista match i 
turneringen. Vi skulle spela match om 7:e plats, en plats som vi känner att vi är bättre än, risk att 
hamna på samma plats som senaste VM som var en gedigen besvikelse och dessutom riskera att 
behöva kvala inför nästa VM. Vi skulle också möta nykomlingen Polen som gjort fina resultat under 
turneringen och som hade gott självförtroende och allt att vinna. Dessa förutsättningar visade sig på 
många av spelarna och vi fick inte alls spelet att fungera. Många väldigt enkla och oprovocerade 
misstag visade att det var väldigt spända spelare.  
Vi tog ledningen med 4-3 ca 5 min in i tredje perioden och klockan tickade på och det kändes som vi 
trots allt skulle vinna matchen. 57.20 och 58.07 så ramlar det lite slumpaktigt in 2 mål för Polen och 
då är det naturligtvis inte roligt att tillhöra Norges damlandslag. Då plockade vi fram det som populärt 
kallas för ”vinnarskallen”. Vi tar ut keeprn och lyckas tvinga fram en straff med 35 sekunder kvar. En 
straff som Tone helt iskallt sätter hur säkert som helst. Sen får Lisbeth sätta avgörande straffen som 
varit bestämt sedan februari 2008. Många kan tycka att det var en väldigt dålig match från vår sida, 
men jag är helt bestämd på att det var en fantastisk prestation och helt ovärderlig erfarenhet att vinna 
den matchen. Ibland handlar det inte om HUR, utan bara ATT vinna och det klarade vi. 
 
Sammanfattningsvis måste man säga att resultatet i VM var en liten besvikelse med tanke på det spel 
vi vet vi kan prestera. Två punkter som vi får ta med oss till framtida VM: 

•Att spela träningskamp mot bra motstånd dagarna innan turneringen kan hjälpa till att vara 
bättre igång när turneringen startar. 
•Om domarnivån är samma som vid detta VM måste man vara beredd på mycket avblåsningar 
och mycket box- och powerplay. Det är viktigt med tanke på hur många spelare man har 
igång, samt att träna mer box- och powerplay 
•I övrigt är det att förbättra och utveckla alla delar inom innebandyn: fysik, teknik, taktik, kost 
m.m. 

 
Oslo, 22. mars 2010 
 
Linda Manley                                                Sonny Lodin  

  Landslagssjef      Landslagstrener  
 

   
4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2009/2010 

 
Landslaget hadde første breddesamling i mai 2009 for å kartlegge aktuelle spillere for VM sesongen. Det 
var nominert ca 90 spillere, hvor 50 stk ble kaldt inn til første samling. Etter dette hadde vi en samling i 
september, en i oktober og en i november. I februar var vi på 5-nasjoners turnering i Wolsztyn i Polen. 
Her endte vi på en fin 3 plass. Susann Biseth kom med på all star laget som turneringens beste høyre 
forward.  
 
I påsken 2010 hadde vi en ny samling før VM-laget ble tatt ut, og i april var det en samling med kun de 
20 spillerne som var tatt ut til VM. VM ble spillt 4-8 mai i Olomouc i Tjekkia. Der endte vi på en 6 plass. 
Selv om vi ikke er fornøyde med at vi ikke klarte en bedre plassering, må vi si oss fornøyde med 
turneringen ellers. Det var en flott gjeng med jenter som alle er enestående på hver sin måte. Mange av 
jentene var klare for å dra hjem å trene etter VM - de skjønte selv at det må mer trening til for å orke å stå 
distansen helt ut i en VM-turnering. Det som også er bra med årets VM-lag er at det er mange unge 
spillere (8 stk -93/94-spillere) noe som gjør at vi til neste VM vil ha med flere som har vært med i et VM 
tidligere. Vi gleder oss.  
 
Gjennom sesongen har vi hatt tre runder med tester hvor vi ser forbedring i resultatene fra gang til gang. 
Testene ble kjørt i mai 2009, september 2009 og mars 2010. Vi håper forbedringene vi ser i testene er et 
resultat av at spillerne har begyndt å trene mer og at vi nå er på rett vei i forhold til neste VM.  
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Landslagsledelsen har denne sesongen bestått av Kirsti Wiker (landslagssjef) og Inger-Lise Fagernes 
(landslagstrener). I tillegg har vi hatt med oss fysioterapaut Ingeborg Heggem og materialforvalter Hans-
Geir Aaslie på samlinger og på turneringer. Til Polen og VM var Lars Bunæs med som hovedleder. Frank 
Nordseth var med som presseansvarlig til VM. 
 
Takk til alle foreldre, dommere, spillere (bl a Tunet damer) og andre som har hjulpet til rundt laget og 
stillt opp på samlinger og i turneringer.  
 
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 
av 8 lag. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene.  
 
Eliteserien for kvinner ble vunnet av Tunet IBK, 1. div. østland menn ble vunnet av Målløs IBK og 
Eliteserien for menn ble vunnet av Tunet IBK. 
 
Årets spiller for menn ble Jesper Nordmark (Fjerdingby IBK) og årets spiller for kvinner ble Henriette 
Schmidt Knudsen (Sveiva Innebandy). 
 
NM-finalene for senior ble arrangert i Rykkinnhallen, Bærum 18. april og streamet live på nettet. Her 
vant Tunet IBK herrefinalen over Gjelleråsen IF, og Tunet IBK vant kvinnefinalen over Sveiva 
Innebandy. For resultater vises det til punkt 7. 

 

4.6 EuroFloorball Cup Qualification 2009 
Målløs IBK var Norges representant i EFCQ for kvinner arrangert i Leoben, Østerrike 19.-23. august 
2009. De vant kvalifiseringen og kvalifiserte seg dermed til sluttspillet i Frederikshavn, Danmark 14.-
18. oktober 2009. (Resultater, se punkt 7.) 
 
Greåker IBK og Tunet IBK takket nei til deltakelse i EFCQ for henholdsvis menn og kvinner. 
Sarpsborg IBK fikk tilbudet om å overta plassen til Greåker, men de takket også nei. Dermed stilte det 
for første gang ingen norske herrelag i EFC. 
 
Målløs IBK tok i mot tilbudet om å overta plassen til Tunet IBK i kvinneklassen. 

 

4.7 EuroFloorball Cup 2009 
Målløs IBK (kvinner) var Norges representanter i årets EuroFloorball Cup som ble arrangert i 
Frederikshavn i Danmark, 14.-18. oktober 2009. Målløs IBK kom på 8. og siste plass i turneringen. Ingen 
norske herrelag deltok. (Resultater, se punkt 7.) 
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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 live-streaming av alle NM-finalene på nettet 16.-18. april. 

 
 

6.0 ANLEGG  
 
NBF-I arbeider med å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til haller i Norge. 
Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på kommunalt gjennom 
idrettsrådene, på 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 å bedre hallkapasiteten 
ved finansiering og bygging av nye idrettshaller. Morten Lindem er medlem i styret fra Oslo og 
Akershus Bandyregion.  
 
Det er god grunn til å gratulere Drammen Innebandy Forening (DIBF)  med ny flerbrukshall med to 
hallflater, dansesal, styrke rom, møte/skolelokaler, kontorer og fine garderober. Levert iht avtalt tid og 
til avtalt pris. DIBF eier og driver hallen i samarbeid med Åssiden IF, Buskerud Bedriftsidrettkrets og 
Drammen Idrettsråd. Buskerud Fylkeskommune har leid hallen til gymsal i 30 år. Fra kl 08.00 til kl 
15.30 hver skoledag. Resten av tiden disponeres av idretten.  
 
Et av forbundets prioriterte områder har vært å stimulere til å få vant inn i eksisterende haller og i nye 
haller. 
 
Forbundet har også vært med, sammen med kretsene, på gjennomgang av planer og tegninger hos 
kommuner, konsulentfirmaer og entreprenører. Det er blitt påpekt feil og mangler, som utbygger i de 
fleste tilfellene har etterkommet. De vanligste avvikene er på garderobefasiliteter, lyd, lys, 
sikkerhetsavstander samt plassering av skillevegger og installasjoner på vegger. 
 
Det har i inneværende tingperiode blitt innrapportert to alvorlige skader i kampsituasjon. Det er blitt 
foretatt befaring. I begge tilfeller har halleier og lokal klubb vært svært samarbeidsvillige. Resultatet er 
at gode sikringstiltak er foreslått og gjennomført. En praksis vi ønsker å følge opp.  
 
Forbundet har også ytt aktiv bistand ved innkjøp av nødvendig utstyr, som vant og mål. 
  
I år har 18 innebandyklubber fått utstyrsmidler til innkjøp av vant og mål. 
 
  

http://www.speaker.no/
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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 
 
NBF –I har i samarbeid med Håndball Region Øst foretatt kartlegging av hallkapasitet i Akershus/Oslo 
og Østfold. Denne rapporten er unik, da den er den eneste som er utført i samarbeid med håndballen.   
 
Håndballen har tidligere utført liknende undersøkelse på egenhånd i: 
 
Reg Midt-Norge (Nord Trøndelag/Sør Trøndelag/Møre og Romsdal) 
Reg Vest (Hordaland/Sogn og Fjordane). 
Reg Sør (Buskerud/Vestfold/Telemark) skal være klar i løpet av mai mnd  
Reg SørVest (Aust Agder/Vest Agder/Rogaland) skal være ferdig i okt mnd  
 
De ferdige rapportene viser med all tydelighet at hallkapasiteten i store tettsteder og byer, er svært 
dårlig. Rapporten blir et nyttig verktøy i diskusjonen mht nye idrettsanlegg og hvor nye haller bør 
plasseres mht skoler og aktivitet. 
 
Rapportene blir et nyttig verktøy i neste års lokalvalg.  Enkle flerbrukshaller bør på sakskartet i alle 
store tettsteder og byer. 
 

 Vi imøteser samarbeidet med Norges Håndballforbund. Det blir en spennende øvelse for begge parter. 
En vinn-vinn situasjon.



7.0 RESULTATER  
 
 
7.1 Kretslagsturnering for aldersbestemte (Askimhallen 05.-06.12-2009) 
 

Deltakerlag: Vinnere: 
J15:    Oslo/Akershus 1 
J17-19: Østfold 
G15:    Østfold 
G17:    Oslo 
G19:    Oslo 

J15: Oslo/Akershus 1, Oslo/Akershus 2, Østfold. 
J17-19: Agder, Midt-Norge, Oslo/Akershus, Østfold. 
G15: Agder, Akershus, Buskerud, Midt-Norge, Oslo, Østfold. 
G17: Akershus, Midt-Norge, Oslo, Østfold. 
G19: Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold. 
 
 
Resultater: 
 
J15: Tabell J15: 

Oslo/Akershus 1     4  3 0 1  6-4  6 
------------------------------------ 
Østfold             4  2 0 2  6-3  4 
Oslo/Akershus 2     4  1 0 2  3-8  2 

Oslo/Aker 1 - Oslo/Aker 2          3– 1 
Oslo/Aker 2 – Østfold              1– 4 
Østfold     - Oslo/Aker 1          1– 2 
Oslo/Aker 2 - Oslo/Aker 1          1– 0 
Østfold     - Oslo/Aker 2          1– 0 
Oslo/Aker 1 – Østfold              3– 1 
 

Tabell J17-19: 
Oslo/Aker         3  3 0 0  21- 1  6 
Østfold           3  2 0 1  11- 9  4 
------------------------------------ 
Midt-Norge        3  1 0 2   6-10  2 
Agder             3  0 0 3   5-23  0 

 
J17-19: 
Østfold    - Midt-Norge            2– 1 
Oslo/Aker  – Agder                10– 0 
Midt-Norge – Agder                 5– 3 
Oslo/Aker  – Østfold               6– 1 
Agder      – Østfold               2– 8 
Midt-Norge - Oslo/Aker             0– 5 
Oslo/Aker  - Østfold               2– 3  (Finale) 
Midt Norge - Agder                 2– 0  (3.plass) 
 
 
G15: 
Agder      – Buskerud              2– 4 
Østfold    - Midt-Norge           10– 2 
Oslo       – Akershus              1– 3 
Agder      – Østfold               1–12 
Buskerud   – Oslo                  0– 3 
Akershus   - Midt-Norge           10– 1 
Oslo       – Agder                11– 2 
Østfold    – Akershus              7– 1 
Midt-Norge – Buskerud              0– 5 
Akershus   – Agder                13– 0 
Buskerud   – Østfold               4– 6 
Midt-Norge – Oslo                  2–18 
Buskerud   – Akershus              2– 5 
Østfold    – Oslo                  1– 1 
Agder      - Midt-Norge            1– 3 
 
 
G17: 
Akershus   – Oslo                  3– 6 
Midt-Norge – Østfold               0– 5 
Midt-Norge – Akershus              3– 6 
Østfold    – Oslo                  1– 4 
Østfold    – Akershus              8– 1 
Oslo       - Midt-Norge            9– 1 
Oslo       - Østfold               3– 1  (Finale) 
Akershus   – Midt Norge            7– 4  (3.plass) 
 
 
G19: 
Akershus  – Oslo                   0– 3 
Buskerud  – Østfold                1– 3 
Buskerud  – Akershus               2– 2 
Østfold   – Oslo                   4- 2 
Østfold   – Akershus               3– 4 
Oslo      – Buskerud               3– 2 
Østfold   - Oslo                   4– 5  (Finale) 
Akershus  - Buskerud               4– 7  (3.plass) 
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Tabell G15: 
Østfold         5  4 1 0  36- 9  9 
---------------------------------- 
Akershus        5  4 0 1  32-11  8 
Oslo            5  3 1 1  34- 8  7 
Buskerud        5  2 0 3  15-16  4 
Midt-Norge      5  1 0 4   8-44  2 
Agder           5  0 0 5   6-43  0 

Tabell G17: 
Oslo            3  3 0 0  19- 5  6 
Østfold         3  2 0 1  14- 5  4 
---------------------------------- 
Akershus        3  1 0 2  10-17  2 
Midt-Norge      3  0 0 3   4-20  0 

Tabell G19: 
Østfold         3  2 0 1 10-7  4 
Oslo            3  2 0 1  8-6  4 
-------------------------------- 
Akershus        3  1 1 1  6-8  3 
Buskerud        3  0 1 2  5-8  1 



 

7.2 Resultater Euro Floorball Cup kvalifisering (Loeben, Østerrike, 19-23/08.2009) 
 
Greåker IBK og Tunet IBK takket nei til deltakelse i EFCQ for henholdsvis menn og kvinner. 
Sarpsborg IBK fikk tilbudet om å overta plassen til Greåker, men de takket også nei. Dermed 
stilte det for første gang ingen norske herrelag i EFC. 
Målløs IBK tok i mot tilbudet om å overta plassen til Tunet IBK i kvinneklassen. 
 
Kvinner:                                                         

Tabell: 
Målløs IBK (Nor)     3  3 0 0 35- 1  6  
-------------------------------------- 
UA Sonics (Ned)      3  2 0 1 12-14  4  
CUF Leganes (Esp)    3  1 0 2  9-18  2  
SU Wiener FV (Aut)   3  0 0 3  2-25  0 

UA Sonics    - Målløs IBK      0- 8   
CUF Leganes  - SU Wiener FV    4- 0   
SU Wiener FV - Målløs IBK      0-14   
CUF Leganes  - UA Sonics       4- 5   
SU Wiener FV - UA Sonics       2- 7   
Målløs IBK   - CUF Leganes    13- 1   
 
 
 
 

7.3 Resultater Euro Floorball Cup finalespill (Frederikshavn, Danmark, 14-18/10-2009) 
 
Kvinner:                                                      
Tigers SJM          - UHC Dietlikon        2-4 

Tabell: 
UHC Dietlikon        3  2 0 1 16- 9  4 
Tigers SJM           3  2 0 1 18-10  4 
Red Ants Rychenberg  3  2 0 1 17-13  4 
Målløs Hurricanes    3  0 0 3  2-21  0 

Red Ants Rychenberg - Målløs IBK           6-0 
Målløs IBK          - UHC Dietlikon        0-6 
Red Ants Rychenberg - Tigers SJM           4-7 
UHC Dietlikon       - Red Ants Rychenberg  6-7 
Målløs IBK          - Tigers SJM           2-9 
Målløs IBK          - Bulldogs             4-5 (7.plass) 
 

 
7.4 Resultater Eliteserien kvinner  

 
 1 Tunet     - Holmlia    10- 5 (0-1,4-3,6-1) 

60 Grei      - Slevik      3- 3 (1-0,0-1,2-2) 
61 Slevik    - Tunet       4- 8 (1-2,1-3,2-3) 
62 Akerselva - Målløs      3- 3 (1-0,1-2,1-1) 
63 Holmlia   - Grei        9- 1 (0-1,1-0,8-0) 
64 Nidaros   - Sveiva      1- 7 (1-2,0-3,0-2) 
65 Tunet     - Grei       11- 4 (3-2,3-2,5-0) 
66 Målløs    - Sveiva      1- 6 (1-3,0-2,0-1) 
67 Holmlia   - Slevik      8- 7 (3-3,3-1,2-3) 
68 Nidaros   - Akerselva   4- 8 (0-1,2-4,2-3) 
69 Sveiva    - Tunet       2- 6 (2-4,0-2,0-0) 
70 Grei      - Målløs      1- 7 (1-1,0-3,0-3) 
71 Akerselva - Holmlia     0- 1 (0-1,0-0,0-0) 
72 Slevik    - Nidaros     4- 3 (1-2,1-0,2-1) 
73 Tunet     - Akerselva   3- 2 (1-1,0-0,2-1) 
74 Målløs    - Slevik     11- 3 (2-1,6-2,3-0) 
75 Holmlia   - Sveiva      5- 6 (2-2,1-2,2-2) 
76 Nidaros   - Grei        3- 5 (2-3,1-0,0-2) 
77 Nidaros   - Tunet       3-18 (1-7,1-7,1-4) 
78 Målløs    - Holmlia     1- 5 (0-0,0-3,1-2) 
79 Grei      - Sveiva      1- 6 (0-1,0-2,1-3) 
80 Slevik    - Akerselva   6- 6 (0-1,4-0,2-5) 
81 Tunet     - Målløs      7- 2 (3-0,2-2,2-0) 
82 Holmlia   - Nidaros    11- 3 (2-0,4-1,5-2) 
83 Sveiva    - Slevik      5- 1 (1-1,3-0,1-0) 
84 Akerselva - Grei        8- 7 (3-2,2-1,3-4) 

 2 Målløs    - Nidaros     7- 4 (1-1,2-1,4-2) 
 3 Sveiva    - Akerselva   3- 3 (1-0,1-0,1-3) 
 4 Grei      - Slevik      6- 5 (3-1,1-1,2-3) 
 5 Slevik    - Tunet       4-10 (0-1,2-3,2-6) 
 6 Akerselva - Målløs      3- 5 (1-3,2-2,0-0) 
 7 Holmlia   - Grei        9- 7 (3-2,3-0,3-5) 
 8 Nidaros   - Sveiva      1- 9 (1-2,0-2,0-5) 
 9 Tunet     - Grei       11- 0 (2-0,4-0,5-0) 
10 Målløs    - Sveiva      3- 4 (1-1,2-1,0-2) 
11 Holmlia   - Slevik      4- 3 (1-1,1-0,2-2) 
12 Nidaros   - Akerselva   1- 5 (0-1,1-0,0-4) 
13 Sveiva    - Tunet       2- 8 (1-3,1-1,0-5) 
14 Grei      - Målløs      2- 8 (0-4,2-3,0-1) 
15 Akerselva - Holmlia     4- 8 (2-2,2-2,0-4) 
16 Slevik    - Nidaros     6- 4 (1-1,1-1,4-2) 
17 Tunet     - Akerselva   7- 3 (2-1,2-0,3-2) 
18 Målløs    - Slevik      3- 4 (1-2,1-0,1-2) 
19 Holmlia   - Sveiva      1- 6 (0-0,1-3,0-3) 
20 Nidaros   - Grei        5- 4 (2-1,1-2,2-1) 
21 Nidaros   - Tunet       2-12 (1-8,0-2,1-2) 
22 Målløs    - Holmlia     2- 4 (0-0,0-2,2-2) 
23 Grei      - Sveiva      2- 8 (1-2,1-2,0-4) 
24 Slevik    - Akerselva   1- 8 (0-2,0-3,1-3) 
25 Tunet     - Målløs      7- 6 (3-3,2-1,2-2) 
26 Holmlia   - Nidaros    14- 2 (3-0,6-2,5-0) 
27 Sveiva    - Slevik      7- 1 (3-0,1-1,3-0) 
28 Akerselva - Grei        9- 6 (4-3,4-3,1-0) 
29 Holmlia   - Tunet       8- 9 (3-2,3-2,2-5) 
30 Nidaros   - Målløs      3-13 (1-2,0-6,2-5) 
31 Akerselva - Sveiva      1- 9 (0-1,1-5,0-3) 
32 Slevik    - Grei        8- 3 (3-1,1-1,4-1) 
33 Tunet     - Slevik      4- 2 (2-1,0-1,2-0) 
34 Målløs    - Akerselva   4- 5 (2-1,2-1,0-3) 
35 Grei      - Holmlia     5- 6 (1-1,2-3,2-2) 
36 Sveiva    - Nidaros     4- 0 (2-0,0-0,2-0) 
37 Grei      - Tunet       6- 9 (1-3,2-4,3-2) 
38 Sveiva    - Målløs      4- 3 (1-1,2-2,1-0) 
39 Slevik    - Holmlia     4- 5 (0-3,4-0,0-2) 
40 Akerselva - Nidaros     9- 1 (1-0,5-0,3-1) 
41 Tunet     - Sveiva      6- 5 (1-2,2-2,3-1) 
42 Målløs    - Grei        2- 5 (1-0,0-5,1-0) 
43 Holmlia   - Akerselva   7- 2 (1-1,3-0,3-1) 
44 Nidaros   - Slevik      1- 6 (0-3,1-1,0-2) 
45 Akerselva - Tunet       2- 7 (2-3,0-2,0-2) 
46 Slevik    - Målløs      6- 5 (3-1,1-3,2-1) 
47 Sveiva    - Holmlia    11- 1 (7-0,0-1,4-0) 
48 Grei      - Nidaros     8- 3 (4-2,1-0,3-1) 
49 Tunet     - Nidaros    12- 1 (3-0,3-1,6-0) 
50 Holmlia   - Målløs      6- 4 (4-2,1-1,1-1) 
51 Sveiva    - Grei        6- 2 (4-2,1-0,1-0) 
52 Akerselva - Slevik      3- 0 (1-0,1-0,1-0) 
53 Målløs    - Tunet       0- 6 (0-2,0-2,0-2) 
54 Nidaros   - Holmlia     2- 5 (0-3,2-0,0-2) 
55 Slevik    - Sveiva      5- 7 (1-2,2-3,2-1) 
56 Grei      - Akerselva   3- 8 (2-4,1-1,0-3) 
57 Tunet     - Holmlia     6- 5 (0-2,1-3,5-0) 
58 Målløs    - Nidaros     9- 0 (1-0,2-0,6-0) 
59 Sveiva    - Akerselva   7- 1 (3-1,1-0,3-0) 
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7.5 Resultater Eliteserien menn  
 
 
  1 Greåker    - Slevik        8- 7 (3-2,1-3,4-2)  68 Sveiva     - Tunet         4- 4 (1-2,0-1,3-1) 

 69 Bærums Verk- Harstad      15- 9 (6-4,5-2,4-3) 
 70 Gjelleråsen- Sagene        7- 9 (2-5,2-1,3-3) 
 71 Fjerdingby - Nidaros       9- 4 (4-0,2-2,3-2) 
 72 Nor 92     - Sarpsborg     4- 9 (2-2,1-4,1-3) 
 73 Sarpsborg  - Slevik        8- 7 (2-1,5-2,1-4) 
 74 Greåker    - Sveiva        7- 6 (2-2,3-3,2-1) 
 75 Tunet      - Bærums Verk   9- 4 (2-1,4-1,3-2) 
 76 Harstad    - Gjelleråsen   3-14 (1-6,1-5,1-3) 
 77 Sagene     - Fjerdingby   10- 6 (0-2,5-1,5-3) 
 78 Nidaros    - Nor 92        4- 6 (2-1,1-1,1-4) 
 79 Sveiva     - Sarpsborg     8- 5 (4-0,1-2,3-3) 
 80 Bærums Verk- Greåker       7-13 (1-7,4-2,2-4) 
 81 Gjelleråsen- Tunet         7- 7 (2-1,1-3,4-3) 
 82 Fjerdingby - Harstad      22- 2 (10-2,4-0,8-0) 
 83 Nidaros    - Sagene        1-10 (0-4,0-5,1-1) 
 84 Slevik     - Nor 92        8- 7 (1-2,4-3,3-2) 
 85 Harstad    - Nidaros       9- 5 (3-2,3-2,3-1) 
 86 Tunet      - Fjerdingby    4- 2 (0-2,2-0,2-0) 
 87 Greåker    - Gjelleråsen   7- 6 (1-1,2-2,4-3) 
 88 Sarpsborg  - Bærums Verk   4- 3 (3-0,0-1,1-2) 
 89 Slevik     - Sveiva       11- 9 (4-2,4-3,3-4) 
 90 Nor 92     - Sagene        9- 8 (1-3,2-3,6-2) 
 91 Gjelleråsen- Sarpsborg     4- 4 (1-0,1-2,2-2) 
 92 Fjerdingby - Greåker      12-10 (6-6,4-3,2-1) 
 93 Nidaros    - Tunet         9- 6 (1-1,3-3,5-2) 
 94 Sagene     - Harstad      30- 2 (12-0,5-1,13-1) 
 95 Bærums Verk- Slevik        4-10 (1-1,0-4,3-5) 
 96 Sveiva     - Nor 92        6- 5 (1-0,2-3,3-2) 
 97 Tunet      - Sagene       11- 7 (2-1,4-3,5-3) 
 98 Greåker    - Nidaros      12- 5 (3-1,3-2,6-2) 
 99 Sarpsborg  - Fjerdingby    3- 7 (0-1,2-0,1-6) 
100 Slevik     - Gjelleråsen   4-12 (2-1,0-9,2-2) 
101 Sveiva     - Bærums Verk   8- 4 (2-1,5-2,1-1) 
102 Nor 92     - Harstad       8- 6 (5-3,0-3,3-0) 
103 Nidaros    - Sarpsborg     7-10 (3-3,3-6,1-1) 
104 Sagene     - Greåker      11- 7 (3-3,4-3,4-1) 
105 Harstad    - Tunet         3-11 (0-5,2-2,1-4) 
106 Gjelleråsen- Sveiva        9- 6 (4-2,1-1,4-3) 
107 Fjerdingby - Slevik        7- 8 (0-2,2-3,5-3) 
108 Bærums Verk- Nor 92        5- 5 (2-0,2-4,1-1) 
109 Greåker    - Harstad      18- 4 (6-1,8-0,4-3) 
110 Sarpsborg  - Sagene        9- 8 (2-4,4-1,3-3) 
111 Slevik     - Nidaros      11- 4 (4-1,2-2,5-1) 
112 Sveiva     - Fjerdingby    4- 6 (1-2,1-2,2-2) 
113 Bærums Verk- Gjelleråsen   3-15 (1-5,0-6,2-4) 
114 Nor 92     - Tunet         6- 8 (4-3,1-4,1-1) 
115 Harstad    - Sarpsborg     5-11 (0-2,4-5,1-4) 
116 Tunet      - Greåker      12- 5 (3-2,5-0,4-3) 
117 Fjerdingby - Bærums Verk   9- 7 (3-2,3-4,3-1) 
118 Nidaros    - Sveiva        6- 9 (0-5,2-1,4-3) 
119 Sagene     - Slevik       11-11 (2-1,4-6,5-4) 
120 Gjelleråsen- Nor 92        5- 6 (2-0,0-6,3-0) 
121 Sarpsborg  - Tunet         3- 6 (0-3,2-2,1-1) 
122 Slevik     - Harstad      18- 4 (8-1,5-2,5-1) 
123 Sveiva     - Sagene        7- 7 (2-5,3-1,2-1) 
124 Bærums Verk- Nidaros       7- 7 (2-1,5-2,0-4) 
125 Gjelleråsen- Fjerdingby    5- 5 (1-1,4-2,0-2) 
126 Nor 92     - Greåker       3- 8 (1-3,2-5,0-0) 
127 Greåker    - Sarpsborg     6- 2 (1-0,4-0,1-2) 
128 Nidaros    - Gjelleråsen   1-12 (0-4,1-3,0-5) 
129 Sagene     - Bærums Verk  18- 3 (8-0,3-1,7-2) 
130 Harstad    - Sveiva        2-12 (0-5,2-3,0-4) 
131 Tunet      - Slevik        9-10 (3-2,3-3,3-5) 
132 Fjerdingby - Nor 92        6- 8 (4-3,2-2,0-3) 

  2 Tunet      - Sveiva        9- 2 (1-0,5-1,3-1) 
  3 Harstad    - Bærums Verk   3- 4 (1-0,0-0,2-4) 
  4 Sagene     - Gjelleråsen  10-10 (4-4,4-1,2-5) 
  5 Nidaros    - Fjerdingby    1-16 (1-7,0-4,0-5) 
  6 Sarpsborg  - Nor 92        6- 6 (3-2,0-2,3-2) 
  7 Slevik     - Sarpsborg     6- 4 (1-2,2-1,3-1) 
  8 Sveiva     - Greåker       9- 9 (3-3,4-4,2-2) 
  9 Bærums Verk- Tunet         4- 5 (1-2,1-3,2-0) 
 10 Gjelleråsen- Harstad      12- 4 (3-2,7-1,2-1) 
 11 Fjerdingby - Sagene       10- 6 (4-3,4-1,2-2) 
 12 Nor 92     - Nidaros       8- 5 (1-1,4-3,3-1) 
 13 Sarpsborg  - Sveiva        8- 8 (3-2,1-4,4-2) 
 14 Greåker    - Bærums Verk   5- 3 (1-1,3-0,1-2) 
 15 Tunet      - Gjelleråsen  11- 4 (3-1,6-2,2-1) 
 16 Harstad    - Fjerdingby    5- 7 (1-2,1-3,3-2) 
 17 Sagene     - Nidaros      14- 3 (6-1,1-2,7-0) 
 18 Nor 92     - Slevik        9- 5 (3-1,2-2,4-2) 
 19 Nidaros    - Harstad       5- 7 (0-3,2-3,3-1) 
 20 Fjerdingby - Tunet         6- 2 (1-0,2-0,3-2) 
 21 Gjelleråsen- Greåker       2- 8 (0-3,2-3,0-2) 
 22 Bærums Verk- Sarpsborg    11- 8 (3-1,6-3,2-4) 
 23 Sveiva     - Slevik       13- 8 (3-1,4-6,6-1) 
 24 Sagene     - Nor 92        7- 8 (1-1,1-4,5-3) 
 25 Sarpsborg  - Gjelleråsen   5- 5 (4-2,1-0,0-3) 
 26 Greåker    - Fjerdingby    1- 1 (0-0,0-1,1-0) 
 27 Tunet      - Nidaros      11- 3 (6-2,2-1,3-0) 
 28 Harstad    - Sagene        5-10 (1-3,3-3,1-4) 
 29 Slevik     - Bærums Verk   8- 5 (0-2,5-1,3-2) 
 30 Nor 92     - Sveiva        3- 4 (1-2,1-2,1-0) 
 31 Sagene     - Tunet         5- 6 (2-2,2-1,1-3) 
 32 Nidaros    - Greåker       2-15 (0-3,0-5,2-7) 
 33 Fjerdingby - Sarpsborg     3- 3 (0-1,0-1,3-1) 
 34 Gjelleråsen- Slevik        5- 6 (2-1,2-2,1-3) 
 35 Bærums Verk- Sveiva        6- 8 (5-5,1-1,0-2) 
 36 Harstad    - Nor 92        3- 7 (2-2,1-0,0-5) 
 37 Sarpsborg  - Nidaros      11- 1 (3-0,5-1,3-0) 
 38 Greåker    - Sagene        4- 8 (1-4,1-0,2-4) 
 39 Tunet      - Harstad      11- 3 (5-1,2-2,4-0) 
 40 Sveiva     - Gjelleråsen  10- 7 (4-3,1-4,5-0) 
 41 Slevik     - Fjerdingby    5- 8 (3-1,0-4,2-3) 
 42 Nor 92     - Bærums Verk   5- 6 (2-0,3-1,0-5) 
 43 Harstad    - Greåker       2-13 (1-5,0-3,1-5) 
 44 Sagene     - Sarpsborg     8- 7 (4-2,3-2,1-3) 
 45 Nidaros    - Slevik        3-11 (0-3,1-5,2-3) 
 46 Fjerdingby - Sveiva        6- 6 (4-2,1-1,1-3) 
 47 Gjelleråsen- Bærums Verk  11- 5 (5-0,3-4,3-1) 
 48 Tunet      - Nor 92       11- 4 (6-1,3-2,2-1) 
 49 Sarpsborg  - Harstad       7- 3 (1-1,2-1,4-1) 
 50 Greåker    - Tunet         4- 5 (2-2,0-1,2-2) 
 51 Bærums Verk- Fjerdingby    4- 5 (2-2,1-2,1-1) 
 52 Sveiva     - Nidaros      14- 4 (8-1,3-3,3-0) 
 53 Slevik     - Sagene       13- 9 (3-2,7-2,3-5) 
 54 Nor 92     - Gjelleråsen   3- 3 (0-0,2-2,1-1) 
 55 Tunet      - Sarpsborg     9- 6 (1-2,4-4,4-0) 
 56 Harstad    - Slevik        8-11 (4-4,1-2,3-5) 
 57 Sagene     - Sveiva       11- 8 (4-2,3-5,4-1) 
 58 Nidaros    - Bærums Verk   6-13 (0-3,0-5,6-5) 
 59 Fjerdingby - Gjelleråsen   9- 3 (3-1,1-1,5-1) 
 60 Greåker    - Nor 92        4- 6 (2-1,1-4,1-1) 
 61 Sarpsborg  - Greåker       9- 9 (2-1,3-1,4-7) 
 62 Gjelleråsen- Nidaros      17- 1 (5-1,8-0,4-0) 
 63 Bærums Verk- Sagene        6-10 (0-3,2-2,4-5) 
 64 Sveiva     - Harstad      14- 6 (3-2,3-1,8-3) 
 65 Slevik     - Tunet         2- 8 (1-3,1-3,0-2) 
 66 Nor 92     - Fjerdingby    6-10 (2-3,2-3,2-4) 
 67 Slevik     - Greåker       5- 4 (2-2,3-0,0-2) 
 
 
 

7.6 NM kvinner senior  
 
FINALE: 
Tunet     - Sveiva      5- 3 (3-0,1-2,1-1) 

NM FINALE Kvinner, 18/4-10 Rykkinnhallen (kl.1130)
Tunet IBK - Sveiva Innebandy   5-3 (3-0,1-2,1-1) 
Tilskuere: 684 
1-0 (00:25) Marna Lunde (Charlotte Hermansen) 
2-0 (04:44) Caroline Eng Sander (Marna Lunde) 
3-0 (07:13) Kristine Næss Haug (Jessika Sundberg) 
4-0 (21:36) Siri Havre (Stine Sanderengen) 
4-1 (33:34) Henriette Knudsen (Oda K. Langaker) 
4-2 (36:33) Mette Sagsveen (Henriette Knudsen) 
5-2 (42:16) Ingvild Øversveen (Charlotte Hermansen) 
5-3 (59:33) Oda K. Langaker (Jenny Oloffson) 
Utv: Tunet 2x2min, Sveiva ingen 
Skudd: 31-28 (13-11,6-7,12-10) 
Tunets beste spiller: Live Fosmark 
Sveivas beste spiller: Henriette Knudsen 
Dommere: Bjørnar Torvet og Jon Vegar Eliassen 

 
SEMIFINALER: 
Akerselva - Tunet       3- 8 (1-1,1-4,1-3) 
Tunet     - Akerselva   5- 3 (2-3,1-0,2-0) 
Tunet     - Akerselva   9- 2 (1-1,2-0,6-1) 
Holmlia   - Sveiva      4- 2 (2-1,1-1,1-0) 
Sveiva    - Holmlia     4- 3 (0-0,2-0,2-3) 
Sveiva    - Holmlia     8- 4 (2-1,5-2,1-1) 
Holmlia   - Sveiva      6- 2 (1-0,0-2,5-0) 
Sveiva    - Holmlia     4- 3 (1-1,1-2,2-0) 
 
Poengplukker:                    M    A    P 
Jessika Sundberg    Tunet        7    7   14 
Henriette Knudsen   Sveiva       7    3   10 
Oda Langaker        Sveiva       5    3    8 
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7.7 NM menn senior  
 
FINALE: 
Tunet       - Gjelleråsen   6- 3 (2-0,1-2,3-1) 

NM FINALE Menn, 18/4-10 Rykkinnhallen (kl.1430)
Tunet IBK - Gjelleråsen IF   6-3 (2-0,1-2,3-1) 
Tilskuere: 1320 
1-0 (09:10) Mattias Matsson (Ole Mossin Olesen) 
2-0 (14:28) Mattias Matsson (Jonas Goldstein) 
2-1 (30:38) Mads Rognsjord (Robin Mattsson) 
2-2 (31:58) Tu Tran Minh (Hans Roar Wilhelmsen) 
3-2 (37:57) Jonas Goldstein 
4-2 (46:11) Tobias Wendelstig (Michal Aas) 
5-2 (59:34) Jon Ringwall 
5-3 (59:49) Hans Roar Wilhelmsen (Espen Evensen) 
6-3 (59:56) Ole Mossin Olesen (Jon Ringwall) 
Utv:Tunet 4x2min, Gjelleråsen 3x2min 1x10min 
Skudd: 30-22 (11-4,11-13,8-5) 
Tunets beste spiller: Michael Aas 
Gjelleråsens beste spiller: Hans R. Wilhelmsen 
Dommere: Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli 

 
SEMIFINALER: 
Slevik      - Tunet         4- 9 (3-1,1-5,0-3) 
Tunet       - Slevik        6- 4 (4-0,1-1,1-3) 
Tunet       - Slevik       13- 0 (2-0,3-0,8-0) 
Gjelleråsen - Fjerdingby    2- 5 (1-1,0-1,1-3) 
Fjerdingby  - Gjelleråsen   4- 5 (2-1,0-2,2-1,0-1)sd 
Fjerdingby  - Gjelleråsen   6- 7 (2-2,2-2,2-3) 
Gjelleråsen - Fjerdingby   11- 1 (4-1,4-0,3-0) 
 
KVARTFINALER: 
Nor 92      - Tunet         5- 9 (1-3,1-1,3-5) 
Tunet       - Nor 92        8- 7 (2-1,3-3,3-3) 
Tunet       - Nor 92        5- 2 (0-0,3-2,2-0) 
Greåker     - Fjerdingby    2- 4 (0-1,2-2,0-1) 
Fjerdingby  - Greåker       8- 3 (2-1,2-2,4-0) 
Fjerdingby  - Greåker       4- 8 (2-2,2-3,0-3) 
Greåker     - Fjerdingby    4- 5 (2-0,0-1,2-4) 
Sveiva      - Slevik        6- 5 (2-0,2-3,2-2) 
Slevik      - Sveiva       10- 3 (3-0,3-0,4-3) 
Slevik      - Sveiva       11- 8 (3-2,6-3,2-3) 
Sveiva      - Slevik        6- 3 (2-1,3-2,1-0) 
Slevik      - Sveiva        7- 3 (2-1,5-1,0-1) 
Sagene      - Gjelleråsen   5- 6 (2-1,3-3,0-2) 
Gjelleråsen - Sagene        6- 5 (2-0,1-2,3-3) 
Sagene      - Gjelleråsen   4- 5 (3-3,1-0,0-2) 
 
Poengplukker:                   M   A    P 
Mattias Matsson     Tunet      21   4   25 
Fredrik Åhlberg     Slevik     15   6   21 
Thomas Stræte       Slevik      7  10   17 
 
 
 

7.8 NM J15 
 
FINALE: 
Slevik       - BMIL         5- 4 (2-0,0-1,2-3,1-0)sd 

 
SEMIFINALER: 
Freidig      - BMIL         1- 6 
S
 
levik       - Grei         5- 0 

 
PULJESPILL: 
Pulje A   
Freidig   3  1 2 0   7- 3  4  
Grei      3  1 1 1   8- 6  3  
---------------------------- 
Sveiva    3  1 1 1   7- 6  3  
Øreåsen   3  1 0 2   5-12  2  
 
Sveiva      - Øreåsen       2- 3 
Grei        - Freidig       1- 1 
Sveiva      - Grei          4- 2 
Øreåsen     - Freidig       1- 5 
Freidig     - Sveiva        1- 1 
Øreåsen     - Grei          1- 5 
 
Pulje B 
Slevik    3  3 0 0  16- 5  6  
BMIL      3  2 0 1  16- 6  4  
---------------------------- 
Tunet     3  1 0 2  14-10  2  
GIF       3  0 0 3   3-28  0  
 
Slevik      - Tunet         4- 1 
BMIL        - Gjelleråsen   9- 0 
Slevik      - BMIL          4- 3 
Tunet       - Gjelleråsen  11- 2 
Gjelleråsen - Slevik        1- 8 
Tunet       - BMIL          2- 4 
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NM FINALE J15, 17/4-10 Rykkinnhallen (kl.1000)
Slevik IBK - Bygdø Monolitten IL    5-4 (2-0,0-1,2-3,1-0)sd 
Tilskuere: 135 
1-0 (06:40) Emilie Thorvaldsen 
2-0 (13:53) Emilie Thorvaldsen 
2-1 (25:50) Inga M. Tomasdottir 
2-2 (32:50) Selvmål 
3-2 (33:55) Emilie Thorvaldsen 
3-3 (40:10) Hilde Skjerdingstad (Molly Udden) 
3-4 (41:19) Camilla Bergsmark (Hilde Skjerdingstad) 
4-4 (42:28) Nathalie Granholt (Thea Ekholt) 
5-4 (48:52) Kimberly Stræte 
Utv: Slevik ingen, BMIL 1x2min 
Skudd: 22-29 (7-6,5-7,9-14,1-2) 
Sleviks beste spiller: Emilie Thorvaldsen 
BMILs beste spiller: Henja Hübert Lakhmari 
Dommere: Thomas Aker og Pedram Alavi 
 



 
 
 

7.9 NM J17-19 
NM FINALE J17-19, 17/4-10 Rykkinnhallen (kl.1500)
Slevik IBK - Tunet IBK   6-3 (1-2,2-0,3-1) 
Tilskuere: 267 
0-1 (00:50) Sunniva Hermansen (Marna Lunde) 
0-2 (01:48) Adeleide Bergsaker 
1-2 (14:39) Lene Anundsen 
2-2 (23:51) Lene Anundsen 
3-2 (24:22) Lene Anundsen (Tine Nilsen) 
4-2 (41:44) Natalie Hedenstrøm 
5-2 (42:33) Victoria Hansen 
6-2 (42:33) Lene Anundsen (Natalie Hedenstrøm) 
6-3 (59:45) Heidi Homble (Karina Jørgensen) 
Utv: Slevik 3x2min, Tunet ingen 
Skudd: 33-31 (12-8,9-13,12-10) 
Sleviks beste spiller: Lene Anundsen 
Tunets beste spiller: Sunniva Hermansen 
Dommere : Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli 

 
FINALE: 
Slevik   - Tunet          6- 3 (1-2,2-0,3-1) 
 
SEMIFINALER: 
Slevik   -  Grei          7- 1 (0-0,3-0,4-1) 
BMIL     -  Tunet         4- 5 (0-0,2-3,2-1,0-1)sd 
 
PULJESPILL: 
Pulje A: 
Slevik     2  2 0 0  12- 5  4  
Tunet      2  1 0 1   8- 5  2  
----------------------------- 
Sveiva     2  0 0 2   5-15  0  
 
Slevik   - Tunet          4- 1 
Slevik   - Sveiva         8- 4 
Tunet    - Sveiva         7- 1 
 
Pulje B 
BMIL       3  2 1 0  10- 4  5  
Grei       3  2 0 1  12- 9  4  
----------------------------- 
Sagene     3  1 1 1   8- 8  3  
Øreåsen    3  0 0 3   6-15  0  
 
BMIL     - Øreåsen        5- 1 
Grei     - Sagene         5- 2 
BMIL     - Grei           4- 2 
Øreåsen  - Sagene         2- 5 
Sagene   - BMIL           1- 1 
Øreåsen  - Grei           3- 5 
 
 
 

7.10 NM G15 
 
FINALE: 
Sarpsborg  - Sveiva      4- 2 (1-1,1-0,2-1) 
 
SEMIFINALER: 
Sveiva     - Nor92       5- 2 
Sarpsborg  - Slevik      6- 1 
 
PULJESPILL: 
Pulje A: 
Sveiva     4  4 0 0  33- 5  8 
Slevik     4  3 0 1  25-13  6 
----------------------------- 
Klepp      4  2 0 2  10-26  4 
BMIL       4  1 0 3  15-17  2 Pulje B: 

Sarpsborg  4  4 
Nor92      4  3 
----------------
GIF        4  2 
Ajer       4  0 
Lye        4  0 
 
Nor 92    - Sarp
Ajer      - Lye 
GIF       - Nor 
Sarpsborg - Ajer
Lye       - GIF 
Ajer      - Nor 
Lye       - Sarp
GIF       - Ajer
Nor 92    - Lye 
Sarpsborg - GIF 

Hinna      4  0 0 4  12-34  0 
 
Slevik    - Sveiva       1- 6 
Hinna     - Klepp        4- 5 
BMIL      - Slevik       3- 4 
Sveiva    - Hinna       10- 2 
Klepp     - BMIL         3- 2 
Hinna     - Slevik       3-10 
Klepp     - Sveiva       1-10 
BMIL      - Hinna        9- 3 
Slevik    - Klepp       10- 1 
Sveiva    - BMIL         7- 1 
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NM FINALE G15, 17/4-10 Rykkinnhallen (kl.1230)
Sarpsborg IBK - Sveiva Innebandy   4-2 (1-1,1-0,2-1)
Tilskuere: 220 
0-1 (06:30) Marius Kristoffersen (Kjetil Hammerstad)
1-1 (10:17) Magnus Nilsen (Markus Hanstad) 
2-1 (28:11) Lasse Schie (Ola Sander Olaussen) 
3-1 (33:24) Markus Hanstad (Ola Sander Olaussen) 
4-1 (34:24) Magnus Nilsen (Markus Hanstad) 
4-2 (36:20) Kjetil Hammerstad (Andreas Valbye) 
Utv: Sarpsborg 1x2min, Sveiva 3x2min 
Skudd: 27-19 (6-8,13-4,8-7) 
Sarpsborgs beste spiller: Ola Sander Olaussen 
Sveivas beste spiller: Kristian Brunvoll 
Dommere: Frank Taaje og Henrik Østeby 
0  42- 9  8 
1  33-14  6 
----------- 
2  33-17  4 
3   9-32  1 
3   6-51  1 

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



NM FINALE G17, 16/4-10 Rykkinnhallen (kl.1800)
Sveiva Innebandy - Sarpsborg IBK 4-8 (0-3,3-2,1-3) 
Tilskuere: 213 
0-1 (03:51) Patrick Martinsen (Sindre Bjerknes) 
0-2 (08:29) Chetan Sethi (Mathias Hals) 
0-3 (09:52) Kjetil Hammerstad (Christoffer Øystad) 
0-4 (23:01) Thomas Furu (Sindre Bjerknes) 
1-4 (28:57) Kristian Hanstad (Markus Hanstad) 
1-5 (36:52) Sindre Bjerknes (Thomas Furu) 
2-5 (37:10) Ruben Johansen (Viktor Jakobsen) 
3-5 (38:32) Kristian Hanstad (Per Thomas Fjell) 
3-6 (40:54) Kjetil Hammerstad (Sindre Bjerknes) 
4-6 (52:22) Michael Helgesen (Jon Andreas Kristiansen) 
4-7 (52:38) Mathias Hals (Daniel Gidske) 
4-8 (56:26) Sindre Bjerknes (Patrick Martinsen) 
Utv: Sveiva 2x2min, Sarpsborg 2x2min 
Skudd: 24-29 (7-7,9-10,8-12) 
Sveivas beste spiller: Sindre Bjerknes 
Sarpsborgs beste spiller: Michael Helgesen 
Dommere: John Vegar Eliassen og Bjørnar Torvet 

 
7.11 NM G17 

 
FINALE: 
Sarpsborg    - Sveiva        4- 8 (0-3,3-2,1-3) 
 
SEMIFINALER: 
Sveiva       - Tunet         9- 5 
Sarpsborg    - Nor 92        9- 5 
 
PULJESPILL: 
Pulje A: 
Sveiva     4  4 0 0  31- 7  8  
Nor92      4  3 0 1  35-16  6 
----------------------------- 

Pulje B: 
Sarpsborg  4  4 0 0  18- 8  8  
Tunet      4  3 0 1  31-13  6  
----------------------------- 
GIF        4  2 0 2  22-13  4  
Team Follo 4  1 0 3  18-31  2  
Øya        4  0 0 4   7-31  0  
 
Sarpsborg   - Øya            2- 1 
Tunet       - Gjelleråsen    6- 1 
Team Follo  - Sarpsborg      2- 8 
Øya         - Tunet          3-12 
Gjelleråsen - Team Follo    13- 3 
Sarpsborg   - Tunet          6- 4 
Øya         - Gjelleråsen    2- 7 
Tunet       - Team Follo     9- 3 
Gjelleråsen - Sarpsborg      1- 2 
Team Follo  - Øya           10- 1 

St. Croix  4  2 0 2  17-22  4  
Toppen     4  1 0 3  14-37  2  
Freidig    4  0 0 4  14-29  0  
 
Sveiva      - St. Croix      8- 1 
Toppen      - Freidig        5- 3 
Nor 92      - Sveiva         2- 3 
St. Croix   - Toppen         6- 4 
Freidig     - Nor 92         7- 8 
Sveiva      - Toppen        11- 2 
St. Croix   - Freidig        7- 2 
Toppen      - Nor 92         3-17 
Freidig     - Sveiva         2- 9 
Nor 92      - St. Croix      8- 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.12 NM G19 
 
FINALE: 
Sveiva      - Tunet        12- 4 (5-0,1-1,6-3) 
 
SEMIFINALER: 
Gjelleråsen  - Tunet        2- 4 
Sveiva       - Nor92        8- 4 
 
PULJESPILL: 
Pulje A: 
Sveiva       4  4 0 0  35- 6  8  
Tunet        4  2 1 1  32-14  5  
------------------------------- 
Sunde        4  2 1 1  23-19  5  
Harstad      4  0 1 3  15-37  1  
Lillehammer  4  0 1 3  11-40  1  
 
Sveiva      - Sunde         6- 2 

Pulje B: 
Gjelleråsen  4
Nor92        4
--------------
Sarpsborg    4
Øya          4
Grei         4
 
Sarpsborg   - 
GIF         - 
Nor 92      - 
Øya         - 
Grei        - 
Sarpsborg   - 
Øya         - 
GIF         - 
Grei        - 
Nor 92      - 

Lillehammer - Tunet         1-11 
Harstad     - Sveiva        1- 4 
Sunde       - Lillehammer   6- 2 
Tunet       - Harstad      16- 1 
Sveiva      - Lillehammer  17- 2 
Sunde       - Tunet         4- 4 
Lillehammer - Harstad       6- 6 
Tunet       - Sveiva        1- 8 
Harstad     - Sunde         7-11 
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NM FINALE G19, 17/4-10 Rykkinnhallen (kl.1800)
Sveiva Innebandy - Tunet IBK   12-4 (5-0,1-1,6-3) 
Tilskuere: 253 
 1-0 (03:28) Christoffer Øystad (Thomas Furu) 
 2-0 (13:55) Christoffer Øystad 
 3-0 (16:11) Jonas Castellanos (Mathias Hals) 
 4-0 (16:34) Patrick Martinsen (Thomas Furu) 
 5-0 (16:53) Anders K. Haugom (Jonas Castellanos) 
 6-0 (29:29) Jonas Castellanos (Nicolas M. Øversås)
 6-1 (31:05) Henrik Fredriksen (Sondre Grønlie) 
 6-2 (40:10) Simen Halvorsen 
 7-2 (41:15) Kjetil Hammerstad (Ola Teigen) 
 7-3 (43:37) Daniel Delge Wold (Petter Grossmann) 
 8-3 (47:14) Thomas Zaal (Mats Løkken) 
 9-3 (49:13) Sindre Bjerknes (Patrick Martinsen) 
 9-4 (49:33) Anders Flaglien (Jonas Bjerkelund) 
10-4 (57:08) Jonas Castellanos (Thomas Zaal) 
11-4 (57:38) Sindre Bjerknes (Christoffer Øystad) 
12-4 (59:38) Sindre Bjerknes (Christoffer Øystad) 
Utv: Sveiva 4x2min, Tunet 3x2min. 
Skudd: 35-16 (11-4,12-7,12-5) 
Sveivas beste spiller: Christoffer Øystad 
Tunets beste spiller: Phillip Dessingthon 
Dommere: Eirik Olavson og Mathias Smaga 
  4 0 0  18-10  8  
  3 0 1  11- 8  6  
----------------- 
  2 0 2  16-14  4  
  1 0 3  12-14  2  
  0 0 4   4-15  0 

Øya           5- 3 
Grei          4- 2 
Sarpsborg     4- 3 
GIF           4- 5 

Nor 92        0- 3 
GIF           3- 6 
Grei          3- 1 
Nor 92        3- 1 
Sarpsborg     1- 5 
Øya           3- 2 



7.13 Kvalifisering til eliteserien menn 
 
Det ble ikke spilt kvalifisering. 
Tunet, Fjerdingby, Slevik, Sagene, Greåker, Sveiva, Nor 92, Gjelleråsen, Sarpsborg, Grei/Målløs, 
Harstad og Bækkelaget spiller i eliteserien 10/11 

 
 
7.14 Kvalifisering til eliteserien kvinner 

 
Det ble ikke spilt kvalifisering. 
Tunet, Sveiva, Holmlia, Akerselva, Slevik, Grei/Målløs og Bygdø Monolitten spiller i eliteserien 
10/11. 

 
 
7.15 Resultater A-landslag kvinner 

 
10.09.09  Babimost, Polen       Nederland - Norge        2-12 
11.09.09  Babimost, Polen       Norge     - Sveits       1- 9 
11.09.09  Babimost, Polen       Danmark   - Norge        4- 6 
12.09.09  Babimost, Polen       Finland   - Norge       13- 3 

Linda B. Andersen passerte som femte 
norske spiller 50 landskamper 
12.09.09 mot Finland. 

13.09.09  Babimost, Polen       Tsjekkia  - Norge        8- 2 
05.12.09  VM Västerås           Sverige   - Norge       17- 3 
07.12.09  VM Västerås           Norge     - Latvia       2- 2 
08.12.09  VM Västerås           Norge     - Tsjekkia     2- 6 
09.12.09  VM Västerås           USA       - Norge        3-16 
10.12.09  VM Västerås           Polen     - Norge        5- 6 (Norge ble nr.7 i VM) 

 
7.16 Resultater A-landslag menn 

 
13.09.09  Koceni                Norge     - Latvia       5- 5 
12.09.09  Koceni                Sveits    - Norge        8- 3 
11.09.09  Koceni                Finland   - Norge        6- 2 

 
7.17 Resultater U19-landslag menn 

 
06.05.09  VM Turku, Finland     Tsjekkia  - Norge       12- 1 
07.05.09  VM Turku, Finland     Slovakia  - Norge        5- 6 
08.05.09  VM Turku, Finland     Norge     - Finland      0-13 
09.05.09  VM Turku, Finland     Latvia    - Norge        6- 4 (Norge ble nr.6 i VM) 
  

 
7.18 Resultater U19-landslag kvinner 

 
05.02.10  Wolsztyn              Norge     - Polen        3- 3 
05.02.10  Wolsztyn              Sveits    - Norge        8- 2 
06.02.10  Wolsztyn              Norge     - Tsjekkia     1-11 
06.02.10  Wolsztyn              Latvia    - Norge        5- 7 
04.05.10  VM Olomouc, Tsjekkia  Norge     - Latvia       8- 1 
05.05.10  VM Olomouc, Tsjekkia  Finland   - Norge        7- 1 
06.05.10  VM Olomouc, Tsjekkia  Sverige   - Norge       16- 2 
07.05.10  VM Olomouc, Tsjekkia  Slovakia  - Norge        4- 2 (Norge ble nr.6 i VM) 
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7.19 Poengplukkere i Eliteseriene 
 
Menn: Kvinner: 

                                    M  A   P 
Ingvild Øversveen     Tunet        38 37  75 
Jessika Sundberg      Tunet        42 19  61 
Helena Lindberg       Grei         36 17  53 
Henriette Knudsen     Sveiva       38 13  51 
Karin Hallberg        Holmlia      22 19  41 
Sandra Sjöström       Målløs       22 14  36 
Terese Walfredsson    Akerselva    24 11  35 
Lisbeth Pettersen     Holmlia      21 14  35 
Marna Lunde           Tunet        21 14  35 
Karen Farnes          Holmlia      16 19  35 
Anna Didriksson       Tunet        12 21  33 
Kristine Næss Haug    Tunet        20 12  32 
Victoria Hansen       Slevik       21  5  26 
Malin Lundgren        Akerselva    12 13  25 
Josefin Andersson     Sveiva       16  8  24 
Therese Sandberg      Slevik       10 14  24 
Linda Beate Andersen  Sveiva       10 14  24 
Sandra Vika           Sveiva        9 15  24 
Oda Langaker          Sveiva       13 10  23 
Therese Nilsson       Akerselva    17  5  22 
Lene Moen             Målløs       14  8  22 
Evelina Westling      Målløs       11 11  22 
Hege Øiseth           Grei         16  5  21 
Evelina Lamu          Sveiva       16  4  20 
Sigrid Myhrvold       Akerselva    11  8  19 
Lotte Nesbakken       Holmlia       9 10  19 
Pia Molberg           Tunet         8 11  19 
Åsa Torstensson       Slevik       11  7  18 
Nora Leivestad        Akerselva    10  8  18 
Marie Amundsen        Nidaros       7 11  18 
Caroline Eng Sander   Tunet         6 12  18

                                    M  A   P 
Runar Snellingen      Sagene       54 51 105 
Stian Skau            Greåker      46 48  94 
Thomas Stræte         Slevik       34 51  85 
Fredrik Åhlberg       Slevik       47 32  79 
Robin Matsson         Gjelleråsen  43 21  64 
Peter Fahlström       Greåker      38 21  59 
Glen Evensen          Fjerdingby   30 28  58 
Andreas Sletten       Sveiva       25 31  56 
Ole Mossin Olesen     Tunet        30 23  53 
Johan Larsson         Sarpsborg    29 24  53 
Jesper Göransson      Nor 92       33 19  52 
Ola Sætrang           Sagene       35 16  51 
Niclas Eklund         Sagene       30 20  50 
Marcus Gustafsson     Sveiva       31 16  47 
Antti Laitinen        Harstad      25 22  47 
Alexander Jaksland    Nor 92       15 31  46 
Per Folkesson         Slevik       31 14  45 
Jörgen Jonsson        Fjerdingby   28 17  45 
Mads Rongsjord        Gjelleråsen  29 15  44 
Benny Vestin          Sarpsborg    23 20  43 
Tobias Wendelstig     Tunet        16 27  43 
Per Wångersjö         Bærums Verk  30 12  42 
Mattias Matsson       Tunet        26 13  39 
Jukka Laitinen        Harstad      16 23  39 
Jan Frode Snellingen  Sagene       13 26  39 
Petter Alexandersen   Fjerdingby   20 18  38 
Raymond Evensen       Fjerdingby   19 18  37 
Magnus Andersson      Sagene       26 10  36 
Niklas Johansson      Fjerdingby   25 10  35 
Jonas Klefbeck        Sarpsborg    14 21  35 
 
 
 
 
 

Runar Snellingen passerte som første 
spiller 100 målpoeng på en sesong i 
eliteserien for menn. 

 
 
 
7.20 Utmerkelser 

 
Årets spiller menn: Jesper Nordmark (Fjerdingby IBK) 
Årets spiller kvinner: Henriette Schmidt Knudsen (Sveiva Innebandy) 
Årets dommerpar: Jan Magnar Ingebrigtsli (Bækkelagets SK) og Bjørn Aksel Henriksen (Sagene IF) 
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7.21 Tabeller 2009/2010 
 
Eliteserien Menn 
Tunet         22  17  2  3  175-103    36 
Fjerdingby    22  14  4  4  172-107    32 
Slevik        22  14  1  7  185-159    29 
Sagene        22  12  3  7  227-153    27 
Greåker       22  12  3  7  177-127    27 
Sveiva        22  11  5  6  175-143    27 
Nor92         22  10  3  9  132-137    23 
Gjelleråsen   22   8  6  8  175-127    22 
----------------------------------------- 
Sarpsborg     22   8  6  8  142-134    22 
Bærums Verk   22   5  2 15  129-181    12 
----------------------------------------- 
Harstad       22   2  0 20   98-265     4 
Nidaros       22   1  1 20   87-238     3 
 
Eliteserien Kvinner 
Tunet         21  21  0  0  177- 68    42 
Sveiva        21  17  1  3  124- 53    35 
Holmlia       21  15  0  6  127- 95    30 
Akerselva     21   9  3  9   93- 93    21 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Målløs        21   7  1 13   99- 88    15 
Slevik        21   6  2 13   83-114    14 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Grei          21   4  1 16   81-144     9 
----------------------------------------- 
N
 
idaros       21   1  0 20   47-176     2 

1.div øst Menn 
Målløs        22  20  0  2  270-116    40 
----------------------------------------- 
Bækkelaget    22  20  0  2  178- 69    40 
Fredrikstad   22  18  0  4  245-111    36 
Akerselva     22  13  3  6  182-134    29 
Haugerud      22  11  1 10  134-123    23 
Holmlia       22  11  1 10  127-128    23 
Ajer          22   7  4 11  120-159    18 
Grei          22   5  5 12  155-146    15 
Vålerenga     22   6  1 15  111-160    13 
Lisleby       22   6  1 15  101-210    13 
----------------------------------------- 
Drammen       22   5  2 15  118-197    10 * 
Elverum       22   1  0 21   96-284     2 
 
* Seksjonsstyret i innebandy vedtok 2 poeng 
trekk for Drammen IBF. Bakgrunnen for vedtaket 
var at klubben ikke hadde innbetalt avgifter  
i
 
nnen gitte betalingsfrister. 

1.div øst Kvinner 
Bygdø Mon     14  12  2  0   94- 35    26 
----------------------------------------- 
Gjøvik        14   7  4  3   86- 46    18 
Haugerud      14   7  4  3   63- 46    18 
Gjelleråsen   14   7  1  6   70- 47    15 
Sveiva 2      14   7  1  6   96- 75    15 
Akerselva 2   14   5  0  9   61- 74    10 
Lier Cats     14   5  0  9   51- 82    10 
Strømmen      14   0  0 14   21-137     0 
  
1.div sør/vest Menn 
Sunde         15   9  3  3  133- 86    21 
Lye           15  10  0  5  120- 83    20 
Baune         15  10  0  5  114- 94    20 
Sola          15   7  1  7  113- 97    15 
Lura IL       15   6  2  7  104-101    14 
Djerv         15   0  0 15   46-169     0 

1.div midt Menn 
Ntnui         12   9  0  3  105- 59    18 
Ugla          12   9  0  3  100- 72    18 
Øya           12   4  0  8   74-104     8 
Nidaros 2     12   2  0 10   66-110     4 
 
1. div. midt kvinner (grunnserien) 
Ntnui          8   7  0  1   75- 10    14 
Nidaros 2      8   7  0  1   66-  9    14 
Freidig        8   7  0  1   69- 14    14 
Ugla           8   5  0  3   60- 28    10 
Ntnui 2        8   3  1  4   25- 17     7 
Freidig Jr     8   3  0  5   21- 32     6 
Bakklandet     8   2  1  5   14- 41     5 
Ntnui 3        8   1  0  7   13- 65     2 
Øya            8   0  0  8    0-127     0 
 
1. div. midt kvinner (sluttspill) 
Nidaros 2      8   8  0  0   50- 11    16 
Freidig        8   5  1  2   30- 23    11 
Ugla           8   3  0  5   26- 42     6 
Ntnui          8   2  1  5   23- 24     5 
N
 
tnui 2        8   0  2  6   13- 42     2 

1.div nord Menn 
TSI Innebandy 15  13  0  2  144- 58    26 
Bodø IBK      15  11  0  4  125- 73    22 
Havøysund IL  15   9  0  6  109- 61    18 
HF Innebandy  15   7  0  8  137- 94    14 
Harstad IBK 2 15   4  0 11   65-195     8 
K
 
åfjord/Nordr 15   1  0 14   61-160     2 

1. div. nord kvinner (nord) 
Tromsø IBK    12   9  1  2   88- 43    19 
TSI Innebandy 12   7  1  4   72- 52    15 
HF Innebandy  12   6  1  5   57- 61    13 
Havøysund     12   0  1 11   38- 99     1 
 
1. div. nord kvinner (sør) 
Sandnessjøen  12  10  1  1   95- 33    21 
Hamarøy       12   9  0  3   78- 41    18 
Bodø          12   5  3  4   61- 45    13 
Trondenes     12   3  2  7   55- 39     8 
Harstad       12   0  0 12    6-138     0 
 
1. div. nord kvinner (sluttspill) 
TSI Innebandy  3   2  1  0   36- 11     5 
Tromsø IBK     3   2  1  0   32-  7     5 
Sandnessjøen   3   1  0  2   10- 25     2 
Hamarøy IL     3   0  0  3    7- 42     0 
 
 
For aldersbestemte klasser og 2. divisjon 
og lavere henvises det til den enkelte 
krets. 
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7. Resultatregnskap for 2009/2010 og 12. Budsjettforslag for 2010/2011 
 

Prosjekt  
INNEBANDY 

B-09/10 
INNEBANDY 

R-09/10 
INNEBANDY 
DIFF. 09/10 

INNEBANDY 
B-10/11 

20 SUM STYRKE IDR: ROLLE I SAMF NBF 738 000 700 000  (38 000) 703 000 
21 SUM ANDRE PROSJEKTER 55 650 62 092  6 442 55 650 
1 SUM STYRKE IDR. ROLLE I SAMF NBF 793 650 762 092  (31 559) 758 650 
      
2 SUM IDRETTSLAGENES AKTIVITET NBF (500 000) (502 153) (2 153) (500 000)
      
600 SUM A-LANDSLAG MENN INNEBANDY 255 000 252 387  (2 613) 595 000
601 SUM U-19 MENN INNEBANDY 230 000 250 374  20 374 310 000
602 SUM A-LANDSLAG KVINNER INNEBANDY 470 000 530 961  60 961 130 000
603 SUM U-19 KVINNER INNEBANDY 190 000 309 288  119 288 165 000
3 SUM TOPPIDRETT NBF 1 145 000 1 343 010  198 010 1 200 000
      
800 SUM TRENERUTDANNING INNEBANDY 80 000 79 263  (737) 110 000
801 SUM DOMMERUTDANNING INNEBANDY 220 000 124 387  (95 613) 220 000
4 SUM KOMPETANSEUTVIKLING NBF 300 000 203 650  (96 350) 330 000
      
86 SUM TILSKUDD 120 000 120 000  0 120 000 
87 KONTINGENT IFF 28 000 24 629  (3 372) 28 000 
5 SUM ANDRE INNSATSOMRÅDER NBF 148 000 144 629  (3 372) 148 000 
      
90 SUM MØTER FORBUNDSSTYRET 39 060 43 516  4 456 39 060 
92 SUM MØTER INNEBANDY 176 000 95 897  (80 104) 176 000 
6 SUM STYRE OG KOMITEER NBF 215 060 139 412  (75 648) 215 060 
      
95 010 FORBUNDSKONTORET 2 905 000 2 912 797  7 797 3 175 000 
95 050 DRIFT FORBUNDSK. OG KRETS 878 220 882 145  3 925 922 131 
7 SUM ADM. OG PERSONAL NBF 3 783 220 3 794 942  11 722 4 097 131 
      
98 000 ÅRSAVGIFT (110 000) (104 000) 6 000 (110 000)
98 005 INNMELDINGSAVGIFT 0 3 000  3 000 0 
98 010 LISENS (2 890 000) (3 099 502) (209 502) (3 100 000)
98 020 OVERGANGER (350 000) (313 700) 36 300 (350 000)
98 030 PROTEST/APPELL 0 (3 000) (3 000)  
98 035 BØTER OG LIGNENDE 0 (45 500) (45 500)  
98 060 RAMMETILSKUDD (2 550 000) (2 550 000) 0 (2 700 000)
98 080 DIV. INNTEKTER 0 (563) (563)  
98 085 AVSKRIVNINGER 0 23 781  23 781  
10 SUM ANDRE INNTEKTER (5 900 000) (6 089 484) (189 484) (6 260 000)

11 Prosjektresultat (15 070) (203 904) (188 834) (11 159)
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8. INNKOMNE FORSLAG 
 

Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i 
reglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket. 

8.1 Spillereglementet (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
Nye internasjonale endringer i spillereglementet: 
Se eget dokument med norsk oversettelse av det nye spillereglementet som er gjeldende fra 1.juli 
2010. 
 
Informasjon: 
Det er tidligere vedtatt at Norge skal følge de internasjonale spillereglene for innebandy. 
 
 
8.1.1 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
OABR-I foreslår følgende tillegg til Spillereglementet kap 4, utstyr: 
 
Det er påbudt med briller for utespillere opp til 12 år.  
For sesongen 2010/11 gjelder dette spillere født i 1999 og senere. 
 
Aldersgrensen heves med ett år foran hver sesong, inntil det innbefatter alle aldersbestemte klasser. 
 
Begrunnelse: 
Styret i OABR-I kjenner til flere tilfeller av øyeskader fra de aller yngste til seniorspillere. For å 
forebygge skader, ser vi behovet for at spillere bruker briller. Hvis dette skal lykkes, mener vi at 
spillerne må venne seg til dette fra de begynner å spille innebandy. Vi ønsker derfor i første omgang at 
dette blir et påbud for de yngste. Målet er at bruk av briller vil bli en naturlig del av utstyret, og at 
dette vil forflytte seg oppover til senioralder. Aldersgrensen bør derfor heves foran hver sesong. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret ønsker at årsmøtet diskuterer saken. 
 
 
8.1.2 Forslag fra IK Akerselva: 
 
Krav til bruk av briller 
 
Spillere må bruke innebandybriller for beskyttelse av syn. 
Krav helt opp til 14 års alder. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret ønsker at årsmøtet diskuterer saken. 
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8.2 Kampreglementet (2/3 flertall for å bli vedtatt) 
 
8.2.1 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
§ 3. Forfall. 
 
Punkt 1: Gyldig forfall. 
Dersom et lag uteblir fra fastsatt kamp, men har gyldig forfall, skal kampen settes opp på nytt. Gyldig 
forfall skal dokumenteres innen 24 timer etter at kampen skulle ha startet. Som gyldig forfall regnes: 
 
A. Sykdomsforfall. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere til kampstart. Legeattest 
eller sykmeldinger utstedt av autorisert helsepersonell må framlegges for hver enkelt spiller. 
I forbundsseriene defineres dette som dokumentert sykdom (sykmelding eller legeattest) hos mer enn 
50 % av spillerne som har spilt mer enn 50 % av lagets kamper i sesongen. I forbundsseriene må 
gyldig sykdomsforfall dokumenteres senest 24 timer før kampen skulle ha startet. 
 
Begrunnelse: 
Sykmeldinger er et allment godkjent dokument for beskrivelse av sykdom. 
 
 
8.2.2 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
§5. Dommere, kampsekretær og arrangør 
 
Punkt 5. Nøytralitet 
I alle obligatoriske kamper (se definisjon i Sanksjons- og protestreglementet) skal dommere være 
nøytrale.  
En dommer er nøytral når han ikke tilhører noen av de klubbene som spiller. 
Såvel forbund som krets kan dispensere fra denne bestemmelse ved kamper i de aldersbestemte 
klasser. 
Forbund kan dispensere fra denne bestemmelse ved kamper i de aldersbestemte klasser. 
Kretser/regioner kan dispensere fra denne bestemmelsen, uansett klasse. 
 
Begrunnelse: 
Med dagens dommersituasjon er kretsen tvunget til å bruke klubbens egne dommere i enkelte kamper. 
For at ikke dette skal medføre protester og eventuelle omspill av kamper ønskes denne muligheten. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter å endre dispensasjonsmuligheten til å gjelde samtlige klasser med unntak av 
forbundsseriene, men ved at administrerende myndighet må innhente samtykke fra de aktuelle 
klubbene. 
 
 
8.2.3 Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion: 
 
§ 5. Dommere, kampsekretær og arrangør. 
Punkt 9. Klubbenes plikt til å utdanne dommere. 
 
Ny tekst: 
Hver klubb forplikter seg til å ha dommere i forhold til antall seniorlag (herunder også Old Girls/Old 
Boys/Veteran) og J19/G19 i seriespill.  
For 1. lag: 2 dommere, for påfølgende lag: 1 dommer. En klubb kan ikke pålegges å ha flere enn 8 
dommere. Hver dommer skal forpliktes til minst 15 kamper pr. sesong. 
Kretsstyret kan dispensere fra regelen. 
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Begrunnelse: 
Gjeldende tekst ble utformet den gangen det kun var seniorlag i seriespill. I dag spilles det mange 
steder like mange aldersbestemte kamper, som seniorkamper. Også disse kampene krever utdannede 
dommere.  
Det er derfor naturlig at kravet til klubbene på utdanning av dommere, økes i takt med utviklingen av 
kamptilbudet. 
 
Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet. 
5. Antall utdannede dommere i klubben: 
(jf. kampreglementet § 5 punkt 9). 
Hvis en klubb ikke stiller med tilstrekkelig antall dommere sett i forhold til kampreglementets 
bestemmelser, skal en avgift på inntil kr. 2.000,- pr. dommere innbetales til den kretsen som klubben 
hører hjemme i. 
 
Forslag: Beløpet økes til inntil kr. 4.000,-. 
  Kretsen byttes ut med kretsen/regionen. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Dette er et lite rekrutteringsvennlig tiltak. 
 
 
8.2.4 Forslag fra Slevik IBK og Råde IL i samarbeid: 
 
Målforskjell: (§ 9. Spillesystem Serie. Poengberegning.) 
Vi bør gå tilbake til internasjonal standard når det gjelder å skille lag på like poeng. 
Dagens ordning med målforskjell er ikke rettferdig.  
Mest urettferdig kan den bli i forhold til lag som kommer fra div under, de kan ha en tendens til å 
slippe inn misvisende antall mål i starten av sesongen. I disse tilfellene blir det også en stor fordel å 
møte nyopprykkede lag tidlig i seriespillet.  
 
Konklusjonen er:  
Det er en større prestasjon å vinne over en tabell nabo, og bli best i innbyrdes oppgjør, enn det er å 
gjøre mye mål i allerede” avgjorte” kamper. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
 
 
8.2.5 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
§ 10. Utsettelse av kamper. 
 
Punkt 2: 
En avbrutt eller avlyst kamp skal, hvis ny kamp blir berammet, spilles på samme bane som den første 
var berammet, med full tid og med samme arrangør, med mindre lagene blir enige om noe annet. 
Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen. 
Er arrangøren skyld i at kampen ble avlyst eller avbrutt, kan kampen legges til et annet sted. 
 
Begrunnelse: 
Forbedre regelen. 
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8.2.6 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
§ 12. Økonomiske bestemmelser. 
 
Punkt 2. Reisefordelingskasse. 
Ved serieavvikling, NM-sluttspill og kvalifiseringsspill med lag fra forskjellige regioner (sør, øst, vest, 
midt og nord) skal alle lag innebetale et reiseutjevningsbeløp sammen med påmeldingen. Beløpet 
bestemmes av administrerende myndighet. Når serien/kvalifiseringen konkurransen er avsluttet, 
fordeles reiseutjevningskassen. 
Administrerende myndighet kan bestemme å innføre et reiseutjevningsbeløp hvis reiseavstandene blir 
store også innenfor en region. 
 
Punkt 4. Dommerutgifter. 
Dommerutgiftene (reise og diett) i hver enkelt divisjon, administrert av NBF, fordeles likt mellom de 
deltakende klubbene. Hver enkelt klubb betaler inn forskuddsvis et beløp som er fastsatt av årsmøtet, 
og det foretas avregning etter sesongens slutt. Klubbene betaler dommernes honorar direkte til 
dommerne før kampstart. 
 
Forskuddsbetalingen omfatter ikke NM-sluttspillkampene i seniorklassene. Dommerutgifter (honorar, 
reise og diett) belastes da sluttspillklubbene spesielt. Dommerhonorar betales da av hjemmelag. 
Øvrige dommerutgifter (reise og diett) deles likt mellom lagene som har kvalifisert seg til kvartfinaler. 
Det  samme gjelder for lagene som har kvalifisert seg for semifinaler. 
I andre tilfeller kan administrerende myndighet  bestemme å innføre et utjevningsbeløp for 
dommerutgiftene mellom sluttspillslagene hvis disse i utgangspunktet er uforholdsmessig fordelt. 
 
Begrunnelse: 
Rettferdig fordeling av kostnader. 
 
 
8.2.7 Forslag fra Slevik IBK og Råde IL i samarbeid: 
 
Forslag til endring på seriesystemet. (§ 19. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon).) 
         
1. Eliteserien endres til 10 lag 
2. De åtte beste lagene går til kvartfinaler 
3. De to lagene som ender sist i eliteserien spiller kvalifisering mot de to beste 1.div lagene i 

landet. Hvilke lag som er de to beste avgjøres ved ett 1.div sluttspill.  
4. De to beste lagene i alle 1.divisjoner har mulighet til å melde seg på om de ønsker eliteseriespill. 

En eller annen form for ”midlertidig elitelisens” må leveres før deltagelse blir godkjent. 
 
(Det at ingen rykker rett ned fra elite gjør at de har noe å spille for hele sesongen. Da vil vi unngå ”syv 
mann og keeper opplegg” når toget har gått. Dette er særlig en fordel for lag utenom Østlandet, da de 
med dette systemet vil få utbytte av å spille en sesong med de beste i landet. De får også muligheten til 
å forsvare plassen sin selv om de ender på en av de 2 siste plassene i eliteserien, ved å spille 
kvalifisering mot 1. divisjonslagene)  
 
Eliteseriekvalifiseringen kan spilles slik: 
NR 1 fra 1.div mot nr 10 i eliteserien 
NR 2 fra 1.div mot nr 9 i eliteserien (eller om øverst rangerte lag skal få velge selv) 
Elitekvalifiseringen spilles borte/hjemme/borte i best av tre kamper(?) 
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Konklusjonen er:  
Det blir lettere å kunne kvalifisere seg til eliteserien, uansett region eller serie, men samtidig 
opprettholder man en eliteserie med høyere standard og kvalitet. I så måte vil vi kunne heve 
landslagsnivået og bredde kvaliteten med dette seriesystemet. Hensynet til kravet for antall lag i 
1.divisjonene bortfaller, hvilket gir alle regioner like muligheter. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Seksjonsstyret ser at det etter hvert må gjøres noe med seriesystemene, og ønsker å opprette en 
seriekomité som bl.a ser på dette forslaget med tanke på omlegging av innebandyens seriesystem. 
 
 
8.2.8 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
§ 19. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon). 
 
Punkt 3: Kvalifisering til eliteserien menn: 
Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling spiller om de to ledige plassene i eliteserien. Kun lag som ble nr. 
2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 2.lag kan ikke delta i kvalifiseringen. 
 
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 eventuelt skal spilles. 
 
Punkt 9: 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. 
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 eventuelt skal spilles. 
 
Begrunnelse: 
På bakgrunn av de to siste sesongers erfaringer. 
 
 
8.2.9 Forslag fra Fredrikstad IBK: 
 
§19 Forbundsseriene 
"Lag nr 1 og 2 i 1. div Øst får spille kvalifisering til eliteserien sammen med vinnerne av de 
øvrige 1. divisjoner. Trekker noen seg fra kvalet tilfaller plassen neste lag. 
  
Motivering for forslaget er som tidligere at 1. div Øst har bredden til å rykke opp 
samt at nåløyet er betraktelig trangere for lagene i Øst enn i de øvrige 1. divisjonene. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Seksjonsstyret ser at det etter hvert må gjøres noe med seriesystemene, og ønsker å opprette en 
seriekomité som bl.a ser på dette forslaget med tanke på omlegging av innebandyens seriesystem. 
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8.2.10 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
§ 28. Overganger. 
§ 28.10 - Internasjonale overganger. 
Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold 
til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert 
brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret). 
Midlertidig internasjonal overgang: 
I de tilfeller dette er påkrevet henvises det til det internasjonale forbundets regler for ’Temporary Play’ 
i forbindelse med en klubbs deltakelse og bruk av spillere i internasjonale klubb-turneringer for 
elitelag. 
 
Begrunnelse: 
Tilpasning til det internasjonale regelverket. 
 
 
8.2.11 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
§ 28. Overganger. 
 
§ 28.11 - Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde aktivitet. 
To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen 
spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. 
Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 
Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2. 
 
Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den 
påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.  
 
Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i 
seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste 
divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. 
Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, 
før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som 
skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. 
 
Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan 
spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. 
Spilleren kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene 
overholdes. 
 
Begrunnelse: 
Gir administrerende myndighet mulighet til å si nei til en sammenslåing. 
Bruke klubbnavnene på laget for å enklere holde oversikt over hvilke klubber som samarbeider, og for 
å opprettholde tilknytning til egen klubb. 
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8.2.12 Forslag fra Seksjonsstyret: 
 
§ 29. Spilleberettigelse. 
 
Punkt 2b.  
Utespillere kan fritt gå over fra lavere rangerte lag til høyere rangerte lag. 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. 
 
Begrunnelse: 
Benytte samme termer gjennom hele regelen. 
Beskriver også tilfellet der det er flere lag fra samme klubb i samme divisjon. 
 
 
8.2.13 Forslag fra Holmlia SK: 
 
§ 29. Spilleberettigelse. 
 
Punkt 2 d. 
d. En klubb kan benytte inntil 3 utespillere på alle lavere rangerte lag uten at disse har stått over for 
det høyere rangerte lag. Spillere som er merket m (målvakt) i høyere rangerte kamper omfattes ikke 
av begrensningene om antall utspillere på lavere rangerte lag.  
For klubber, som har mer enn to lag dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun flyttes fra 1. til 2. lag, 2. til 
3. lag osv. 
Administrerende myndighet kan dispensere fra regelen om flytting av spillere kun fra 1. lag til 2. lag, 
2. lag til 3.lag, osv. 
 
 
Begrunnelse: 
Bakgrunnen for forslaget er at det har seg slik at ingen av keeperne på a-laget får muligheten til å delta 
som utespillere for andre og tredjelagene fordi de går på a-lagskvota, og da prioriterer andrelaget som 
oftest utespillere på a-laget som ikke får spilt så mye.  
Dette medfører i praksis at keeper blir nektet å delta som utespillere. 
Hensikten med regelen slik den er nå - slik vi har forstått det - er at en ikke skal forsterke andrelagene 
for mye med førstelagsspillere. Men å la keepere delta i for lavere rangerte lag vil ikke styrke disse 
nevneverdig, bare gi keepere muligheten til å spille ut, samt gi noen lavere rangerte lag, tiltrengte 
spillere. 
  
Seksjonsstyrets innstilling: 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Regelen slik den er foreslått vil innby til missbruk, da det ikke er noen begrensning i regelverket for 
når og hvor mange som blir påført en (m) på kampskjema. 
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8.3 Andre forslag (Simpelt flertall for å bli vedtatt) 
 
8.3.1 Forslag fra Harstad IBK: 
 
Endring kampskjema. 
Harstad ibk foreslår at det på nye kampskjema kommer med et felt el avkryssingsboks 
som heter SKADE. 
 
Bakgrunn for forslaget. På dagens kampskjema finnes det ikke noe slikt felt.  
Skal skade anmerkes må det gjøres i anmerkningsfeltet på baksiden av kampskjema, noe som betyr at 
det ikke blir gjennomslag. I tiden etter kampslutt kan det glemmes å anføre dette, spesielt dersom 
sekretariatet ikke vet hvor alvorlig skaden er. I ettertid blir det da en del ”plunder” for spiller og klubb 
å bevise skaden – dersom det skulle bli behov. 
 
Eksempel: Kaptein hos Harstad ibk får en skade i skulder under kamp. Han velger å sette seg på 
benken og se resten av kampen – men spiller ikke. Det merkes ikke på kampskjema at han er skadet- 
Senere samme kveld konstanteres det brudd på kragebein, og dermed må dommere, forbund etc 
kontaktes for å ”bevise” skade. Med en boks for avkryssing ville dette vært unødvendig.  
 
Sekretariatet skal kun sette kryss i et slikt felt dersom spiller må forlate hallen på grunn av skade, eller 
ikke fortsetter å spille videre etter skaden har oppstått. I tilfeller der spiller kun er ute for en kort 
periode, for deretter fortsette å spille, skal ikke det krysses i feltet. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Forslaget vil bli vurdert ved neste revidering av kampskjemaet. 
 
8.3.2 Forslag fra IK Akerselva: 
 
Forslag serieavgifter 
 
1.divisjon Østlandet 
Kr.20.000. 
 
En halvering av serieavgift pga. 
Ingen av de andre 1 divisjonene rundt om i landet betaler i nærheten av hva som gjøres i 1.div 
østlandet. Om serieavgift på kr.40.000,- skal opprettholdes så SKAL de andre divisjonene rundt om i 
Norges land øke disse til det samme. 
Kan kanskje forbundet opplyse hva 40.000 blir til fra 1.divisjon østlandet? 
 
Eliteserie kvinner. 
Kr.30.000,-  
 
Om det fortsatt blir en eliteserie for kvinner så foreslås følgende serieavgift. 
Foruten reisekasse for lag utenfor østlandet, kan forbundet dokumentere hva de bruker kr. 60.000*8 
lag= 480.000,- 
Eventuelt reisekasse for lag nordfra, men resten? 
Blir det 1.divisjon østlandet for kvinner neste sesong foreslår vi kr.20.000. 
 
Eliteserie Herrer 
Det samme for eliteserie for herrer. 
Dette sendes som forslag inn til NBF. Nå har dere noen uker til å kunne dokumentere hva serieavgifter 
blir brukt til slik at vi kan ha en saklig debatt om dette. 



60  

 
8.3.3 Forslag fra Harstad IBK: 
 
Harstad IBK har følgende forslag til reisefordeling i eliteserien sesongen 2010/2011. 
 
Alle lag betaler inn til sammen   Kr. 180000,- 
Av dette får Harstad IBK 55%  Kr. 99000,- 
Resterende deles på de andre 11: Ca. kr.  7364,-  pr. lag 
 
Begrunnelse: 
Pr. i dag, 1.mai 2010 vil Harstad IBK ha følgende reiseutgifter for kommende sesong: 
 
Fly: 15 personer.  6 reiser t/r Kr. 156000,- 
Hotell. 12 netter x 8 rom x 600,- Kr.  57600,- 
Leiebiler 4 biler x 6 helger Kr.  45000,- 
Buss 6 reiser t/r flyplass Kr.   6000,- 
Til sammen  utgifter ca. Kr. 264600,- 
 
En betydelig større reiseutgift enn de andre lagene. 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Forslaget skiller seg ikke vesentlig fra fjorårets reisekasse, og opp til årsmøtet å avgjøre. 
 
 
8.3.4 Dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2010/2011: 
 
Eliteserien for menn: kr.1000,- pr. dommer. 
Eliteserien for kvinner:  kr.  900,- pr. dommer. 
1.div øst for menn:  kr.  800,- pr. dommer. 
 
 

8.4 Forslag/Diskusjon fra IK Akerselva 
 
UTLYSING AV STILLINGER 
Ved ansettelser av landslagstrenere, men vi at dette bør utlyses. Dette er viktige ansettelser og er noe 
som kan få frem kandidtater som en ikke trodde vil være tilgjenglige. 
 
 
UTLYSING av avtaler knyttet til NBF 
Innebandy er en liten idrett og vi er nødt til å få mest mulig og best mulig avtale med 
utstyrsleverandører på alle felt. IK Akerselva har de siste 10 sesongene aldri sett en utlysning eller en 
opplysning der forbundet ser etter utstyrsleverandører. Avtaler blir skrevet, men vi får kun 
opplsyninger når disse er kontrahert. Dette er vel ikke helt etter NIF`s normer. 
 
Dersom vi får best mulig avtaler med utstyrsleverandører (LES økonomiske betingelser) kan dette 
lette på NBF`s bruk av midler til landslag. 
 
IK Akerselva vil ha en diskusjon rundt dette. Forbundet jobber for norsk innebandy. 
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Pressemeldinger: 
u-19 VM flyttes fra NORGE. Hva skjedde her!`? 
 
INFORMASJON er en viktig del av vår hverdag. NBF jobber for norsk innebandy, dvs oss!. Vi har en 
rett til å få mer informasjon enn det vi får.  
 
 
DOPING 
Forbundet har forholdt seg meget passiv rundt en del spillers bruk av preparater. Hvorfor er det ikke 
kommet en pressemelding om dette. 
 
Vi vil ikke ha doping i vår idrett! 
 
 
Lisenser 
Lisenser er et tydligvis et problem rundt om i Innebandy Norge. Det er mange klubber som ikke 
betaler inn dette. Har en del informasjon om graverende tilfeller 
 
Her må klubber komme med forslag. 
 
Kan nevne to stk her… 
 
- Bruk av perssonnummer (vi må eventuelt undertegne en tillatelse til å la NBF bruke dette) 
- Senke pris på lisens 
 
 
 
 
 
 
 

9. Valg 2010/2011 
 

Følgende valg skal foretas i innebandyseksjonen: 

Leder    2 år 

2. og 3. styremedlem  2 år 

2. og 3. varamedlem  2 år 

Leder av Valgkomité og 3 - 4 medlemmer 
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10. Avgifter for sesongen 2010/2011 
 
Eliteserien menn (12 lag) Kr.  Eliteserien kvinner (7 lag) Kr.
     
Påmeldingsavgift 20.000,-  Påmeldingsavgift 20.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse) 15.000,-  Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,-
Reisekasse dommer 20.000,-  Reisekasse dommer 17.000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-  Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-
E-cup avgift 3.000,-  E-cup avgift 3.000,-
NM -avgift 2.500,-  NM -avgift 2.500,-

SUM: 63.000,-  SUM: 45.000,-
 

1.div ØST menn (12 lag) Kr.
  
Påmeldingsavgift 20.000,-
Reisekasse serie (fordelingskasse) 0,-
Reisekasse dommer 10.000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2.500,-
E-cup avgift 0,-
Kval -avgift 2.500,-

SUM: 35.000,-

 
 
 
 
Følgende avgifter foreslås for sesongen 2010-2011: 
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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