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Norges Bandyforbund
Innebandyseksjonens 27. årsmøte
Thon Hotell Oslofjord, Sandvika
10. juni 2018
AGENDA:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å
underskrive protokollen.
4. Behandle beretning for seksjonen.
5. Behandle seksjonens regnskap som oversendes
Forbundstinget/Forbundsstyret til godkjenning.
6. Behandle forslag og saker.
7. Foreslå avgifter til sesongen (avgiftene fastsettes og godkjennes av
Forbundstinget/ Forbundsstyret).
8. Behandle langtidsplan.
9. Foreslå budsjett for kommende sesong.
(Forbundstinget/Forbundsstyret vedtar budsjettet for kommende
periode)
10. Foreta følgende valg:
Leder
2., 3. og 5. styremedlem
2. og 3. varamedlem

2 år
2 år
2 år

Leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til Seksjonsstyret
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved
skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
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4. ÅRSBERETNING
NORGES BANDYFORBUND
INNEBANDYSEKSJONEN

2017 - 2018

Oslo, 11. juni 2018
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1.

ORGANISASJON

1.1 Seksjonsstyret
Leder
Nestleder
1. Styremedlem
2. Styremedlem
3. Styremedlem
4. Styremedlem
5. Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem
3. Varamedlem

Paal Saastad
Gitte Bjerkelund
Lisbeth P. Hildremyr
Christian Moldjord
Ole Petter Rogne
Ståle A. Wiig
Ragnhild R. Ådland
Elling Allendes
Gry C. Onstad Johansen
Silje Johansen

Tunet IBK
Tunet IBK
Østensjø/Dverg IBK
SK Freidig
Sarpsborg IBK
Sarpsborg IBK
Fjellkameraterne IL
Karmøy IBK
Romsås IL
Nor 92 IBK

Valgkomite innebandy
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Monica Bakke
Cathrine Ringstad
Jan Magnar Ingebrigtsli
Egil Tanemsmo

1.2 Administrasjon
Stab:
Generalsekretær Tomas Jonsson (64 %).
Økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (64 %).
Kowsalya Sentamilvannan er ansatt som regnskapsmedarbeider og bearbeiding av lisenser (64%).

Innebandykonsulenter:
Terje Larsen idrettskonsulent/serieansvarlig forbundsseriene (100%).
Frank Nordseth serier og IT (100 %).
Jostein Sjaatil (sekretær for innebandyseksjonens styre og utvikling, til sammen 100 %).

Delt stab og fagansvar:
Lars Bunæs (økonomi 50% - og landslagsansvarlig innebandy 50%)
Kim-Alexander Hofgaard Jørstad (70 % dommerkonsulent, 30 % NBF-stab).

Kretsansatte:
Per Christian Westreng er ansatt 100 % som kretssekretær i SørØst Bandyregion.
Espen Johansen er ansatt 100 % som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har også
ansvar for bandyidretten i Oslo.
Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion.
Bjørn Erik Thorp er ansatt 100 % som seriesekretær i Oslo & Akershus Bandyregion.
Børge Andreassen er ansatt 100 % som kretssekretær i SørVest Bandyregion og Hordaland
Bandykrets.
Mari Mugaas Joakimsen er ansatt 100% som administrasjonskonsulent i SørVest Bandyregion og
Hordaland Bandykrets.
Åsmund Sjøberg er ansatt 100 % som kretssekretær i Midt-Norge Bandyregion.
Ruben Kristiansen er ansatt 50 % som kretssekretær i Innlandet Bandyregion. Ruben er ansatt i 100%
stilling hvor Bedriftsidrettsforbundet har 50% av hans stilling.
Pablo Vargas er ansatt 50% som kretssekretær i Nord-Norge Bandyregion.

Sentralt ansatte i utviklingsavdelingen:
Eivind Tysdal, leder for utviklingsavdelingen innebandy (100 %).
Marcus Nilsson (100 % utvikling).
Ann Katrin Eriksson er ansatt 100 % som prosjektleder for prosjektet Idrett for alle.
I tillegg er det 10 utviklingskonsulenter som er plassert regionalt.
Kostnader til stabsstillingene (innebandyseksjonens andel), innebandykonsulentene og andel av
fagansvarliges lønns- og kontorkostnader inngår i seksjonens økonomi/regnskap. Til sammen belastes
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innebandyseksjonens regnskap med i overkant av 6 stillinger. Gjennomsnittlig kostnad (lønn og
kontor) er i overkant av kr. 900.000,- pr hel stilling.
Norges Bandyforbund er arbeidsgiver for samtlige kretsansatte. Dette er en ordning som gjelder for
samtlige særforbund og Norges Idrettsforbund (ansatte i Idrettskretsene).
Lønns- og kontorkostnader for de kretsansatte betales primært av den respektive krets. Andel av NBFs
rammetilskudd fra Staten/NIF er rettet mot støtte til den regionale aktiviteten. Dette benyttes til å
dekke andel av kretsenes/regionenes lønnskostnader og lønn til kretskoordinator. Det er primært
aktivitetsveksten i kretsene/regionene som de siste årene har krevd økning i antall ansatte i NBF.
Kostnader for lederstillingen i utviklingsavdelingen belastes innebandyseksjonens regnskap.
Øvrige ansatte (sentralt og regionalt) dekkes av øremerkede tilskudd, tildelt NBF samlet, rettet mot
utvikling av aktivitet for barn og ungdom på lokalt nivå.
Kostnader for den ansatte i prosjektet Idrett for alle dekkes av øremerket tilskudd fra Staten/NIF til
NBF.

1.3 Lisens
Bandyforbundets lisensordning er et av de viktigste kriteriene for forbundets og kretsenes
aktivitetstilbud. For å delta i aktiviteter (serie- og cupkamper) er det et krav at spillere født 2005 eller
tidligere, har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en
spiller i obligatorisk kamp vil kunne bli fratatt poeng.
En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er
forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september –
31.august).
Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier og
øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer.
Lisensordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere som
deltar i obligatoriske kamper har løst lisens. Det samme gjelder for dommerne. Trenere, ledere og
andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske.
Norges Bandyforbund samarbeider med Idrettens Helsesenter.
Som følge av den nye ordningen, med online-registrering, skal/må klubbene selv sørge for at samtlige
spillere er lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon av lisensblanketter resultert i utstedelse av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt spillers identitet - som er
gyldig.
Spillere som ikke fremkommer på lisensoversikten på www.sportsadmin.no – er IKKE spilleberettiget
for deltakelse i kamp/serie/turnering i regi av Norges Bandyforbund.
Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes allerede nå – da unngår man å
glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart.

1.4 Utvikling
Totalt har 8.152 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2017/2018.
Dette er en fremgang på 37 lisenser fra sesongen 2016/2017.
Tallene fra Idrettsregistreringen på antall klubber sesongen 2017/2018 er ikke klar før 1. juni 2018.
Sesongen 2016/2017 hadde vi 285 innebandyklubber registrert i idrettens database. En nedgang på 12
klubber fra året før. Årsaken til nedgangen er en opprydning av klubber som ikke har aktivitet eller
ikke ha hatt det på flere år. Antall medlemmer har steget siden sesongen 2015/2016.
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1.5 Møtevirksomhet
Innebandyseksjonen har i løpet av perioden hatt 8 styremøter og 2 arbeidsmøter. Det er behandlet 44
saker. Det er avholdt et fellesmøte, der klubber fra forbundsseriene for menn var invitert.
I tillegg til styrets møter, er det gjennomført flere møter i seksjonsstyrets komiteer og utvalg.

1.6 Internasjonalt
Pr. 15.05.18 består IFF av følgende 68 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, Romania, Sierra Leone, Hviterussland, Iran, Indonesia, Litauen, Filippinene,
Jamaica, Mosambik, Sør-Afrika, Kamerun, Tyrkia, Uganda, Elfenbenskysten, Venezuela, Kenya,
Kina, Haiti, Somalia, Malta, Hong Kong, Nigeria, Kroatia.

Representasjon:
IFF Central Board (CB)
Monica Bakke har vært Treasurer i IFF Central Board og medlem i IFF Executive Committee.
IFF Appeal Committee (AC)
Kim-Alexander Hofgaard Jørstad har vært medlem av Appeal Committee.

1.7 Samarbeidspartnere
Salming, Sportshoppen, Swerink, Gjensidige, Thon Hotels, Norsk Tipping, Polar og Sportslotteriet har
bidratt positivt for innebandy som breddeidrett.
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2.

KOMITEER OG UTVALG
2.1 Dommerkomiteens beretning 2018/2019
Dommerkomiteens sammensetning
Dommerkomiteen har i perioden bestått av
Per Harald (Palla) Bai Stabell

Leder

Kim-Alexander H. Jørstad

Fagansvarlig (ansatt)

Gitte Bjerkelund
Lars Bredby
Georg Engstrand
Monica Birdal

Økonomiansvarlig og bindeledd til Seksjonsstyret
Observasjonsansvarlig
Medlem
Medlem

Jon Vegar Eliassen
Mads Dørstad

tillitsvalgt representant for forbundsdommergruppa
tillitsvalgt representant for forbundsdommergruppa

Terje Larsen fra NBFs administrasjon har i samarbeid med fagansvarlig fungert som komiteens
sekretariat.
Dommerkomiteen (DK) har i perioden hatt 7 fysiske møter, hvor det er behandlet i alt 30 saker. Det er
også avholdt en rekke arbeidsmøter hvor kun enkelte DK-medlemmer, med relevante arbeidsoppgaver,
har deltatt.

Dommersituasjonen
Sesongen 2017/2018 fikk 13 dommerpar og to enkeltdommere (forfallsdommere), tildelt autorisasjon
for forbundsseriedømming. Disse ble delt inn i fire grupper. I rangeringen har syv (7) av disse parene
dannet gruppe 1, som også dømmer eliteserie menn. Ett (1) par ble tatt opp i gruppe 2, for andre
halvdel av sesongen. Formålet har vært å gi paret kamper i eliteserie menn i løpet av sesongen. Ett (1)
par har primært dømt Elite damer, og ellers enkelte forfallskamper. Første halvdel av sesongen var det
fem (5) par har dannet gruppe 3, og har dømt 1.div Østland menn og eliteserie kvinner. Andre halvdel
av sesongen var det fire (4) par i gruppe 3.
Paret i gruppe 2, Pedersen/ Pedersen har fått 3 kamper i eliteserien for menn.
DK har opprettholdt ufravikelige krav til tester, både fysiske og teoretiske. Alle par som har ledet
kamper i forbundsseriene i år, har gjennomført og bestått alle tester, før de entret banen til første
kamp.
Ett par gav seg før sluttspillet. Sluttspillene ble gjennomført med 12 par.

Dommersamlinger
PRE-SEASON
Forbundsdommerne hadde en todagers samling i Tanumstrand, Sverige 26. - 27. august. Formålet med
samlingen, foruten gjennomføring av fysiske og teoretiske tester, var å forankre felles referanser til
toleransenivå og måten kamper skal ledes. Det ble gjennomført gruppearbeider, innlegg fra
fagansvarlig og observasjonsansvarlig, gjennomgang av retningslinjer for forbundsseriedommere, hvor
IFFs Playbook (retningslinjer for hvordan IFF ønsker at dommerrollen skal håndteres på og utenfor
banen) nå er inkorporert i de norske retningslinjene for forbundsseriedommere, samtaler med alle
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reisedommerparene og innlegg av tidligere toppdommer Johan Råsbrink. Han snakket om endringer i
de svenske dommerdirektivene, hvorfor og utfordringer. Han fortsatte med å vise kursmateriell det
svenske forbundet har utarbeidet, og krydret det hele med historier og erfaringer fra egen karriere.
MID-SEASON
Lørdag 3.februar var det samling med forbundsseriedommerne. Formålet med samlingen, ved siden av
å samle gruppen til fysiske tester, var å dele erfaringer og diskutere toleransenivå, blant annet ved
hjelp av gjennomgang av aktuelle videosituasjoner.
Det var i forkant gitt en regelprøve via regeldatabasen (www.innebandyregler.no).

Dommeroppsett
Administrasjonen med Terje Larsen og Kim-Alexander H. Jørstad har hatt ansvaret for
dommeroppsett i de tre forbundsseriene. Dette har blitt presentert for DK på møte for kvalitetssikring
og godkjennelse.
DK har i fellesskap satt opp dommere i sluttspillet, herunder tatt ut dommere til NM-finalene.
Forfallsarbeidet har vært utført av Kim-Alexander H. Jørstad.

Dommerobservasjon
I løpet av sesongen er det gjennomført 134 observasjoner på forbundsseriedommere i seriespill og
NM-gruppe- og sluttspill.
De som har stått for observasjonsarbeidet er Lars Bredby, Kim-Alexander H. Jørstad, Mathias Smaga,
Inge Haug, Thomas Sørensen og Kjell Hølland.
Lørdag 16.september 2017 ble det gjennomført en heldagssamling for observatører i forbundsseriene.
Her ble plan for observasjoner, håndtering av direktivene, endringer til observasjonsskjema, bruk av
kommunikasjonsutstyr mm diskutert og behandlet. Det ble også gjennomført en observasjon av
kampen Sveiva - Sarpsborg (eliteserien for menn). Samlingen er en årlig foreteelse for å sikre og
utvikle kvaliteten på observasjonsarbeidet i forbundsseriene.

Internasjonal representasjon
Norge har sesongen 2017/ 2018 hatt to internasjonalt dommerpar.
Dommerparene er Tomas Trogstad/Daniel Lindgren og Tommy A. Monge/ Andreas K. Johansen.
Førstnevnte fikk sin debut denne sesongen, mens Monge/Johansen fikk sin debut forrige sesong.
DK har også to internasjonale observatører. Lars Bredby og Inge Haug er tatt opp i IFFs
observatørkorps.
Følgende oppdrag er gjennomført av våre internasjonale representanter:
TROGSTAD/LINDGREN:
03.11.17 6 nations Cup
04.11.17 6 nations Cup
05.11.17 6 nations Cup 3.plass
30.01.18 WFCQ
Latvia
31.01.18 WFCQ
Latvia
01.02.18 WFCQ
Latvia
02.02.18 WFCQ
Latvia
03.02.18 WFCQ
Latvia

(k)
(k)
(k)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)

Polen - Slovakia 3-4
Slovakia - Latvia 5-5
Danmark - Polen 1-5
Italia - Sveits 2-18
Ungarn - Russland 5-5
Russland - Latvia 3-7
Italia - Ungarn 3-4
Russland - Italia 9-5
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JOHANSEN/MONGE:
23.08.17 EFC
24.08.17 EFC
25.08.17 EFC
26.08.17 EFC
7.plass
27.08.17 EFC
finale
31.01.18 WFCQ
Tallin
01.02.18 WFCQ
Tallin
02.02.18 WFCQ
Tallin
03.02.18 WFCQ
Tallin
04.02.18 WFCQ
Tallin

(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)

S. Melitopol (UKR) - Great White Sharks (GBR) 4-4
Dunai Krokodilok (HUN)- FBC Skala Melitopol (UKR) 1-5
Tsunami Zahorska Bystrica (SVK) - S. Melitopol (UKR) 7-3
Floorball L´Aquila (ITA) - Great White Sharks (GBR) 4-7
Tsunami Zahorska Bystrica (SVK) - S. Melitopol (UKR) 9-4
Belgia - Nederland 5-5
Liechtenstein - Finland 0-24
Estland - Belgia 16-4
Polen - Estland 4-5
Liechtenstein - Belgia 5-14

LARS BREDBY:
Observatør under EuroFloorball Cup i Valmiera, Latvia 17. – 21. oktober 2017.

Nominerte par til forbundsseriene 2018/2019
To regioner har nominert par til forbundsseriene. Nord-Norge (NNBR) og Oslo/Akershus
Bandyregion (OABR) har nominert henholdsvis ett og to par. Alle parene ble tatt ut til NMgruppespill og observert der.
DK har invitert dommerparene Huge/Pedersen (NNBR) og Bugge/Lohrmann (OABR) til
forbundsserie-dommersamling i august 2018.

Dommerutvikling mot 2020
Sesongen 2017/2018 har vært utfordrende med tanke på menneskelige ressurser. Mye har blitt tillagt
få personer i komiteen. Dette har gjort at komiteen har måttet prioritere, og ikke alltid kan en velge
hvilke oppgaver som skal komme først. For den oppmerksomme, så vil en oppdage at DK har fått
enda ett medlem på plass. Dette skal på litt sikt gi oss bedre muligheter til å møte de utfordringer vi
står ovenfor på en bedre måte. Det er stadig et stort fokus på å bistå og videreutvikle de regionale
dommerkomiteene.
Regeldatabasen (innebandyregler.no)
DK oppfatter at regeldatabasen har vært ett svært nyttig virkemiddel i grunnopplæringen av dommere.
Det gjør det enklere å tilegne seg teoretisk regelkunnskap. Det er to prøveformer: Eksamen (faste
spørsmål) og Test (tilfeldige spørsmål). Den siste formen gjør at prøven endrer seg hver gang en tar
den. Det er også da tilgjengelig fasit etter at en har tatt prøven.
Basen har per nå 333 brukere og det er 316 spørsmål i databasen. Det har vært tilgjengeliggjort 19
prøver og det er avlagt totalt 3680 besvarelser.
Dommerledersamling
Søndag 21. januar avholdt DK samling med dommerkomitelederne i alle kretser/regioner.
På agendaen stod status og utfordringskartlegging av de forskjellige regionene. I forlengelsen av dette
ble det diskutert bruk av regeldatabasen (innebandyregler.no), kursmuligheter – med fokus på
veilederkurs, og virkningen av regelendringene som trer i kraft 01.07.2018.
Videofilming av dommere i forbundsseriekamper
Det ble gjennomført filming av to par fra gruppe 3. Videoene ble brukt i samtaler med dommerne som
ledet kampene og vil bli tilgjengeliggjort for alle regionale dommersamlinger foran kommende
sesong.
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DK oppfatter dette som et meget godt virkemiddel i utviklingene av dommerne, som får sine kamper
filmet og så vurdert sammen med representant fra DK i etterkant. At materiellet også er verdifullt for
de regionale samlingene, er allerede dokumentert gjennom bruk av materiell fra sist sesong.
Materiellet som er utarbeidet oppfattes som bedre tilpasset for bruk på regionalt plan, enn materiell fra
NM finalene, som har ofte har vært det eneste materiellet tilgjengelig tidligere.
Observatør- og veilederkurs
Det ble avholdt et observatørkurs (11.oktober) og ett veilederkurs (9. og 14.oktober) i Oslo/Akershus
bandyregion inneværende sesong.
Observasjoner utenfor forbundsseriene
Som ett forsøk har forbundets observatørkorps bistått med observasjoner i to av regionene. Delvis for
å kartlegge aktuelle kandidater til forbundsseriene, men også som ett ledd i en utvikling av dommere i
de enkelte regionene. Det kan ta litt tid å finne ut om slike tiltak har den ønskede effekten og
måloppnåelse. Dette er direkte knyttet til vår delmålsplan og nærhet til, og dialog med, dommere og
komitemedlemmer i regionene, gir oss verdifull informasjon og kunnskap.

Dommere til NM-finaler
Årets NM-finaler i Ekeberghallen i Oslo 21.–22. april 2017 ble dømt av følgende dommerpar:
G15:
J15:
G17:
J17:
G19:
Kvinner:
Menn:

Rune Davidsen/ André Kopperud
Georg Bugge/ Nicolas Lohrmann
Jon Åge Meller/ Erik Godtfredsen
Espen Sjetne/ Thorbjørn Alvestrand
Bjørn Einar Rønningen/ Snorre P. Korrell
Tomas Trogstad og Daniel Lindgren
Roy Kristoffersen/ Trond Olsen

Reservepar NM: Kvinner: Roy Kristoffersen/ Trond Olsen. Menn: Tomas Trogstad/ Daniel Lindgren.

Jan Nordlis hederspris
Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli ble av lagene i eliteserien for menn utpekt til årets
dommerpar i Norge og fikk prisen «Jan Nordlis hederspris» overrakt under NM finalene lørdag
21.april.

Planer fremover
Strategiplanen til innebandyseksjonen i NBF sier om dommere:
- Utdanne flere og beholde dommere i alle kretser og regioner og forbundsserier.
- Utdanne flere dommerobservatører og veiledere på krets/regioner- og forbundsnivå.
Disse delmålene er gjeldende også for kommende sesong. Begge delmål krever holdningsskapende
arbeid fra forbund, seksjon, region og komiteer og at dette forankres i klubber og medlemmer. Den
mest kritiske faktoren har vist seg å være å få tak i nok ressurspersoner. Det er etter hvert blitt klar
bevissthet rundt økonomi og planverket. Både DK sentralt og de regionale DK`ene har apparatet klart
til å utdanne veiledere, observatører og gi råd og kunnskap om det arbeidet som kreves – i klubbene,
for at vi skal få til dommerutvikling i takt med den utviklingen som foregår ellers i innebandy-Norge.
Så dommerkomiteen vil fokusere på følgende oppgaver fremover:
- Fortsette samarbeidet og utviklingen av de regionale dommerkomiteer i alle aktive regioner/kretser.
Det prioriteres å hjelpe de enkelte regioner/kretser og se på de utfordringer som det arbeides med.
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- Fortsette å arbeide med blant annet å fase inn flere dommere i de videregående dommerkursene for
å skape morgendagens kampledere, samt å fokusere på dommerveiledning for å ivareta de
nyutdannede dommerne i hele landet.
- Arrangere samling for forbundsseriedommere 25.-26. august og samling for
forbundsserieobservatører 29. september 2018.

Oslo, den 16. mai 2018

_______________________
Per Harald (Palla) Bai Stabell
Leder

_______________________
Kim-Alexander H. Jørstad
Fagansvarlig

_______________________
Gitte Bjerkelund (s)
Økonomi

_______________________
Lars Bredby (s)
Observasjonsansvarlig

_______________________
Monica Birdal (s)
medlem

_______________________
Georg Engstrand (s)
DK-medlem

_______________________
Inge Haug (s)
DK-medlem
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2.2 Regelkomiteens beretning 2017/2018
Det har denne sesongen ikke vært en fungerende regelkomité, men Administrasjonen v/Frank
Nordseth, Terje Larsen og Kim-Alexander H. Jørstad har avgitt tolkninger i enkeltsaker, der forståelse
av regelverket har kommet på spissen. I tillegg har det vært gjort en større jobb, både med å oversette
endringer i spillereglementet, og med å gjennomgå begrepsbruken i de bestemmelsene som ikke
endres for å sikre at spillereglementet er så gjennomarbeidet og konsistent som mulig.
Administrasjonen arbeider fortløpende med å kvalitetssikre regelverket slik at det er enklest mulig å
forstå.
Paal Saastad
Leder av Innebandyseksjonen

2.3 Inkluderingskomiteens beretning 2017/2018
Inkluderingskomiteens sammensetning
Monica Birdal
Jan Olav Sørli
Jim Nymoen
Andreas Hagen
Arild Sem
Elling Allendes
Ann Katrin Eriksson

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem og bindeledd til Seksjonsstyret.
Administrasjonen (prosjektleder idrett for alle)

Hva
Seksjonsstyret har arbeidet for å nedsette en inkluderingskomite i innebandyseksjonen bestående av
personer fra flere områder, som EL-innebandy, Super-innebandy og Mangfold. Seksjonen vedtok, i
styremøte 13. mars, komiteens sammensetning. Komiteen er besatt av personer fra klubber med
aktivitet for flere av områdene tilknyttet inkluderingskomiteen.
Komiteens definerte hovedansvarsområde:
«Ivareta interessene til grupper med fysiske og spesielle behov i tillegg til integrering av mennesker
med ulik bakgrunn.».
Komiteen har, etter forespørsel fra styret, utarbeidet mandat med delmål og tiltaksplan:
Delmål - EL-innebandy




Opprettholde og videreutvikle aktivitet for EL-innebandy spillere.
Økt synlighet og kjennskap til EL-innebandy som mulig aktivitet for mennesker med
motoriske nedsettelser.
Øke antall EL-innebandy dommer.

Delmål - SUPER-innebandy



Øke antall klubber, medlemmer og trener/ledere.
Utarbeide konkurranseformer og retningslinjer for SUPER-innebandy.
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Delmål - Mangfold


Sørge for finansiering og gjennomføring av lokale aktiviteter.

Tiltak:
o
o
o

o
o
o

Grundig utredning av pågående seriespills-pilot i EL-innebandy. Utføres innen desember
2018 for eventuell fremlegging til årsmøte 2019.
Opprette samarbeid med dommerkomiteen for å se på mulige løsninger får utdanning og
rekruttering av EL-innebandy dommer. Gjennomføres i løpet av sesong 2018/2019.
Delta på paraidrettsdager, samarbeide med andre paraidretter, interesseorganisasjoner,
opptreningssenter og instanser som er relevante for EL-innebandy. Gjennomføre minst 5
slike aktiviteter i sesongen 2018/19.
Utvikle tilleggsmodul i trenerløypa for SUPER-innebandy. Starter våren 2019.
Innføre egen klasse for SUPER-innebandy på minst 5 mini-runder i sesong 2018/19.
Gjennomføring av tiltak knyttet til mottatte midler for integrering av mennesker med ulik
bakgrunn. Tiltak starter høst 2018.

Mandatet, med delmål og tiltaksplan er til godkjenning i seksjonsstyret.

2.4 Organisasjonskomiteens beretning 2017/2018
Hvem
- Komiteen har avholdt 0 møter i perioden
Hva
-

Det har ikke vært aktivitet i komiteen i løpet av perioden.
Det har ikke lyktes seksjonsstyret å skape en aktiv organisasjonskomite. Seksjonsstyret har
håndtert henvendelsene som naturlig ville tilfalt organisasjonskomiteen.
Forbundsstyrets handlingsplan innehar et par viktige punkter.
o Forbundet skal videreutvikle profileringsarbeidet som alt er initiert. Det er viktig at
alle forbundets idretter fremstår som unike og tydelige under en felles paraply som
ikke overskygger selve aktiviteten. Dette arbeidet har høyeste prioritet og vil være
synlig allerede denne sesongen. Et eksempel vil være at kongepokaler for 2016/2017
sesongen skal ha tydelig preg av hvilken særidrett pokalen gjelder for.
o Forbundsstyret skal umiddelbart sette i gang et grundig arbeid med gjennomgang av
økonomien. Med dagens finansieringsordning gjennom Norges Idrettsforbund, NIF og
tippemidler, må det vurderes hva som er best for de samarbeidende idrettene i vårt
forbund. Hva gir mest til aktivitet; fortsatt samarbeid eller oppdeling i tre egne
forbund? Resultatet av en slik nøye gjennomgang skal også benyttes over NIF for å
påpeke eventuelle skjevheter en slik gjennomgang identifiserer.
o Forbundet skal i perioden 2016-2018 fortsatt prioritere arbeidet for bygging av anlegg
for alle våre idretter i hele landet.
o Forbundet skal i perioden 2016-2018 arbeide for å styrke våre interesser i respektive
internasjonale særforbund, samt bidra i arbeidet for å nå de internasjonale særforbunds
målsetninger.
o Forbundet har tegnet en samarbeidsavtale med LinkT AS. Det vil utarbeides en profil
for samtlige idretter i Forbundet. Hensikten er å beskrive profilen for organisasjonen,
slik at det kan legges til grunn for kommersielle aktiviteter (sponsorinntekter)
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Fremtid
- Først og fremst blir det viktig å få på plass en person til å lede dette arbeidet videre. Jobbe for
å få implementert punktene som ble utarbeidet i 2016 sammen med kretskoordinator, som
gjelder kommunikasjonslinjene mellom kretser og seksjon.

Komiteen justerer ikke på delmål og/eller mandat.

2.5 Media- og kommunikasjonskomiteens beretning 2017/2018
Hvem
Komiteen har bestått av: Monica Bakke, Paal Saastad og Frank Nordseth
Paal Saastad har fungert som komiteens bindeledd til styret.
Komiteen har ikke avholdt fysiske møter i perioden.
Hva
Komiteen har stort sett bare jobbet med promotering av landslagsvirksomheten i forbindelse med VM
for kvinner.
Vi har hatt møte med mulig leverandører av plattformer for streaming av kamper, dette arbeidet er i
henhold til styrevedtak nå overlatt til administrasjonen.
Handlingene er forankret i komiteens mandat og hovedansvarsområde: Øke medias interesse for
innebandy i Norge.
Fremtid
Fremover blir det viktig å fortsette og samarbeide med administrasjonen rundt informasjonskanaler
samt bidra til å utvikle en eventuell egen streamingplattform.
Komiteen justerer ikke på delmål og/eller mandat.

2.6 Breddekomiteens beretning 2017/2018
Hvem
Hvem har sittet i Breddekomiteen?
Ragnhild Rossehaug Ådland (leder)
Silje Elise Sundsmoen Johansen
Jørn Hansen
Åsmund Sjøberg
Hvem er tilknyttet styret og hvem er eksterne i komiteen?
Jørn Hansen er eksternt medlem.
Åsmund Sjøberg er administrasjonens representant.
Øvrige medlemmer sitter i Seksjonsstyret for innebandy.
Antall møter (fysiske og/eller telefon/skype), seminar/samlinger?
Breddekomiteen har gjennomført to møter denne årsmøteperioden. Ett heldagsmøte i desember, og ett
skype-møte med medlemmer fra administrasjonen. Ellers har kontakt foregått på e-post og telefon.
Møtene har vært avholdt i en god og sportslig tone.
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Hva
Hva har komiteen jobbet med? (Mandatsoppgaver og/eller saker?)
Komiteen har i all hovedsak jobbet med arbeidsverktøyet for å fremme rekruttering og entusiasme,
samt redusere frafall i klubber, kretser og regioner i landet.
Dette arbeidet har i stor grad basert seg på innspill som kom frem på seminaret før årsmøtet i fjor,
samt innspill på årsmøtet og innspill som har kommet inn til komiteen i ettertid.
Komiteen har i arbeidet med dette verktøyet samarbeidet tett med utviklingsavdelingen og deres
representanter.
De ulike grupperingene innen tiltak er: Lavterskeltilbud, hindre frafall, øke rekruttering og skape
entusiasme.
Hvilken tilknytning har oppgavene mot seksjonens delmål (vedtatt av årsmøtet)
Vi mener at oppgaven med arbeidsverktøyet vi har jobbet med, og som etter planen skal
offentliggjøres snart faller inn under de fleste av våre ansvarsoppgaver. Det er alltid rom for å gjøre
mer, men det er begrenset med timer i døgnet. Vi rommer økt rekruttering og hindring av frafall,
jentesatsing og økt fokus på den, lavterskeltilbud og alternativer til ordinært seriespill.
Vi i breddekomiteen gleder oss over arbeidet Utviklingsavdelingen gjør for innebandy i Norge, og
oppfordrer alle lag, klubber, kretser og regioner å bruke sin lokale utviklingskonsulent konstruktivt!
Fremtid
Hva blir viktig for Breddekomiteen fremover?
Det blir viktig fremover å fullføre arbeidsverktøyet og å hjelpe klubber og kretser til å ta det i bruk. Vi
kommer også til å legge til nye forslag, og bygge ut med nye forslag og tiltak.
Vi kommer til å fortsette å jobbe mot målsettingen om å redusere frafall, skape entusiasme, øke
rekruttering og å skape lavterskeltilbud. Vi ønsker å få bedre dialog og samarbeid med de kretser og
regioner som ønsker hjelp til å fokusere enda mer på bredde og lavterskeltilbud.
Hvilke oppgaver og delmål? Skal delmål justeres?
Delmålene til BK trenger i utgangspunktet ikke justeres, men ansvarsområdet er for stort til at man
kan gå i dybden i hvert mål til enhver tid. Breddekomiteen har denne perioden satt seg et arbeidsmål
med arbeidsverktøyet og har jobbet bevisst med dette, da det er et såpass stort prosjekt.
For Breddekomiteen,
Leder Ragnhild Rossehaug Ådland

2.7 Elitekomiteens beretning 2017/2018
Hvem
Hvem har sittet i Elitekomiteen?
Ole Petter Rogne (leder)
Lisbeth Hildremyr (fødselspermisjon)
Christian Moldjord
Paal Saastad (Leder Seksjonsstyret har stort sett deltatt på alle Ek-møter)
Hvem er tilknyttet styret og hvem er eksterne i komiteen?
Alle sitter også i Seksjonsstyret. Ingen eksterne.
Antall møter (fysiske og/eller telefon/skype), seminar/samlinger?
Elitekomiteen har gjennomført 4 komite-møter i perioden 24. august 2017 – 24. januar 2018. Møter
etter 24. januar har vært i Seksjonsstyrets regi. Alle møter i Oslo. Det er i tillegg gjennomført 1
stormøte om Eliteserien menn med klubber og krets på Ullevål, i regi av Elitekomiteen.
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Hva
Hva har komiteen jobbet med? (Mandatsoppgaver og/eller saker?)
Elitekomiteen har jobbet med følgende prioriterte oppgaver gitt i Mandat for Elitekomiteen:
Overordnet Mandat: Landsdekkende Eliteserie. Utrede hva som skal til for å etablere landsdekkende
eliteserie. Dette tema har vært jobbet med gjennom forslag til ny reiseordning (Reisefond)og endring
av serieordning for Elite herrer. Det har vært noe utredning rundt en mulig landsdekkende 1 divisjon,
som et steg mot en landsdekkende eliteserie. Arbeidet med dette fortsetter.
Kvalitet i toppen av norsk innebandy - Eliteserie. Utrede hva som skal til for å etablere bedre kvalitet i
toppen av norsk innebandy med fokus på eliteserie og toppidrett. Dette tema er løftet som egen
workshop med eliteklubber og kretser i Januar 2018. Arbeidet har endt opp i forslag til ny organisering
av Eliteserien Herrer. Forslaget fremmes for Årsmøtet 2018.
Reisefond. Seksjonsstyret hadde mandat fra Årsmøtet 2017 til å utrede og fremme forslag til ny
ordning for reiserefusjon gjennom et Reisefond. Nytt forslaget fremmes Årsmøtet 2018.
Kvinnesatsing. Eliteserie kvinner: Utrede klubbenes behov og muligheter.
Det ble i 2017 gjennomført 2 stormøter med fokus på kvinnesatsing i innebandyen. Dette arbeidet har
ikke blitt fulgt opp etter intensjonen i perioden høst 2017/vinter 2018.
Landslagsmal. Revidere landslagsmal med langsiktige sportslige mål som skal godkjennes av
Seksjonsstyret. Revidert landslagsmal må utarbeides videre.
Klubblisensreglementet: Innebandyseksjonen skal før hvert kalenderår, i løpet av desember, fastsette
kravene til kommende sesongs eliteserie for menn og kvinner. Det påløper Elitekomiteen å følge opp
dette. Et eget Klubblisensutvalg hvor Elitekomiteen er representert ved Ole Peter Rogne har hatt egne
møter om endringer i reglementet. Det er kommet inn nye innspill fra klubber om endring av
Klubblisensreglementet. Dette arbeidet pågår kontinuerlig.
Fremtid
Hva blir viktig for Elitekomiteen fremover:
- Ek ønsker å følge opp forslag for nytt seriesystem for Elite herrer med tanke på innføring i
2019/2020.
- Ek ønsker å følge opp kvinnesatsing også i 2018/2019.
- Ek ønsker å styrke arbeidet med etablering av landsdekkende Eliteserie utvikling mot
innebandy som toppidrett på Elitenivå.
- Ek ønsker å jobbe videre med en mer langsiktig ordning for bruk av utenlandske spillere i
Eliteserie. Dette er lagt i bero inntil videre.
- Ek ønsker å følge opp en forbedring av klubblisens-reglementet bl.a. ved å arrangere en
workshop med aktuelle klubber og kretser også i 2018/2019
- Ek ønsker å videreføre revidering av landslagsmal.
- Ek ønsker å utrede en mer stabil økonomisk reiseordning for klubber i Eliteserien og
landslagsaktuelle spillere utenfor Østlandsregionen. Forslag om Reisefond fremmes
Årsmøtet 2018. Dette må følges opp inntil eventuell etablering i sesongen 2019/2020.
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2.8 Idrett for alle - årsrapport 2017/2018

EL-INNEBANDY
Fokuset er å bevare all aktivitet som er skapt gjennom årene. Klubbene må styrkes med flere spillere,
trenere og kompetanse. Økt synlighet av EL-innebandy er fremdeles like viktig. Dessverre viser
idrettsregistreringen at det er en nedgang i antall medlemmer og klubber.
Klubber
Medlemmer

26
243

Turneringer
Selv om vi har en nedgang i antall klubber og medlemmer har vi en stor økning i antall turneringer.
Klubbene har et stort engasjement og gjør en formidabel innsats. Hele 16 turneringer er gjennomført i
sesongen 2017/18. Dette er en dobling fra i fjor.
Seriespill
De to siste sesongene har det pågått en prøveordning for seriespill. Formålet var å kartlegge hvordan
seriespill kan gjennomføres innen para-idretten EL-innebandy. Det er gjennomført prøveordning på to
nivåer og det ble gjennomført 6 serierunder hos de 6 påmeldte klubbene i Arendal, Lillestrøm,
Trondheim, Sandefjord, Skien og Bærum. Det skal gjennomføres en grundig utredning av pågående
seriespills-pilot og eventuelt fremlegges forslag til årsmøtet i 2019.
Velkommen til EL-innebandy
Endelig er det laget en manual, på 71 sider, om EL-innebandy. Her fins alt fra enkle øvelser,
treningstips, økt-planer og regler til vedlikehold av kjelker og andre rammer for idretten. Vi håper at
manualen kan være til hjelp og bidra til inspirasjon.
Treningsleir EL-innebandy
Treningsleiren i Rykkinnhallen gikk som vanlig av stabelen siste uke i juni. Her deltok 34 spillere fra
syv forskjellige klubber. Spillere fra både Sverige og Danmark var også representert. Dette var det
sjette året i rekka Bærums Verk og Hauger IF arrangerte treningsleir.
Åpen samling og rekrutteringsdag på Holmlia og på Innlandet
Åpen samling er for alle som ønsker å prøve EL-innebandy for første gang, eller som allerede spiller
EL-innebandy. Spillere, foreldre, søsken og assistenter ønskes velkomne. Erfarne trenere og ELinnebandyspillere fra Bærums Verk og Hauger IF og Lillestrøm, fungerer som instruktører. I løpet av
2017/18 ble det gjennomført to samlinger. Lørdag 9. september på Innlandet med ivrige spillere og
foreldre fra Elverum IBK som fikk mange gode tips av Andreas Larsen og Andreas Semb, fra Bærums
Verk og Hauger IF. Lørdag 4. november var nærmere 40 deltakere, barn, ungdom og voksne, samlet
på Holmlia. Gjesteinstruktørene bestod av Jim Nymoen, Gaute Nymoen og Andreas Semb, fra
Bærums Verk og Hauger IF og Torunn Swane og Martin Madsen fra Lillestrøm.

SUPER-INNEBANDY
SUPER-Innebandyen fortsetter å øke. Siden i fjor har vi en tredobling med SUPER-innebandyspillere.
Klubber
Medlemmer

13
118

MegaRunde i Ekeberghallen
Nittedal Wolves var arrangør av MegaRunde i Ekeberghallen, i april. For første gang deltok SUPERinnebandy lag i en egen klasse. 40 entusiastiske spillere, fordelt på 7 lag, fra 4 klubber deltok.
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SuperCamp og Stavanger Open
For første gang ble det arrangert egen treningssamling for SUPER-lag. SUPER-Campen ble
gjennomført i forbindelse med Stavanger Open. Karmøy IBK startet samlingen med et inspirerende
foredrag om sine opplevelser i Special Olympics. Deretter var det høyt tempo, fellestrening og bankett
med storartet underholdning. Søndag spilte alle turnering. I fjor var det bare Kampen IBK og Karmøy
IBK som deltok i superklassen under Stavanger Open. I år deltok 5 klubber og 40 spillere, med
Gjelleråsen som hadde reist hele veien fra Oslo for å delta.
SUPER-innebandy på konferanse for attføringsbedrifter
NBF promoterte SUPER-innebandy på høst- og vårkonferanse for landets alle attføringsbedrifter. De
250 lederne som deltok på konferansen kommer fra bedrifter a la Solstein AS. Vi ønsker samarbeid for
å rekruttere til flere SUPER-lag. Resultatet ble 8 nye bedrifter som følges opp.
Inkluderingsprisen til Karmøy IBK
Karmøy IBK mottok inkluderingsprisen 2017 for sitt arbeid med SUPER-innebandy. Inkluderingsprisen er et virkemiddel for å øke statusen og rette søkelyset på det gode arbeidet som blir gjort på
feltet para-idrett. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for
videre arbeid. Prisen ble utdelt i forbindelse med Idrettsgallaen 2017. Dette er tredje gangen vår
organisasjon mottar inkluderingsprisen. Nyborg IBK fikk prisen i 2016 og Norges Bandyforbund
sentralt var vinnere i 2008.

INNEBANDY MED MANGFOLD
Forbundet fikk innvilget midler fra ExtraStiftelsen til videreføring av prosjektet «Innebandy med
mangfold». Følgende tiltak er gjennomført:
Klæbu IBK
Klæbu IBK har samarbeidet med Klæbu Voksenopplæring og innført innebandy som en del av
kommunens introduksjonsprogram med 40 unike deltakere. For andre året på rad stiller deltakerne på
lag i løkkebandyserien.
Oslo og Akershus Bandyregion
OABR har gjennomført to nybegynnerkurs for elever på Vahl skole på Tøyen i Oslo. Majoriteten av
elevene kommer fra fattige familier med innvandrerbakgrunn. 40 elever deltok på kurs.
Sportsklubben Sterling (Oslo)
I etterkant av gjennomført nybegynnerkurs på Vahl skole fikk elever tilbud om gratis organisert
innebandytrening hos Sportsklubben Sterling. Det ble dannet en treningsgruppe med sirka 10 nye
medlemmer.
Sørvest Bandyregion
SVBR gjennomførte i høstferien gratis innebandyskole, for fattige barn og unge, på tre steder. I
Stavanger (33 deltakere), på Karmøy (35 deltakere) og i Sandnes (42 deltakere). I tillegg er det
arrangert gratis innebandykurs for 250 elever ved Johannes Læringssenter (JLS). JLS er en skole for
elever med innvandrerbakgrunn, som går der for å lære norsk før de blir inkludert i vanlig skoleverk.
Etter gjennomført kurs ble elevene invitert til å delta i aldersbestemte lag hos de lokale klubbene;
Sunde IBK, Hundvåg Innebandy, Lura IL, Hinna IBK og Brodd IBK.
Kampen IBK (Rogaland)
Kampen IBK har gitt tilbud om gratis innebandytrening for barn og ungdommer med
flyktningbakgrunn. 33 deltakere har benyttet seg av tilbudet. De fleste deltakerne ble rekruttert direkte
fra innebandycampen Sørvest Bandyregion arrangerte i samarbeid med Johannes Læringssenter.
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FELLES IDRETT FOR ALLE
Paraidrettsdager
NBF og regioner har vært til stede på 6 forskjellige para-idrettsdager. Para-idrettsdager er et samarbeid
mellom flere særforbund som viser frem sine tilrettelagde idretter. Det gir funksjonshemmede
muligheter å teste ut forskjellige idretter som finnes i området der de bor. Både EL-innebandy og
SUPER-innebandy er blitt frontet. Vi har deltatt på paraidrettsdag i Ski alliansehall, Kristiansand,
Kalnes, Skien Fritidspark, Asker og på Nordsjølekene i Bergen.
Samarbeidsavtale med AssisterMeg
AssisterMEG er et firma som jobber med BPA (brukerstyrt personlig assistanse), støttekontakter og
avlastning. De har et brennende engasjement for fritidsaktiviteter og idrett. I tre klubber har vi fått
mulighet til å bruke ansatte fra AssisterMEG, som fungerer som trener/lagleder for et ELinnebandylag eller et SUPER-innebandylag. Samarbeidet betyr at vi får hjelp med å finne engasjerte
ledere, at vi får forutsigbar aktivitet og at vi får hjelp med rekruttering. Sammen kan vi øke bredden i
aktiviteten. Vi har inngått en avtale som går over to år. Ordningen prøves ut i Sveiva, Elverum og
Stavanger.

Ann Katrin Eriksson
Prosjektleder «Idrett for alle»

2.9 Klubblisensutvalget
Utvalget har bestått av to medlemmer: Jon Erik Eriksen og Ole Petter Rogne.
Medlemmene har levert en underskrevet taushetsplikterklæring.
Klubblisensutvalget har behandlet alle innkomne søknader. Utvalget har bedt alle klubber sende inn
resultatregnskap, budsjett og dokumentasjon på trenerkompetanse. I tillegg har utvalget forespurt
klubbenes regioner om hvilket antall aldersbestemte lag de hadde sesongen 2017/2018.
På bakgrunn av behandlingen innstilte klubblisensutvalget på at alle klubbene skulle få innvilget
klubblisens. Seksjonsstyret stilte seg bak utvalgets innstilling og tildelte klubblisens til alle klubbene.
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3.0 ARRANGEMENT
NBF-I har i sesongen 2017/2018 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1.
divisjon Østland for menn. Forbundsseriene har blitt administrert i serieadministrasjonsverktøyet
TurneringsAdmin (TA), og dette har fungert svært tilfredsstillende. Alle klubbene har ført
InnebandyLive (elektronisk kampskjema) på sine hjemmekamper, som automatisk har generert spillerlag- og målvaktstatistikk på webdelere på forbundets nettsider og i mobilapplikasjonen Min Bandy.
Oslo og Akershus Bandyregion har også administrert alle sine serier i TA, og det er blitt arrangert
opplæringstiltak for flere andre regioner. Planen er at alle kretser/regioner i løpet av de neste årene er
helt over på serieadministrasjon i TA og at alle kamper på alle nivåer føres i InnebandyLive. 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 eliteserien menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir
administrert av kretsene/regionene. Det vises for øvrig til den enkelte krets/regions beretning. For
tabeller, se punkt 7.

3.1 Forbundsarrangementer
NM-puljespill, kvinner (Høyenhallen og Rommenhallen 17-18.3.2018)
Tunet IBK og Sveiva Innebandy var tekniske arrangører. Resultater, se punkt 7.
Elitekvalifisering menn (Skjærgårdshallen 7.-8.4.2018)
Stathelle IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, G17 (Sarpsborghallen 7.-8.4.2018)
Sarpsborg IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, J17 (Neshallen 7.-8.4.2018)
Nes Sportsklubb var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, G15 og J15 (Ekeberghallen og Høyenhallen 14.-15.4.2018)
Tunet IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
NM-puljespill, G19 (Nesøyahallen 14.-15.4.2018)
Asker IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.
NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Ekeberghallen 21.-22.4.2018)
Sveiva Innebandy var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

21

4.0 IDRETT ELITE
4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2017/2018
Støtteapparat
Landslagssjef:
Landslagstrener:
Målvaktstrener:
Fysioterapeut:
Materialforvalter:
Landslagskoordinator:

André Sveen
Jon Ketil Nilsen
Christer Rønnmark
Stine Liebermann Åsheim
Stig Solem
Lars Bunæs

Formål
Hovedmål med denne sesongen har vært:
- Få økt fokus på treningskvalitet og mengde
- Få flere spillere med i diskusjonen om landslagsplass
- Kvalifisere oss til VM i Praha, desember 2018
Vi har hatt følgende delmål:
- Inkludere yngre spillere for fremtidig landslagsspill
Konklusjon på måloppnåelse:
- Vi føler vi har flere aktuelle spillere som kan kjempe om en plass i fremtidige tropper, samtidig som
det finne spillere for fremtiden med på breddesamlinger.
- Det er mer fokus på treningskvalitet og mengde.
- Vi kvalifiserte oss til VM.
Gjennomføring
Vi har hatt følgende program:
Vikingen -17, august
Breddesamling, september
Breddesamling, november
Breddesamling, desember
VM-kvalifisering i Slovakia, februar
Resultater inneværende sesong:
VM-kvalifisering:
01.02.18 Nitra
Norge - Spania
02.02.18 Nitra
Østerrike - Norge
03.02.18 Nitra
Norge - Storbritannia
04.02.18 Nitra
Danmark – Norge

13- 0
2- 4
21- 1
6- 7

Plassering i mesterskap/turnering:
VM-kvalifisering i Slovakia, gruppevinner og kvalifisert for VM 2018.

Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen:
Andreas Nordli
Christoffer Nilsson
Petter Lambech
Jørgen Sjolte
Jonathan Moldjord
Joakim Løvholm
Daniel Engebretsen
Martin Kvisvik
Martin Lilleby
Håkon Groth
Ludvik Hansen

Akerselva
Arvika
Bækkelaget
Fredrikstad
Freidig
Gjelleråsen
Grei
Greåker
Greåker
Hagfors
Hagfors

Emilio Garcia
Thomas Ihle
Daniel Gidske
Jørgen Becher
Atle Laland Egeland
Ole Laland Egeland
Rune Svebestad
Anders Øvereng
Fredrik Gjødalstuen
Jonas Pettersen
Lasse Schie

Haugerud
Haugerud
Mullsjö
Nor-92
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
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Mads Gjermundsen
Magnus Jarberg
Markus Hanstad
Markus Jelsnes
Patrick Hjemgård
Sondre Hansen
Thomas Stræte
Vegard Tvete
Andreas Valbye
Brage Harby
Christoffer Øistad
Kristoffer Bakke
Patrick Martinsen

Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Slevik
Slevik
Slevik
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva

Sindre Bjerknes
Sindre P. Christiansen
Andreas Falkeid
Marius Pedersen
Henrik Fredriksen
Mads Normann
Mathias Soini
Ole Martin Skau Jansson
Ole Mossin Olesen
Simen Bendiksen
Simen Lenborg
Olav Falkeid
Markus Lindgjerdet

Sveiva
Sveiva
Team TG
Team TG
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Umeå City
Örebro

André Sveen
Landslagssjef A menn

4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2017/2018
Støtteapparat
Landslagssjef:
Landslagstrener:
Materialforvalter:
Fysioterapeut:
Fysisk trener:
Landslagskoordinator:

Patric Jonsson
Andreas Hildremyr
Even Hovensjø Olsen
Stian Walle Larsen
Lisbeth Hildremyr
Lars Bunæs

Formål
Hovedmål med denne sesongen har vært:
Kartlegging av for oss til dels nye/ukjente spillere.
Informere til spillere, trenere og foreldre hva som kreves for å bli en landslagsspiller.
Vi har hatt følgende delmål:
Få inn så mange som mulig på breddesamlinger rundt om i landet.
Teste samtlige på diverse fysiske tester.

Konklusjon på måloppnåelse:
Vi har hatt ca. 130 spillere på samling, så vi har fått en bra oversikt. Fått tatt beep-, spenst-, styrke- og
hurtighetstest på så og si samtlige spillere.
Gjennomføring
Vi har hatt følgende program:
August
Breddesamling med Vikingen (80 stk.)
Januar
Breddesamling i Trondheim (20 stk.)
Januar
Breddesamling i Stavanger (30 stk.)
April
Spisset breddesamling i Oslo, ca 50 stk. fra de tre ulike breddesamlingene.
Resultater inneværende sesong:
Har ikke spilt kamper/turneringer denne sesongen.
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Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen:
Adrian Aaen
Eivind Maurud
Jens A. Kristoffersen
Johann Vogel
Jørgen Sømoen
Kasper Steinberg
Stian Sønsthagen
William Borza
Aksel Stenvold
Birk Sjølie
Dag Aleksander Sommer
Fredrik Enger
Gard Vigrestad
Håvard Liebe
Martin Slind Hagen
Sigurd Angell Berg
Nicolay Liaaen Hagen
Oscar Halldin
Kevin Östensson
Marius Knutsvik
Simen Jetmundsen
Simen Titlestad
Daniel Svendsen
Einar Delås
Elias Lindgren
Emil Sohlman Lund
Kristian Hansen
Mathias Wågbø
Nicholay Halvorsen
Ola Finess
Steffen Hæren
Vegard Handelsby
Aris Vaporakis
Herman Standal
Jørgen Iversen
Nicolay Vaporakis
Sverre Gulliksen
Ulrik Heiskel
Adrian Johnsen
Henrik Grönli
Henrik Aadnøy

Ajer
Ajer
Ajer
Ajer
Ajer
Ajer
Ajer
Ajer
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
Bækkelaget
Bækkelaget
Dønna IBK
Fjell-Kam.
Fjell-Kam.
Fjell-Kam.
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Gjelleråsen
Gjelleråsen
Gjelleråsen
Gjelleråsen
Gjelleråsen
Gjelleråsen
Gjerdrum
Greåker
Hommersåk

Marius Riska
Sander Sung Sandanger
Simen Valle Landmark
Steffen Andre Ulfsnes
Even Sjamel-Rasmussen
Sigmund Mathisen
Andreas Sellesbakk
Christoffer N. Tangen
Martin Johan By
Andreas T. Fossmark
Johannes Time Bø
Lars Kåre Larsen
Mathias Eriksson
Tobias Sikveland
Isak Seim Hagen
Emil Aunemo
Erik Ålberg
Fredrik Tiller Hegstad
Lars Moen Storvik
Morten Sørhøy
Tim Degn Mikkelsen
Anders Myrvin
Ivar Holmlund
Jesper Korneliussen
Ola Thomas Haglund
Philip Arnesen
Sivert Østerås
Sjur Ulrik Strand
Tobias Holm Gabler
Anders Johansen
Andreas Daaland
Christian Refsnes
Christopher Klungervik
Filip Ræder
Jacob Sylten Iversen
Petter Bjerken
Sander Johansen
Martin Tobias Solvik
Mathias B Melbye
Ola Petter Paulsen
Martin Volden

Hommersåk
Hommersåk
Hommersåk
Hommersåk
Horten
Horten
Klæbu
Klæbu
Klæbu
Lye
Lye
Lye
Lye
Lye
Nidelv
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Nyborg
Sandnes
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sjetne
Sjetne
Sjetne
Sjetne
Sjetne
Sjetne
Sjetne
Sjetne
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Strømmen

Sigurd A. Ingebretsen
Krister S. Sivertsen
Marcus K. Sjåheim
Thomas Tørrestad Lie
Casper F. Sletten
Christian Mola
Haakon Bjerregaard Moe
Jesper Pedersen
Joakim Ngyen
Kimsander Ingebretsen
Mathias Kristiansen
Sondre Mallaugustredet
David Holmebakken
Frederik Nilsen
Fredrik Øhre
Herma Aas Aspeli
Joachim T. Terjesen
Odin Haugan
Oliver Ruud
Patrick Olers
Pontus Finstad
Simen Jansen
Tobias Solheim
Truls Sundal
Vebjørn Renngård
Bendik Austad
Fredrik Holmvik
Jostein Finberg
Benjamin Hellland
John Ravndal
Sebastian Hadland
Sivert Førli
Torjus Waage
Sander Ullern
Markus Hegnes Hansen
Mathias Gommerud
Nicolai Sevlejordet
Hans Helseth
Jakob Grøstad

Strømmen
Sunde
Sunde
Sunde
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Ull/Kisa
Ull/Kisa
Ull/Kisa
Ålgård
Ålgård
Ålgård
Ålgård
Ålgård
Nor 92
Nor 92
Nor 92
Nor 92
Nor 92
Nor 92

Patric Jonsson
Landslagssjef U19 menn
4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2017/2018
Støtteapparat:
Landslagssjef
Landslagstrener
Fysioterapeut
Materialforvalter
Lagleder
Landslagskoordinator

Vidar Bjerkelund
Magnus Skulstad
Simen Schei Eikbu
Erik Bjerkelund
Øyvind Lunde-Bergersen
Lars Bunæs

Formål
Hovedmål med denne sesongen har vært: Skape trivsel, trygghet og øke bevisstheten til utøverne i
forhold til å prioritere det å bli en bedre utøver, og gjøre et godt VM i Slovakia.
Vi har hatt følgende delmål:
Samhold og felles kommunikasjon: Vi skal jobbe fremover med å bli OSS. Alle skal bidra til at vi
drar i samme retning. Når vi sier OSS mener vi alle. Spillere og ledere skal jobbe for bli en felles
gruppe, med mye trygghet, trivsel og takhøyde. Her skal det være rom for å være seg selv.
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Prioriteringer: Her vil det bli satt høye krav til hver enkelt. Vi ble enig om at den enkelte må være
klar i sine prioriteringer. For at vi skal bli OSS, må alle som ønsker å være med, ta noen klare valg og
prioritere deretter.
Konklusjon på måloppnåelse:
Vi kom på 8. plass i VM. Det var en plass høyere enn sist VM, men det er ikke viktig i etterkant. Vi
har hatt noen delmål, som nevnt over og de er ikke nådd. Samholdet var/er ikke viktig for gruppa. Det
var den enkelte sin posisjon og rollen i laget som ble viktig. Eksempelvis: «Bare jeg spiller, og at jeg
har det bra, så er det ikke så viktig med de andre.»
Vår kommunikasjon i VM ble ensformig og gjentagende. Det er fordi vi ledere ikke kjente igjen det
som ble gjort på banen og spillerne opplevde at vi ikke hadde en plan. Det var liten dialog om dette
under VM. Jeg som leder burde oppfattet dette og gjort noe med det under VM
Det var viktig for oss at den enkelte skulle ta ansvar for sin fysiske kapasitet. Det ble ikke gjort. Vi
hadde ikke en hel tropp som holdt det fysiske nivået.
Det ble gjennomført en evaluering av VM. Her var det kun lederskapet som fikk kritikk, og det ble
uttrykt stor misnøye med landslagssjefen og landslagstreneren. Landslagsledelsen er ikke enige i all
kritikken. Etter denne evalueringen valgte landslagssjefen å trekke seg.
Gjennomføring
Vi har hatt følgende program:
29-30 april – Samling «Starten på VM-året»
19-.20. august – Vikingen Tærudhallen og Slorahallen
9.-10. september – Samling i Rommenhallen
2.-5. november – 6-nasjonersturnering i Nitra, Slovakia
24.-26. november VM-samling i Veitvethallen og Rommenhallen
1.-9. desember – VM i Bratislava, Slovakia
Resultater inneværende sesong:
05.11.2017
SVK W - NOR W
04.11.2017
NOR W - POL W
04.11.2017
GER W - NOR W
03.11.2017
NOR W - DEN W
09.12.2017
NOR W - POL W
08.12.2017
SVK W - NOR W
07.12.2017
SUI W - NOR W
05.12.2017
NOR W - USA W
04.12.2017
NOR W - CZE W
03.12.2017
FIN W - NOR W
02.12.2017
NOR W - LAT W

4-2
5-4
2-5
6-3
3 - 12
7-4
10 - 1
5-4
0-8
10 - 1
3–2

Plassering i mesterskap/turnering:
6-nasjoners i Nitra:
2. plass
VM i Bratislava:
8. plass

Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen:
Navn
Mia Norell
Karen Farnes
Thea Ekholt
Stine Flatland
Kine Hedlund Eriksen
Rikke Enerly Selstad
Ida Emilie Ambjørseie
Tone Einstulen
Ida Karevold
Marie Navestad Gundersen
Mia Østerhaug
Lena Gillberg
Anette M. Berg
Anna Tviberg
Hanne Hedlund Eriksen
Henriette Knudsen

Klubb
Brodd
Endre
Endre
Gjelleråsen
Grei
Grei
Jönköping
Kais Mora
Sagene
Sagene
Sagene
SB Vasa
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva

Julie Gidske
Kristine Næss Haug
Kristine Torp
Malin Dahler
Oda Langaker
Charlotta Hjort
Emilie Thorvaldsen
Heidi Rød
Hildegunn Holm
Julianna T. Bakka
Live Fosmark
Maiken Ellis

Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet

Vidar Bjerkelund
Landslagssjef A kvinner
4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2017/2018
Støtteapparat
Øyvind Lunde-Bergersen
Bård Børresen
Erik Wangen
Lydia Bekkevold

Landslagssjef
Landslagstrener
Materialforvalter
Fysioterapeut

Lars Bunæs

Landslagskoordinator

Formål
Hovedmål med denne sesongen har vært:
 Å komme blant de åtte beste i VM i St. Gallen, Sveits 2018
 Å få flest mulig av dagens utøvere til å fortsette med innebandy, og at jentene ønsker å satse
videre til eventuelt å spille på et A-landslag
Vi har hatt følgende delmål:
 Trygghet, mestring og trivsel i gruppa
 Kjennskap til de fire faktorene; fysisk, psykisk, teknisk/taktisk og sosial samt hva disse har å
si for å lykkes på et høyt nivå
Konklusjon på måloppnåelse:
 U19 kom på 6. plass i VM og vi kan derfor si oss fornøyde i forhold til hovedmålsettingen
angående plassering.
 Majoriteten av spillere har ytret at de vil fortsette med innebandy og satse videre mot et Alandslag uavhengig av om de kom i VM-troppen eller ikke.
 Når det gjelder trygghet, mestring og trivsel i gruppa, opplever jeg at det har vært et
problemfritt og inkluderende fellesskap både på samlinger og i konkurranser.
Gjennomføring
Vi har hatt følgende program:
Samling 27.-28. mai 2017 Rommenhallen
Vikingen 19. august 2017 Tærudhallen
Samling 9.-10. september Rommenhallen
Samling 4.-5. november 2017 Tærudhallen
Samling 27. desember 2017 Skjeberghallen
Polish cup 1.-4. februar 2018, Polen
Samling 27.-28.april 2018 Høyenhallen/Rommenhallen
VM 30. april - 6. mai 2018 St. Gallen, Sveits
Resultater inneværende sesong:
Polish Cup: Slovakia 5-3, Sveits 1-8, Tyskland 7-2, Tsjekkia 2-7, Polen 4-3.
VM: Tsjekkia 0-9, Sverige 2-14, Tyskland 5-0, Sveits 2-8.
Plassering i mesterskap/turnering:
3. plass Polish Cup, Polen
6. plass VM i St. Gallen, Sveits
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Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen:
Charlotte R. Johnsrud
Fanny M. Kolstad
Helle Meland
Ina Eliassen
Julie Noer
Juni Reitan Fjøsne
Lea Heeremans Øyvik
Marie Falch
Pernille O. Kolgrov
Alina Akhtar
Hanne Gøranson
Jasmin Ghulam
Nilam Javed
Celine Ripel
Eline Dagestad
Kaja Bråten
Tiril B. Øyvik
Stine E. Sundfær
Madelen Doull
Marie M. Johannessen
Marthe Sophie Janic
Nicoline Marie Olsen
Ida Jørgensen

1999
2000
2001
2000
2000
2001
1999
2001
2000
1999
2000
2001
2000
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2000

BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BMIL
BVHIF
BVHIF
BVHIF
BVHIF
Grei
Grei
Grei
Grei
Holmlia
NOR 92
NOR 92
NOR 92
NOR 92
Nyborg

Kamilla Blekkan
Tiril Vermund
Christina Hoftun
Emma Ryste
Hanna Jonsrud
Hedda Unhammer
Ingrid Shrivastava
Lina Leveraas
Stina Sørensen
Cecilia Hensema A.
Emely Thorsen
Emilie Sundnes
Fanny Norheim
Ida Støa
Ingrid Gudmundstad A
Mai Celine Dyhre
Nora B. Norheim
Silje Karlsen
Sofie D. Andreassen
Vitoria Haugen
Helene Karlstrøm.
Anna Marie Myhre
Karoline E. N. Rødseth

2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2001
2000
2001
2000
2000
1999
2000
2000
2000
1999
2000
1999

Nyborg
Ottestad
Sagene
Sagene
Sagene
Sagene
Sagene
Sagene
Sagene
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
SKI
Stavanger
Stavanger

Bertine Aas Hansen
Camilla Løchen
Maren Kristoffersen
Michelle Ekmo
Andrea Guldbrandsen
Caroline Bjerke
Christine Mejlbo
Emma Fagerhøi
Frida Hermansen
Hanna Walter
Ingrid Thesen
Julie Solskjær
Kaja Øhre
Marie Wolf
Rikke i. Hansen
Sandra Craig
Siri O. Nielsen
Sofie Kristiansen
Sunniva Hauglin
Celine Gilberg
Kristin Nielsen

2001
2002
1999
2000
2002
2002
2000
2001
2000
2002
1999
2002
2002
2000
2000
2000
2002
2000
1999
1999
2000

Sveiva
Sveiva
Sveiva
Sveiva
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Tunet
Ull/Kisa
Ull/Kisa

Øyvind Lunde-Bergersen
Landslagssjef U19 kvinner
4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM
Eliteserien for menn besto av 12 lag, 1.div. Østland menn besto av 7 lag og Eliteserien for kvinner besto
av 7 lag. Administrasjonen har ikke hatt noen problemer med avviklingen av seriene.
Eliteserien for kvinner ble vunnet av Sveiva Innebandy, Eliteserien for menn ble vunnet av Greåker IBK
og 1. div. østland menn ble vunnet av Nor 92 IBK.
Årets spiller for menn ble Ole Martin Skau Jansson (Tunet IBK) og årets spiller for kvinner ble Liga
Garklava (SF Grei).
NM-finalene for senior ble arrangert i Ekeberghallen, Oslo 21. april og strømmet direkte på forbundets
YouTube-kanal og Facebook-side. Her vant Greåker IBK herrefinalen over Sveiva Innebandy, og Tunet
IBK vant kvinnefinalen over Sveiva Innebandy. (Resultater, se punkt 7.).
NM-finalene for aldersbestemte klasser ble arrangert i Ekeberghallen, Oslo 21.-22. april og strømmet
direkte på forbundets YouTube-kanal og Facebook. Her vant Greåker IBK G15-finalen over Asker IBK,
Tunet IBK vant J15-finalen over Sarpsborg IBK, Tunet IBK vant J17-finalen over Sagene IF, Tunet IBK
vant G17-finalen over Fredrikstad IBK og Sarpsborg IBK vant G19-finalen over Fredrikstad IBK.
(Resultater, se punkt 7.).
Det ble ikke spilt seriespill i J19-klassen denne sesongen, og dermed ble det heller ikke NM i denne
klassen.

4.6 EuroFloorball Cup Final Round 2017
Slevik IBK (menn) var Norges representant i årets EFC som ble arrangert i Valmiera, Latvia 17.-21.
oktober 2017. Slevik vant 8-5 i finalen mot latviske FBK Valmiera. Ingen norske lag deltok for kvinner.
(Resultater, se punkt 7.)

4.7 Champions Cup 2017
Sveiva Innebandy (kvinner) var Norges representant i årets Champions Cup som ble arrangert i Seinäjoki,
Finland 6.-8. oktober 2017. Laget endte på 6. plass i turneringen. De tapte kvartfinalen 0-4 mot sveitsiske
UHC Dietlikon og 2-8 mot tsjekkiske Tigers Jizni Mesto i kampen om 5. plassen. Ingen norske lag deltok
for menn. (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.

5.1 Informasjon
NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:
 De nye nettsidene bandyforbundet.no samt de sosiale mediene Facebook, Twitter, YouTube
og Instagram oppdateres nesten daglig.
 Kampfakta og statistikk fra forbundsseriene har blitt automatisk oppdatert på nettsidene våre
ved at lagene har ført InnebandyLive på alle kamper.
 Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden.
 Fulgt opp media med pressemeldinger i løpet av sesongen.
 Bidratt til live-streaming av alle NM-finalene på våre egne nettsider 21.-22. april.

InnebandyLive (nytt digitalt kampskjema)
Våren 2017 startet arbeidet med å lage en kravspesifikasjon for et elektronisk kampskjema for
innebandy. Utgangspunktet var at dette skulle knyttes tett opp mot turneringsadministrasjonen i
TurneringsAdmin (TA), lisensmodulen i SportsAdmin (SA) og mobilappen MinBandy.
Målsetningen med et elektronisk kampskjema var å utvikle noe som kan erstatte kampskjemaet på
papir for alle innebandykamper på alle nivåer over hele landet.
En arbeidsgruppe bestående av Frank Nordseth, Terje Larsen og Kim A. H. Jørstad utarbeidet fram
mot sommeren 2017 en grundig spesifisering av alle mulige tenkte scenarier som kan oppstå i
forbindelse med en innebandykamp. Det var i hele perioden også tett dialog med utvikler NIF IT, ved
Terje Kleven.
Den opprinnelige planen var at NIF IT skulle utvikle det elektroniske kampskjemaet (InnebandyLIVE)
gjennom sommeren og høsten 2017, og at man etter hvert i sesongen 2017/2018 skulle begynne å teste
ut InnebandyLIVE. Planen var også at man i løpet av sesongen skulle utvikle visnings-applikasjoner
hvor man kunne følge kamper direkte som ble ført med det elektroniske kampskjemaet, og at det
skulle utvikles sammenstillingsverktøy for å vise bl.a. poengligaer og lagstatistikk. Fra sesongen
2018/2019 skulle alle nødvendige applikasjoner være klare for bruk.
Sommeren 2017 fikk NIF IT inn studenter fra NTNU i arbeidspraksis som ekstra ressurs, og noen av
disse fikk i oppgave å starte arbeidet med å utvikle InnebandyLIVE. Nordseth og Larsen hadde i juni
et par møter med studentene hvor det ble vist klipp fra innebandykamper og hvor man svarte på
spørsmål rundt innebandyens særegenheter.
Gjennom sommeren 2017 arbeidet studentene og NIF IT med å utvikle InnebandyLIVE ut fra de
spesifikasjoner som var laget. Noen kontrollspørsmål til «ferierende» NBF-ansatte i arbeidsgruppen
ble gladelig besvart, og i starten av august var InnebandyLIVE klar for grundig testing.
Ganske raskt konstaterte man at dette var en solid applikasjon som det ikke var noen grunn til å vente
med å benytte på ordinære kamper. Det ble derfor besluttet at alle kamper i Eliteseriene for kvinner og
menn skulle benytte InnebandyLIVE fra første serierunde. Det ble også bestemt at man i en
overgangsperiode samtidig skulle benytte kampskjema på papir.
Siden planen hadde vært å gradvis teste ut det elektroniske kampskjemaet gjennom sesongen
2017/2018, var det ikke ennå utviklet noen visningsapplikasjoner for den vanlige «seer» for det som
ble registrert gjennom InnebandyLIVE. I slutten av august ble det derfor startet et arbeid med å lage en
«LIVE»-webdeler (PageMatchWithResult) for å vise hendelsene i en kamp. Målet var å ha denne klar
til seriestart, men pga. stor kompleksitet i forhold til å hente data både fra InnebandyLIVE under kamp
og fra TA før og etter kamp, ble denne først klar til serierunde nr. 3 i eliteseriene.
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I ettertid ser man kanskje at arbeidet med «LIVE»-visningen led under at det ikke hadde vært tid til å
lage en grundig spesifikasjon av hva man faktisk ønsket å vise og hvordan.
Fram mot seriestart ble det også laget brukerveiledninger for InnebandyLIVE, og administrasjonen
bisto lagene i eliteseriene med å legge ting til rette for å starte føringen med det elektroniske
kampskjemaet. De største utfordringene her lå i å få tildelt rettigheter til riktige personer, og å få slått
sammen duplikater i idrettssystemene slik at lisenser ble riktig knyttet opp mot riktig person.
Klubbene i eliteseriene skal ha ros for stor velvillighet i arbeidet med å få ting på plass før seriestart,
og klubbene var en stor bidragsyter til at når første runde av eliteseriene ble gjennomført i midten av
september ble nesten alle kampene ført med InnebandyLIVE. Dette selv med lite opplæring og korte
frister.
I løpet av den første måneden av seriene begynte føringen med InnebandyLIVE å gå smertefritt.
Med mulighet for å kunne avsjekke hendelser ført med InnebandyLIVE mot hendelser ført med papirkampskjema, fikk man raskt overblikk over hva som var systemfeil og hva som var brukerfeil.
Systemfeilene ble rettet og brukerne ble flinkere etter hvert som de lærte systemet.
I oktober ble det derfor bestemt at også lagene i 1.divsjon øst for menn skulle starte å føre kampene i
InnebandyLIVE. Samtidig åpnet Oslo og Akershus Bandyregion og SørØst Bandyregion opp
muligheten for å føre kamper i sine serier med InnebandyLIVE.
Gjennom sesongen 2017/2018 har det gradvis blitt utviklet nye ting knyttet opp mot InnebandyLIVE,
TurneringsAdmin og MinBandy.
Det ble laget grundige kravspesifikasjoner og utviklet webdelere/visninger for spillerstatistikk
(FloorballPlayerStatistics), målvaktsstatistikk (FloorballGoalkeeperStatistics) og lagstatistikk
(FloorballTeamStatistics) for en serie. Dette er applikasjoner som kan vise statistikk for alle serier på
alle nivåer hvor kampene er ført med InnebandyLIVE. Det er også laget brukerveiledninger for disse
applikasjonene.
Mobilappen MinBandy har gjennom sesongen kommet med hyppige oppdateringer med mye ny
funksjonalitet. Her kan bl.a. nevnes muligheter for lagledere til å registrere kamptropper med
lisenskontroll. Mulighet for en spiller til å legge seg til i en kamptropp. Link for å følge en kamp live
eller få kampdetaljer. Link til statistikk for en serie. Legge til dokumenter til en kamp. Mulighet til å
sende meldinger fra lagledere til utøvere. Dommere får varslinger når de har fått tildelt nye
dommeroppdrag. Mulighet for bannerannonser og kampanjer. I tillegg er det gjort flere små endringer
og rettinger.
Oppsummert føler Norges Bandyforbund at vi i løpet av sesongen har kommet langt med innføring av
et elektronisk kampskjema for innebandy. InnebandyLIVE virker som en brukervennlig og robust
applikasjon. For eliteseriene, 1.div østland menn og NM-sluttspillene har føringen med
InnebandyLIVE gått nesten smertefritt gjennom hele sesongen. I seriene i OABR og SørØst har 2 av 3
kamper etter nyttår blitt ført med InnebandyLIVE. Dette selv uten mye kursing og opplæring.
For neste sesong 2018/2019 vil nye kretser og regioner starte å benytte seg av TA, InnebandyLIVE og
MinBandy. Det er også planer om å utvikle mange nye ting i forhold til applikasjonene.
Frank Nordseth og Terje Larsen sitter som medlemmer i referansegruppen for TA. Et forum for
særforbundene som benytter seg av TA; Ishockey, Håndball, Innebandy/Bandy/Landhockey,
Basketball og Bedriftsidrett.
Her blir man enige om hva som kan forbedres og hva som skal utvikles av ny funksjonalitet i
systemene. Norges Bandyforbund føler vi blir godt hørt i dette fora.
Til slutt ønsker Norges Bandyforbund å takke NIF IT for et meget godt samarbeid og velvillighet i
forhold til våre utfordringer i året som har gått. Både i utvikling av nye applikasjoner, ny
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funksjonalitet i eksisterende applikasjoner, support og bug-fiksing, har vi kun blitt møtt med positivitet
og behjelpelighet fra NIF IT-sjef Kjetil Bakke, Terje Kleven og Thorleif Landa som har vært
produkteiere for TA (og MinBandy) og Lars Bekk som har hatt ansvar for utvikling av webdelere.

Skjermbilde fra en testkamp i InnebandyLIVE.

WEB
Den tekniske løsningen for å knytte sammen alle idrettene og alle kretser/regioner under samme
paraply for web begynner å komme på plass.
For sesongen 2017/2018 har forbundet, innebandy, bandy, landhockey, OABR og SØBR benyttet
forbundets web som sin informasjonskanal.
Det er i løpet av sesongen gjort noen forbedringer knyttet til rettighetshierarkiet og artikkelflyt på tvers
i systemet. Det er også gjort noen mindre visuelle grep for leserne.
Fra og med sesongen 2018/2019 vil flere nye kretser og regioner starte å benytte seg av forbundets
web. Noen av disse har allerede tyvstartet og lagt rammene klare for videre arbeid.
Det vil fortløpende bli arbeidet med å forbedre web-plattformen og integrere den tettere opp mot
resultatvisning og statistikk fra TurneringsAdmin og InnebandyLIVE.
Fortsatt ligger også mye historisk informasjon og statistikk på innebandyens gamle web-sider
innebandy.no. Det er ikke klart hvordan man best mulig skal bevare denne informasjonen og om det er
hensiktsmessig å kopiere den inn på ny web-plattform.
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6.0 ANLEGG
NBF-I arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til
haller i Norge. Det jobbes på flere fronter for å nå besluttende myndigheter, både via idrettskretser,
idrettsråd og kommuneadministrasjon. Samtidig viser utviklingen at det er nødvendig at tillitsvalgte i
innebandyklubbene tar verv i de lokale idrettsrådene. Vi må komme nærmere prosessene. Flere og
flere klubber ber om hjelp, for å løse lokale utfordringer. Det er noen fellesnevnere:






Tilgang til hallflate for trening og kamper
Hjelpe til med å få utstyrt haller med vant og mål.
Hjelpe klubbene med hensyn til oppmerking til innebandy i nye haller.
Hjelpe klubb og lokalt idrettsråd ved nye prosjekter (unngå at mindre gymsaler, blir planlagt
og bygd).
Hjelpe klubber med hensyn til å vurdere nye prosjekter opp mot kommunen/utbygger.

Utstyrsmidler:
I år har 12 innebandyklubber mottatt tilskudd til innkjøp av mål, vant og rekrutteringspakker.
Nærmiljøanlegg er i skuddet hos kommunene som aldri før.
Flere og flere kommuner ser på nærmiljøanlegg som gode verktøy til aktivitet, der folk bor. Kortreist
treningsvei. Derfor bør også vi i innebandy se om det er mulig å bygge gode arenaer for innebandy i
lokalmiljøet. Enten bygge selv eller få kommune til å bygge slike anlegg.
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7.0 RESULTATER
7.1

Champions Cup 2017
Kvinner:
Tigers
Dietlikon
Sveiva
IKSU
Classic
IKSU

-

TPS
Sveiva
Tigers
TPS
Dietlikon
Classic

-

Weissenfels
SPV
Weissenfels
Chodov
SPV
Classic

3421555-

4 str
0
8
1
1
1

Kvartfinale
Kvartfinale
5.plass
Semifinale
Semifinale
Finale

4
3
2
3
2
4

Kvartfinale
Kvartfinale
5.plass
Semifinale
Semifinale
Finale

Menn:
Chodov
Wiler-Ersigen
Wiler-Ersigen
Classic
Falun
Falun

816777-

Sveiva ble nr.6 i Champions Cup 2017.

7.2

Euro Floorball Cup 2017
Menn:
Pulje A:
Nizhegorodets
Slevik
Valmiera

- Valmiera
- Nizhegorodets
- Slevik

6- 4
8- 2
3- 1

Pulje B:
Ulbroka
EMU
Phoenix

- Phoenix
- Ulbroka
- EMU

8- 5
4- 8
6- 7 str

Sluttspill:
Slevik
Ulbroka
Nizhegorodets
Slevik

-

Poengplukker:
Thomas Stræte
Thobias Hjort
Johan Åhlberg
Janos Muller
Martins Broks

EMU
Valmiera
Phoenix
Valmiera
Slevik
Slevik
Slevik
Phoenix
Valmiera

10458M
4
8
1
6
6

5
5 sd
6
5

Semi
Semi
5.plass
Finale

A P
8 12
0 8
7 8
1 7
1 7

Kvinner:
Resultater:
Pruske
CDE El Valle
Gdansk
FK Kekava
Nauka
Rubene
Nauka
Rubene
FK Kekava
Gdansk

-

Nauka
Rubene
CDE El Valle
Pruske
FK Kekava
Gdansk
Gdansk
Pruske
CDE El Valle
Pruske

3-11
A
1- 6
B
5- 1
B
2- 3 str A
14- 2
A
6- 1
B
4- 7
Semifinale
6- 7
Semifinale
3- 2
5.plass
1- 2
Finale

Tunet IBK var kvalifisert for kvinner, men valgte å ikke delta.

Slevik vant EFC 2017.
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7.3

Eliteserien kvinner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7.4

Grei
Sagene
Sveiva
Sarpsborg
BMIL
Gjelleråsen
Sagene
Sveiva
Grei
BMIL
Gjelleråsen
Tunet
Sarpsborg
Tunet
Sagene
Gjelleråsen
Sveiva
Grei
BMIL
Sarpsborg
Tunet

-

Gjelleråsen
Sarpsborg
BMIL
Tunet
Sagene
Sveiva
Gjelleråsen
Grei
Sagene
Sarpsborg
Tunet
BMIL
Gjelleråsen
Grei
Sveiva
BMIL
Tunet
Sarpsborg
Grei
Sveiva
Sagene

9- 2
8- 1
9- 2
0-10
1- 8
1-11
8- 3
5- 1
7- 5
5- 4
1- 9
11- 3
3- 5
3- 4
1- 4
1- 3
2- 1
13- 2
2- 5
1- 5
6- 0

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sarpsborg
BMIL
Gjelleråsen
Sagene
Sveiva
Tunet
BMIL
Grei
Gjelleråsen
Sarpsborg
Sagene
Tunet
Sveiva
Grei
Gjelleråsen
Sarpsborg
BMIL
Tunet
Grei
Sagene
Sveiva

-

Sagene
Sveiva
Grei
BMIL
Gjelleråsen
Sarpsborg
Tunet
Sveiva
Sagene
BMIL
Grei
Gjelleråsen
Sagene
Tunet
Sarpsborg
Grei
Gjelleråsen
Sveiva
BMIL
Tunet
Sarpsborg

2-10
0-10
3- 6
7- 0
10- 0
14- 0
1- 9
2- 3
3-12
7- 3
7- 6
17- 1
3- 1
4- 7
3- 6
1-16
7- 5
0- 2
9- 1
0- 7
6- 1

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

Sagene
Grei
Sveiva
Sarpsborg
Gjelleråsen
BMIL
Tunet
Sagene
Sveiva
BMIL
Grei
Gjelleråsen
Sarpsborg
Tunet
Sagene
Grei
Sveiva
Gjelleråsen
BMIL
Sarpsborg
Tunet

-

Sarpsborg
Gjelleråsen
BMIL
Tunet
Sveiva
Sagene
BMIL
Gjelleråsen
Grei
Sarpsborg
Sagene
Tunet
Gjelleråsen
Grei
Sveiva
Sarpsborg
Tunet
BMIL
Grei
Sveiva
Sagene

5- 3
2- 9
11- 8
5- 3
1- 9
9- 5
6- 7
4- 5
4- 6
7- 4
9- 3
8- 3
14- 7
4- 6
3- 6
2- 7
6- 4
4-17
5-10
4- 5
3- 5
4- 5
1- 4
5- 9
5- 6
3-13
9- 8
6-16
10- 3
8- 3
17- 5
5- 2
7- 6
7- 2
7- 9
3- 2
1-22
6- 9
8- 6
4- 7
3- 5
8- 5
7- 6
5- 7

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Tunet
Greåker
Sarpsborg
Akerselva
Bækkelaget
Haugerud
Gjelleråsen
Sandnes
Slevik
Grei
Bækkelaget
Greåker
Tunet
Sarpsborg
Akerselva
Haugerud
Gjelleråsen
Sandnes
Sveiva
Grei
Fredrikstad
Sarpsborg
Slevik
Bækkelaget
Fredrikstad
Greåker
Gjelleråsen
Sveiva
Haugerud
Sandnes
Tunet
Akerselva
Sarpsborg
Fredrikstad
Sandnes
Bækkelaget
Grei
Greåker
Slevik
Gjelleråsen
Akerselva
Sveiva
Tunet
Haugerud

-

Haugerud
Sarpsborg
Fredrikstad
Sveiva
Grei
Slevik
Tunet
Greåker
Gjelleråsen
Sarpsborg
Sveiva
Haugerud
Akerselva
Bækkelaget
Slevik
Fredrikstad
Greåker
Grei
Tunet
Haugerud
Gjelleråsen
Sandnes
Sveiva
Tunet
Sandnes
Akerselva
Grei
Greåker
Sarpsborg
Bækkelaget
Slevik
Fredrikstad
Gjelleråsen
Sveiva
Haugerud
Slevik
Akerselva
Tunet
Greåker
Sandnes
Sarpsborg
Grei
Fredrikstad
Bækkelaget

9- 1
13- 1
5- 0
0-17
1-13
2- 8
9- 1
15- 3
4- 5
12-1
2- 3
4-21
1- 2
5- 2
4- 6
11- 1
2- 3
3- 6
0- 7
0-13
3- 2

Eliteserien menn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Gjelleråsen
Sveiva
Slevik
Tunet
Greåker
Grei
Fredrikstad
Sandnes
Sarpsborg
Haugerud
Bækkelaget
Sveiva
Tunet
Akerselva
Slevik
Bækkelaget
Akerselva
Greåker
Sarpsborg
Grei
Haugerud
Akerselva
Sandnes
Gjelleråsen
Sveiva
Slevik
Grei
Sandnes
Tunet
Fredrikstad
Akerselva
Haugerud
Sarpsborg
Sveiva
Grei
Greåker
Slevik
Bækkelaget
Greåker
Tunet
Fredrikstad
Sveiva
Gjelleråsen
Akerselva

-

Haugerud
Sarpsborg
Fredrikstad
Grei
Bækkelaget
Slevik
Greåker
Sveiva
Tunet
Akerselva
Gjelleråsen
Haugerud
Sandnes
Gjelleråsen
Sarpsborg
Fredrikstad
Sandnes
Grei
Greåker
Fredrikstad
Tunet
Bækkelaget
Slevik
Sveiva
Akerselva
Haugerud
Bækkelaget
Fredrikstad
Gjelleråsen
Sarpsborg
Tunet
Greåker
Grei
Bækkelaget
Sandnes
Gjelleråsen
Akerselva
Sarpsborg
Sandnes
Sveiva
Haugerud
Slevik
Fredrikstad
Greåker

7- 2
6- 2
8- 6
27- 2
12- 4
7-17
4- 7
3- 8
9- 5
4- 3
1-10
16- 1
12- 7
5- 3
11- 4
4- 7
5- 6
10- 0
7-10
2-12
8-11
9- 2
4-11
2- 7
4- 3
13- 0
5- 4
9- 1
10- 6
2- 5
3- 8
2-16
17- 3
14- 4
4-10
11- 0
9- 3
5- 7
8- 4
5- 6
7- 4
8- 4
7- 8
3-10

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Haugerud
Sandnes
Tunet
Slevik
Grei
Sarpsborg
Bækkelaget
Fredrikstad
Haugerud
Greåker
Sveiva
Akerselva
Slevik
Gjelleråsen
Tunet
Gjelleråsen
Sarpsborg
Grei
Fredrikstad
Sandnes
Bækkelaget
Greåker
Fredrikstad
Sarpsborg
Haugerud
Bækkelaget
Sandnes
Grei
Sveiva
Akerselva
Slevik
Gjelleråsen
Slevik
Greåker
Tunet
Fredrikstad
Grei
Haugerud
Gjelleråsen
Sarpsborg
Sandnes
Sveiva
Fredrikstad
Bækkelaget

-

Grei
Sarpsborg
Bækkelaget
Tunet
Gjelleråsen
Haugerud
Sandnes
Akerselva
Sandnes
Sveiva
Fredrikstad
Grei
Bækkelaget
Sarpsborg
Greåker
Slevik
Akerselva
Sveiva
Tunet
Gjelleråsen
Haugerud
Slevik
Slevik
Sveiva
Gjelleråsen
Greåker
Akerselva
Tunet
Sandnes
Haugerud
Grei
Bækkelaget
Sandnes
Fredrikstad
Sarpsborg
Bækkelaget
Greåker
Sveiva
Akerselva
Slevik
Tunet
Gjelleråsen
Grei
Akerselva

9- 4
7- 4
8- 5
4-16
5- 3
3-14
9-11
2- 6
6- 3
6-18
5-13
14- 0
15- 8
8- 2
1-16
4- 5
4-10
13- 4
4- 5
0- 4
10- 6
12- 9
3- 5
6- 8
5- 6
11- 5
11- 6
5- 8
3- 6
4- 7
7- 8
7- 4
0- 5
1-19
7- 5
5- 9
2-10
10- 5
6- 5
6- 4
2- 5
27- 8
13- 6
4- 3

Sveiva IB

Greåker IBK

Eliteseriemestere for kvinner 2017/2018

Eliteseriemestere for menn 2017/2018

33

7.5

NM kvinner senior
FINALE:
Sveiva

- Tunet

1-10

SEMIFINALER:
Sveiva
Grei
Sveiva
Grei
Sveiva

-

Grei
Sveiva
Grei
Sveiva
Grei

13314-

5
8
4
4
3

Tunet
Sagene
Tunet
Sagene
Tunet

-

Sagene
Tunet
Sagene
Tunet
Sagene

114335-

2
3
2
2
4

PULJESPILL:
Pulje A:
Tunet
Grei
Lye IL
Grei
BMIL
Tunet

NM-FINALE KVINNER, 21/4-18, Kl.1400
Sveiva – Tunet 1-10(0-3,0-4,1-3)
Ekeberghallen
Tilskuere: 648
Mål:
0– 1
0– 2
0– 3
0– 4
0– 5
0– 6
0– 7
1– 7
1– 8
1– 9
1–10

(03:12)
(08:33)
(12:13)
(03:21)
(04:20)
(06:51)
(18:51)
(05:27)
(08:19)
(08:27)
(09:05)

Sandra Nilsen
Rikke Ingebrigtsli Hansen
Sofie Kristiansen
Sandra Craig
Rikke Ingebrigtsli Hansen
Emma Ellefsen Fagerhøi
Emilie Thorvaldsen
Anette Marie Berg
Rikke Ingebrigtsli Hansen
Rikke Ingebrigtsli Hansen
Rikke Ingebrigtsli Hansen

(Heidi Andreassen Rød)
(Emilie Thorvaldsen)
(Rikke Ingebrigtsli Hansen)
(Frida Norstrøm)
(Frida Hermansen)
(Klara Löfgren)
(Marie Johanne Danielsen Wolf)
(Hanne Hedlund Eriksen)
(Maiken Ellis)
(Charlotta Hjorth)
(Andrea Wilhelmsen)

Utvisninger:
07:31 Tunet - Rune Ali Zouhar (trener) 2 min, Protest
09:05 Sveiva - Ingrid Ghosh 2 min, Forsinkelse av spillet
17:15 Sveiva - Kristine Torp 5 min, Hardt spill

-

BMIL
Lye IL
Tunet
BMIL
Lye IL
Grei

14- 0
12- 1
2-20
3- 3
7- 5
4- 3

Skudd: 26-26 (9-9,8-10,9-7)
Dommere: Trogstad/Lindgren
Sveivas beste: Frida Tjärnström
Tunets beste: Rikke Ingebrigtsli Hansen

Tabell pulje A:
Tunet
3 3 0 0
38- 5
9
Grei
3 1 1 1
18- 8
4
--------------------------------BMIL
3 1 1 1
10-22
4
Lye IL
3 0 0 3
8-39
0
Poengplukker NM-kvinner:

Pulje B:
Sveiva
Sagene
Sarpsborg
Sagene
Gjelleråsen
Sveiva

-

Gjelleråsen
Sarpsborg
Sveiva
Gjelleråsen
Sarpsborg
Sagene

11141776-

Navn
Annica Elin Charlotta Hjort
Rikke Ingebrigtsli Hansen
Kristine Næss Haug
Liga Garklava
Diana Isjomina
Hilma Carolina Thofte

2
3
9
1
7
3

Tabell pulje B:
Sveiva
3 3 0 0
26- 6
9
Sagene
3 2 0 1
24-10
6
--------------------------------Gjelleråsen 3 0 1 2
10-25
1
Sarpsborg
3 0 1 2
11-30
1

Tunet IBK
Norgesmestere kvinner
2017/2018

Klubb
Tunet
Tunet
Sveiva
Grei
Grei
Sagene

K
9
8
9
8
8
8

M
8
19
12
6
6
8

A
19
6
3
7
6
4

P
27
25
15
13
12
12

34

7.6

NM menn senior
FINALE:
Greåker

- Sveiva

5- 4 str

SEMIFINALER:
Greåker
- Sarpsborg
Sarpsborg
- Greåker
Greåker
- Sarpsborg

6- 4
2- 8
8- 4

Slevik
Sveiva
Slevik
Sveiva

3369-

-

Sveiva
Slevik
Sveiva
Slevik

6- 3
1-11
15- 5

Slevik
- Gjelleråsen
Gjelleråsen - Slevik
Slevik
- Gjelleråsen

10- 2
4- 7
6- 4

Sveiva
Sveiva
Sandnes

- Sandnes
- Sandnes
- Sveiva

Sarpsborg
Tunet
Sarpsborg
Tunet
Sarpsborg

-

Tunet
Sarpsborg
Tunet
Sarpsborg
Tunet

Mål:
1– 0
2– 0
2– 1
2– 2
2– 3
3– 3
3– 4
4– 4
5- 4

5
2
4
3

KVARTFINALER:
Greåker
- Akerselva
Akerselva
- Greåker
Greåker
- Akerselva

(06:55)
(07:36)
(05:56)
(12:42)
(02:48)
(07:21)
(09:45)
(17:13)
(70:00)

Kenneth Skistad
(Nils Jadelind)
Hans Jonas Klefbeck
(Arvid Wibring Lindqvist)
Andreas Valbye
(Frikk Benteson Bruland)
Frikk Benteson Bruland (Casper Femtegjeld Sletten)
Per Christian Brath
(Sindre Bjerknes)
Niklas Nordh
(Michael Andre Helgesen)
Andreas Valbye
(Patrick Martinsen)
Martin Moeskau Lilleby
Greåker vinner etter straffeslag

Utvisninger:
65:20 Sveiva - Per Christian Brath 2 min, Ulovlig dytt (mot vant/målbur)
Skudd: 33-23 (7-6,11-7,8-9,5-1)
Dommere: Trond Erik Olsen og Roy Kristoffersen
Greåkers beste: Nils Jadelind
Sveivas beste: Kristoffer Östergren

8- 1
8- 5
5-14
581267-

NM-FINALE MENN, 21/4-18, Kl.1700
Greåker – Sveiva 5-4 (2-0,0-2,2-2,0-0,1-0) str
Ekeberghallen
Tilskuere: 1548

Poengplukker NM-menn:

8
7
6
7 sd
4

Navn
Thomas Stræte
Sindre Romslo Bjerknes
Nils Jadelind
Fredrik Gjødalstuen
Lars Erik Torp
Niklas Nordh

Greåker IBK
Norgesmestere menn
2017/2018

Klubb
Slevik
Sveiva
Greåker
Sarpsborg
Greåker
Greåker

K
7
8
7
8
7
7

M
3
13
11
12
4
7

A
16
5
6
5
11
8

P
19
18
17
17
15
15
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7.7

NM J15
FINALE:
Tunet

- Sarpsborg

SEMIFINALER:
Sarpsborg
- Gjelleråsen
Tunet
- Sveiva

14- 0
6- 2
4- 3

KAMP OM 5.PLASS:
Greåker
- Sagene

2-11

PULJESPILL:
Greåker
Sarpsborg
Sveiva
Sagene
Gjelleråsen
Tunet

2- 7
7- 4
2- 3
3-16
3- 1
8- 0

–
-

Sveiva
Greåker
Sarpsborg
Tunet
Sagene
Gjelleråsen

Tabell pulje A:
Sarpsborg
2 2 0 0 10- 6 6
Sveiva
2 1 0 1
9- 5 3
---------------------------------Greåker
2 0 0 2
6-14 0

NM-FINALE J15, 22/4-18, Kl.1300
Tunet – Sarpsborg 14-0 (3-0,6-0,5-0)
Ekeberghallen
Tilskuere: 307
Mål:
1– 0
2– 0
3– 0
4– 0
5– 0
6– 0
7– 0
8– 0
9– 0
10– 0
11– 0
12– 0
13– 0
14– 0

(07:24)
(08:06)
(15:31)
(06:31)
(06:50)
(10:37)
(14:13)
(18:27)
(19:19)
(01:59)
(14:30)
(17:00)
(19:34)
(19:51)

Sarah Smith Lunde
Julie Kristine Solskjær
Frida Malin Hatlem Lindstrøm
Julie Kristine Solskjær
Siri Oline Nilsen
Vilje Marie Finstad
Line Trandum Terjesen
Molly Frances Wiker
Frida Malin Hatlem Lindstrøm
Sarah Smith Lunde
Line Trandum Terjesen
Siri Oline Nilsen
Julie Kristine Solskjær
Siri Oline Nilsen

(Hanna Aasheim Walter)
(Sandra Teigen)
(Sarah Smith Lunde)
(Line Trandum Terjesen)
(Frøya Eoline Skyrud)
(Sarah Smith Lunde)
(Andrea Cecilie Gulbrandsen)
(Molly
(Hanna
(Frida
(Hanna
(Frøya

Frances Wiker)
Aasheim Walter)
Malin Hatlem Lindstrøm)
Strømberg Ramberg)
Eoline Skyrud)

Utvisninger:
12:32 Tunet - Jamilla Ailin Mjølstad Khriss 2 min, Spill med hånd
Skudd: 41-13 (10-4,15-5,16-4)
Dommere: Bugge/Lohrmann
Tunets beste: Julie Solskjær
Sarpsborgs beste: Tuva Marie Aube Heines

Tabell pulje B:
Tunet
2 2 0 0 24- 3 6
Gjelleråsen
2 1 0 1
3- 9 3
---------------------------------Sagene
2 0 0 2
4-19 0

Tunet IBK
Norgesmestere J15
2017/2018

Sarpsborg IBK
Sølv NM-J15
2017/2018
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7.8

NM G15
FINALE:
Greåker
SEMIFINALER:
Tunet
Greåker
PULJESPILL:
Pulje A:
Sarpsborg
Ajer
Tunet
Sandnes
Ajer
Sveiva
Tunet
Sarpsborg
Sveiva
Sandnes
Pulje B:
NOR 92
Østensjø/Dverg
Asker
Greåker
Østensjø/Dverg
Sunde
Asker
NOR 92
Sunde
Greåker

– Asker
- Asker
- Sveiva

-

Sandnes
Sveiva
Sarpsborg
Sveiva
Tunet
Sarpsborg
Sandnes
Ajer
Tunet
Ajer
Greåker
Sunde
NOR 92
Sunde
Asker
NOR 92
Greåker
Østensjø/Dverg
Asker
Østensjø/Dverg

10- 5
3- 4
7- 1

6040448461-

3
1
4
6
3
4
0
4
7
8

3- 8
12- 2
4- 2
13- 0
4- 4
1-18
1- 7
3-10
1-21
8- 4

NM-FINALE G15, 21/4-18, Kl.1100
Greåker – Asker 10- 5 (2-0,4-3,4-1)
Ekeberghallen
Tilskuere: 246
Mål:
1 –
2 –
2 –
3 –
3 –
4 –
4 –
5 –
6 –
7 –
7 –
7 –
8 –
9 –
10 –

0
0
1
1
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5

(07:39)
(11:33)
(01:53)
(02:31)
(02:56)
(03:24)
(06:21)
(09:15)
(18:14)
(06:56)
(10:02)
(13:00)
(14:37)
(18:19)
(19:56)

Utvisninger:
05:36 Asker
10:42 Asker
16:12 Asker
12:21 Greåker
07:57 Greåker
11:37 Greåker
18:56 Asker
18:56 Asker

-

Stian Søndreli
Sander Fauskanger
Vetle Lindset Korslund
Sander Fauskanger
Robin Gabrielsson
Niklas Sebastian Norheim
Robert Andreas Kyllo
Theodor Kristian Larsen
Andreas Grønli
Wilmer Erik Anderzon
Magnus Gulliksen
Vetle Lindset Korslund
Sander Fauskanger
Markus Jørgensen Larsen
Stian Søndreli

Asker IBK
Sølv NM-G15
2017/2018

(Andreas Grønli)
(Jonathan Carlquist)
(Sander Fauskanger)
(Robin Gabrielsson)
(Pontus Erik Anderzon)
(Even Snare Sandbakk)
(Wilmer Erik Anderzon)
(Theodor Kristian Larsen)
(Pontus Erik Anderzon)

Robert Andreas Kyllo 2 min, For mange spillere på banen
Emil Lenasønn Tjelle 2 min, Spill med høy kølle
Even Snare Sandbakk 2 min, Feil avstand
Mathias Møller Pettersen 2 min, Spill med høy kølle
Wilmer Erik Anderzon 2 min, Slag
Erik Aasen Moræus 2 min, Slag
Even Snare Sandbakk 2 min, Hardt spill
Mattis Daasvand Solli 2 min, Slag

Skudd: 25-13 (6-2,10-6,9-5)
Dommere: Davidsen/Kopperud
Greåkers beste: Sander Fauskanger
Askers beste: Vetle Korslund

Greåker IBK
Norgesmestere G15
2017/2018

(Sander Fauskanger)
(ontus Erik Anderzon)
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7.9

NM J17
FINALE:
Tunet

– Sagene

INNLEDENDE SPILL:
Sagene
- Tunet
Sveiva
- Sarpsborg
BMIL
- Sagene
Tunet
- Sveiva
Sarpsborg
- BMIL
Sveiva
- Sagene
Sarpsborg
- Tunet
BMIL
- Sveiva
Sagene
- Sarpsborg
Tunet
- BMIL

7- 0
0318310211-

2
6
3
2
2
1
1
3
0
0

Tabell:
Tunet
4 4 0 0 12 - 2 12
Sagene
4 2 1 1
5 - 4
7
-----------------------------------Sarpsborg
4 2 0 2
9 - 7
6
Sveiva
4 1 1 2
9 -17
4
BMIL
4 0 0 4
5 -10
0

NM-FINALE J17, 22/4-18, Kl.1900
Tunet – Sagene 7-0 (0-0,3-0,4-0)
Ekeberghallen
Tilskuere: 298
Mål:
1– 0
2– 0
3– 0
4– 0
5– 0
6– 0
7– 0

(07:31)
(12:15)
(19:37)
(07:06)
(13:29)
(18:56)
(19:54)

Marie Johanne Danielsen Wolf
Julie Kristine Solskjær
Andrea Cecilie Gulbrandsen
Rikke Ingebrigtsli Hansen
Hanna Aasheim Walter
Marie Johanne Danielsen Wolf
Andrea Cecilie Gulbrandsen

(Rikke Ingebrigtsli Hansen)
(Line Trandum Terjesen)
(Line Trandum Terjesen)
(Frida Hermansen)
(Andrea Cecilie Gulbrandsen)
(Caroline Bjercke)

Utvisninger:
06:22 Sagene - Christina Klokkehaug Hoftun 2 min, Slag
11:37 Sagene - Sigrun Bakke Røde 2 min, Forsinkelse av spillet
15:25 Sagene - Hanna Røer Johnsrud 2 min, Slag
Skudd: 29-10 (9-3,9-4,11-3)
Dommere: Sjetne/Alvestrand
Tunets beste: Hanna Walter
Sagenes beste: Stina Sørensen

Tunet IBK
Norgesmestere J17
2017/2018

Sagene IF
Sølv NM-J17
2017/2018
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7.10 NM G17
FINALE:
Tunet

- Fredrikstad

7- 6

SEMIFINALER:
Tunet
Fredrikstad

- Sveiva
- Sarpsborg

4- 2
4- 3

PULJESPILL:
Pulje A:
Hommersåk
Tunet
Slevik
Sjetne
Tunet
Sarpsborg
Slevik
Hommersåk
Sarpsborg
Sjetne

-

Pulje B:
Sveiva
Fredrikstad
NOR 92
Ålgård
Fredrikstad
Ajer
NOR 92
Sveiva
Ajer
Ålgård

-

Sjetne
Sarpsborg
Hommersåk
Sarpsborg
Slevik
Hommersåk
Sjetne
Tunet
Slevik
Tunet
Ålgård
Ajer
Sveiva
Ajer
NOR 92
Sveiva
Ålgård
Fredrikstad
NOR 92
Fredrikstad

2- 4
4- 1
7- 1
1- 6
9- 5
15- 1
3- 3
2-21
4- 2
5- 5
3430623042-

1
0
3
5
0
8
1
2
3
2

NM-FINALE G17, 22/4-18, Kl.1000
Tunet – Fredrikstad 7-6 (2-1,2-1,3-4)
Ekeberghallen
Tilskuere: 349
Mål:
0– 1
1– 1
2– 1
2– 2
3– 2
4– 2
4– 3
4– 4
5– 4
5– 5
6– 5
7– 5
7– 6

(05:58)
(08:57)
(18:21)
(01:01)
(05:24)
(15:18)
(01:05)
(05:17)
(05:42)
(08:40)
(09:59)
(12:03)
(15:26)

Einar Marensius Delås
Marcus Øen Skyttermoen
Pontus Finstad
Daniel Nyseth Svendsen
Johannes Bøhn
Truls Sundal
Steffen Hæren
Mathias Wågbø
Truls Sundal
Samuel Ruben Johannes Hellstrøm
Philip Nathaniel Laasonen
Joachim Trandum Terjesen
Samuel Ruben Johannes Hellstrøm

(Tobias Solheim)
(Joachim Trandum Terjesen)
(Truls Sundal)
(Oliver Nilsen Ruud)
(Daniel Nyseth Svendsen)
(Mathias Wågbø)
(Tobias Solheim)
(Mathias Wågbø)

Utvisninger:
09:15 Tunet - Pontus Finstad 2 min, Ulovlig dytt (mot vant/målbur)
13:21 Tunet - Truls Sundal 2 min, Slag
Skudd: 27-30 (6-6,7-7, 11-17)
Dommere: Meller/Godtfredsen
Tunets beste: Oliver Ruud
Fredrikstads beste: Mathias Wågbø

Tunet IBK
Norgesmestere G17
2017/2018

Fredrikstad IBK
Sølv NM-G17
2017/2018
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7.11 NM G19
FINALE:
Sarpsborg

– Fredrikstad

5- 3

SEMIFINALER:
Sarpsborg
Sveiva

- Gjelleråsen
- Fredrikstad

5- 4
3- 9

PULJESPILL:
Pulje A:
Sarpsborg
Fredrikstad
Sarpsborg
Stavanger
Grei
Stavanger

-

Pulje B:
Vågsbygd
Kolnes
Vågsbygd
Gjelleråsen
Sveiva
Gjelleråsen

Stavanger
Grei
Fredrikstad
Grei
Sarpsborg
Fredrikstad

11- 0
5- 1
4- 1
1- 5
3- 7
0-11

NM-FINALE G19, 22/4-18, Kl.1600
Sarpsborg – Fredrikstad 5-3 (0-1,2-0,3-2)
Ekeberghallen
Tilskuere: 327
Mål:
0– 1
1– 1
2– 1
3– 1
3– 2
4– 2
4– 3
5– 3

(17:46)
(03:14)
(06:54)
(06:48)
(07:09)
(10:42)
(17:06)
(19:09)

Kristian Refshal Hansen
Fredrik Gjødalstuen
Ådne Øvereng
Magnus Jarberg
Ole Martin Norum
Sander Raab Owren
Daniel Sakshaug
Ådne Øvereng

(Vegard Eide Handelsby)
(Sivert Østerås)
(Magnus Jarberg)
(Ådne Øvereng)
(Mathias Wågbø)
(Mario A. Berntsen Thornquist)
(Mathias Wågbø)
(Fredrik Gjødalstuen)

Utvisninger: Ingen

-

Gjelleråsen
Sveiva
Kolnes
Sveiva
Vågsbygd
Kolnes

0- 7
0-27
9- 1
2- 2
12- 1
20- 0

Skudd: 29-19 (10-3,10-5,9-11)
Dommere: Rønningen/Korrell
Sarpsborgs beste: Mario Thornquist Berntsen
Fredrikstads beste: Nicholay Halvorsen

Sarpsborg IBK
Norgesmestere G19
2017/2018

Fredrikstad IBK
Sølv NM-G19
2017/2018
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7.12 Kvalifisering til eliteserien menn
Bækkelaget
Trygg/Lade
Harstad
Trygg/Lade
NOR 92
Bækkelaget

-

NOR 92
Harstad
Bækkelaget
NOR 92
Harstad
Trygg/Lade

11- 6
8-14
5- 9
4-13
5- 5
12- 8

Tabell:
Bækkelaget
3 3 0 0 32- 19 9
NOR 92
3 1 1 1 24- 20 4
Harstad
3 1 1 1 24- 22 4
----------------------------------Trygg/Lade
3 0 0 3 20- 39 0
Fra eliteserien 2017/2018 rykket Grei ned i 1.div øst menn, og Haugerud fikk innvilget sin
søknad om å spille i 2.divisjon OABR sesongen 2018/2019.

7.13 Kvalifisering til eliteserien kvinner
Det ble ikke spilt kvalifisering da ingen kvalifiserte lag ønsket å rykke opp innen fristen.
Ingen lag rykket ned fra Eliteserien kvinner 2017/2018.

7.14 Kvalifisering til 1.divisjon øst menn
Det ble ikke spilt kvalifisering. Lyn fikk direkte opprykk. Ingen lag rykket ned fra 1.div øst
menn 2017/2018.

7.15 Resultater A-landslag kvinner
09.12.17
08.12.17
07.12.17
05.12.17
04.12.17
03.12.17
02.12.17
05.11.17
04.11.17
04.11.17
03.11.17

VM, Bratislava
VM, Bratislava
VM, Bratislava
VM, Bratislava
VM, Bratislava
VM, Bratislava
VM, Bratislava
6-nasjoners, Nitra
6-nasjoners, Nitra
6-nasjoners, Nitra
6-nasjoners, Nitra

Norge
Slovakia
Sveits
Norge
Norge
Finland
Norge
Slovakia
Norge
Tyskland
Norge

-

Polen
Norge
Norge
USA
Tsjekkia
Norge
Lativa
Norge
Polen
Norge
Danmark

3-12
7- 4
10- 1
5- 4
0- 8
10- 1
3- 2
4- 2
5- 4
2- 5
6- 3

-

Norge
Storbritannia
Norge
Spania

621213-

-

Estland
Tyskland
Norge
Estland
Japan

12- 2
9- 6
5-15
8- 5
14- 1

7.16 Resultater A-landslag menn
04.02.18
03.02.18
02.02.18
01.02.18

VM-kval,
VM-kval,
VM-kval,
VM-kval,

Nitra
Nitra
Nitra
Nitra

Danmark
Norge
Østerrike
Norge

7
1
4
0

7.17 Resultater U19-landslag menn
07.05.17
06.05.17
05.05.17
04.05.17
03.05.17

B-VM,
B-VM,
B-VM,
B-VM,
B-VM,

Växjö
Växjö
Växjö
Växjö
Växjö

Norge
Norge
Canada
Norge
Norge

Ole Mossin Mohn Olesen ble 3/2-18 mot
Storbritannia den åttende spilleren
som passerte 75 A-landskamper for
Norge.

7.18 Resultater U19-landslag kvinner
05.05.18
04.05.18
03.05.18
02.05.18
04.02.18
03.02.18
03.02.18
02.02.18
02.02.18

VM, St. Gallen
VM, St. Gallen
VM, St. Gallen
VM, St. Gallen
Polish cup
Polish cup
Polish cup
Polish cup
Polish cup

Norge
Norge
Sverige
Tsjekkia
Polen
Norge
Tyskland
Norge
Norge

-

Sveits
Tyskland
Norge
Norge
Norge
Tsjekkia
Norge
Slovakia
Sveits

2514932251-

8
0
2
0
4
7
7
3
8
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7.19 Poengplukkere i Eliteseriene
Menn:
1 Ole Mossin Mohn Olesen
2 Ole Martin Skau Jansson
3 Thomas Stræte
4 Fredrik Gjødalstuen
4 Sindre Romslo Bjerknes
6 Lars Erik Torp
7 Arvid Wibring Lindqvist
7 Johan Mikael Åhlberg
9 Jesper Engström
10 Nils Jadelind
10 Kristoffer Larsbråten Bakke
12 Marcus Alexandros Hamrin
13 Atle Laland Egeland
13 Thobias Rolf Arne Hjorth
15 Niklas Nordh
15 Per Axel Wallin
17 Kjetil Bratland
18 Dan Patrick Bråthen Hjemgård
19 Tommy Midtsveen
19 Brage Harby
21 Stian André Setterberg
22 Rune Helvig Svebestad
22 Billy Persson
24 Eskil V. Blomkvist Gagnås
24 Ryan Richard Halldén

Tunet
Tunet
Slevik
Sarpsborg
Sveiva
Greåker
Greåker
Slevik
Sandnes
Greåker
Sveiva
Sarpsborg
Sandnes
Slevik
Greåker
Tunet
Grei
Sarpsborg
Gjelleråsen
Sveiva
Fredrikstad
Sandnes
Sveiva
Slevik
Slevik

K
22
22
21
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
18
21
21
21
20
21
22
22
22
21
22

M
36
61
35
37
40
30
36
32
25
25
30
26
36
28
32
27
27
25
15
20
18
21
12
20
19

A
52
24
47
34
31
36
29
33
27
25
20
22
9
17
12
17
12
13
22
17
18
14
23
14
15

Sagene
Tunet
Grei
Tunet
Grei
Sveiva
Tunet
Sveiva
Tunet
Sagene
Tunet
Grei
Sagene
Grei
Sveiva
Sveiva
Grei
Tunet
Grei
Sveiva
Grei
BMIL
Sveiva
Sagene
Tunet
Tunet
Sveiva
Sagene
Tunet
BMIL
Tunet

K
18
17
18
16
18
18
17
17
17
18
18
18
17
18
18
18
12
16
17
18
10
14
15
18
10
14
15
16
16
17
17

M
24
35
23
24
19
19
18
17
9
12
15
10
14
10
11
12
10
5
11
9
13
9
4
5
5
8
6
6
0
6
6

A
P
26 50
14 49
18 41
11 35
15 34
12 31
12 30
8 25
16 25
11 23
7 22
11 21
6 20
10 20
9 20
8 20
7 17
12 17
6 17
8 17
3 16
7 16
11 15
9 14
8 13
5 13
7 13
7 13
13 13
7 13
7 13

Kvinner
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
13
13
13
17
17
17
17
21
21
23
24
25
25
25
25
25
25
25

Hilma Carolina Thofte
Rikke Ingebrigtsli Hansen
Diana Isjomina
Klara Maria Löfgren
Liga Garklava
Henriette Schmidt Knudsen
Emilie Thorvaldsen
Kristine Næss Haug
Annica Elin Charlotta Hjort
Mia Østerhaug
Heidi Andreassen Rød
Eline Dagestad
Heidi Homble
Stine Branting
Anette Marie Berg
Julie Gidske
Celine Nilsen Ripel
Marie Johanne Danielsen Wolf
Rikke Enerly Selstad
Anna Andora Tviberg
Martine Anderson Simonsen
Lisa Olsson
Oda Kristine Langaker
Martine Nymo Jarnæs
Hanna Aasheim Walter
Frida Hermansen
Jenny Maria Vestin
Marie Navestad Gundersen
Julianne Tempelen Bakka
Mai Asbjørnsen
Sofie Kristiansen

P
88
85
82
71
71
66
65
65
52
50
50
48
45
45
44
44
39
38
37
37
36
35
35
34
34

Ole Mossin Mohn Olesen
ble poengplukker i
Eliteserien for menn
2017/2018.

Hilma Carolina Thofte
ble poengplukker i
Eliteserien for
kvinner 2017/2018.

7.20 Utmerkelser
Årets spiller kvinner: Liga Garklava (SF Grei)
Årets spiller menn: Ole Martin Skau Jansson (Tunet IBK)
Årets dommerpar: Jan M. Ingebrigtsli (Nittedal) og Bjørn A. Henriksen (Sagene)

Paal Saastad
(Leder IB-seksjonen)

Liga Garklava

Gitte Bjerkelund
(Nestleder IB-sek.)

Saastad

Ole M. S. Jansson

Bjerkelund

Per H. B. Stabell Bjørn A. Henriksen
(Leder dommerkomiteen)

Barn på vegne av
Jan M. Ingebrigtsli
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7.21 Tabeller 2017/2018
Elite kvinner
Sveiva
Tunet
Grei
Sagene
BMIL
Gjelleråsen
Sarpsborg

18
18
18
18
18
18
18

15
14
12
11
5
2
2

1
1
0
0
0
0
0

1 1
0 3
1 5
0 7
0 13
0 16
0 16

113
152
122
108
49
42
32

- 24
- 29
- 55
- 60
-118
-170
-162

48
44
37
33
15
6
6

Elite menn
Greåker
22 20 0 1 1 214- 73
61
Slevik
22 19 1 0 2 201- 93
59
Sveiva
22 19 0 1 2 224- 91
58
Sarpsborg
22 15 0 0 7 160-119
45
Tunet
22 14 1 0 7 206-138
44
Gjelleråsen
22 10 0 0 12 123-130
30
Sandnes
22
8 1 0 13 128-148
26
Akerselva
22
8 0 1 13 117-153
25
--------------------------------------------Fredrikstad
22
5 3 0 14 108-152
21
Haugerud
22
5 0 1 16
81-175
16
--------------------------------------------Bækkelaget
22
2 0 2 18
93-178
8
--------------------------------------------Grei
22
0 1 1 20
81-286
3
1.div øst Menn
NOR 92
18 17 0 0 1 162- 72
51
--------------------------------------------Ull-Kisa
18 12 0 0 6 140- 87
36
Lillestrøm
18 11 1 0 6 119-115
35
Ajer
18
8 1 1 8
90-122
27
Vålerenga
18
8 0 0 10 128-140
24
BMIL
18
2 1 1 14
70-107
9
Øreåsen
18
2 0 1 15
87-153
7
1.div øst Kvinner
Østensjø-Dverg 16 13 0 3 138- 48 39
----------------------------------------BMIL 2
16 11 1 4
87- 71 34
Tunet 2
16 10 2 4 110- 68 32
Sveiva 2
16
9 3 4
80- 55 30
Øreåsen
16
7 4 5
73- 62 25
Sagene 2
16
7 2 7
74- 78 23
Nedre Furuset
16
3 2 11
54- 08 11
Haugerud
16
3 1 12
37- 95 10
Holmlia
16
1 1 14
54- 22
4
1. div SørVest Menn
Brodd
2
Stavanger
2
Fjellkameratene 2
1. div Rogaland
Stavanger
Brodd
Frøyland
Lye
Lura
Ålgård

2
1
0

Menn
15 13
15 11
15
8
15
7
15
3
15
1

0
0
0

0
1
2

0 2
0 4
1 6
1 7
1 11
1 13

21- 8
16- 12
9- 26
10510079774335-

53
56
70
89
93
78

6
3
0

1.div Agder Menn
Arendal
12
Vågsbygd
12
Kristiansand SI 12
Vågsbygd
12
MUIL
12
Vågsbygd G18
12
Arendal
12
1.div Hordaland
NHHI
Fjell-Kam
BSI
Søreide
Alvidra
Djerv
Nordåsgrenda

10
9
9
3
3
3
1

Menn
12
12
12
12
12
12
12

1
1
0
2
2
0
2

1
2
3
7
7
9
9

106- 26
111- 30
88- 42
44- 86
42- 88
52- 81
26-116

31
28
27
11
11
9
5

9
8
7
6
5
4
1

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

79695465475636-

43
56
51
67
64
53
72

27
25
22
18
16
12
4

1.div Rogaland Kvinner
Lye
12 10
Stavanger
12
9
Krokhøl
12
7
Brodd
12
4
Sandnes
12
4
Sunde
12
2
Hommersåk
12
0

1 1
1 2
3 2
2 6
1 7
3 7
1 11

5936311823278-

9
23
19
21
42
42
46

31
28
24
14
13
9
1

1.div Hordaland
BSI
Djerv
Haukeland
NHHI
NHHI
BSI
Fjell-Kam
Søreide-Sædalen

1
1
0
0
0
2
2
0

1
1
3
6
10
10
10
12

132- 23
126- 34
106- 50
70- 76
53-100
50- 90
37- 91
36-146

37
37
33
24
12
8
8
6

1 0
2 7
1 10
2 10

162- 67
87- 92
86-127
86-135

43
20
13
11

1.div Midt-Norge Kvinner
Freidig
15
8 5 2
Sjetne
15
8 3 4
Ntnui
15
8 2 5
Nidaros
15
7 3 5
Nyborg
15
5 4 6
Klæbu
15
0 1 14

68- 50
54- 38
79- 46
64- 62
61- 55
29-104

29
27
26
24
19
1

Kvinner
14 12
14 12
14 11
14
8
14
4
14
2
14
2
14
2

1.div Midt-Norge Menn
Trygg-Lade
15 14
Ntnui
15
6
Nyborg
15
4
Nidaros
15
3

1.div Nord-Norge Menn finale:
Alta IBK – Harstad IBK
6–10

39
33
25
22
10
4

For tabeller fra aldersbestemte klasser og 2.div
senior og lavere, henvises det til den enkelte
krets/region.

Harstad vant sluttspillsfinalen i Nord-Norge.
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5. Regnskap for 17/18 og 9. Budsjettforslag for 18/19
Prosjektregnskap innebandyseksjonen
Sum bredde/rekruttering innebandy
Sum Informasjon & forsikring
1. Sum styrke idrettens rolle i samfunnet
40000 - ELITE HERRER
40050 - ELITE KVINNER
40100 - 1. DIV. HERRER
Sum NM arrangement
40500 - DOMMEROBSERVASJON
40850 - Dommerforfall og dommerutstyr
40990 - DIV. SERIER
40995 - SEKRETARIATSKURS ELITE
2. Sum idrettslagenes aktivitetstilbud
A menn
U19 menn
A kvinner
U19 kvinner
3. Sum toppidrett

R*-16/17
750 000
45 200

B-16/17
753 000
44 400

Diff 16/17
3 000
-800

B-18/19
753 000
4 400

795 200

797 400

2 200

797 400

-378 000
-175 000

-378 000
-175 000

0
0

-378 000
-175 000

-184 000
-3 493
57 682

-212 500
135 000
58 000

-28 500
138 493
318

-184 000
100 000

44 727

0

-44 727

50 000

204 632
6 565

100 000
0

-104 632
-6 565

185 000

-426 887

-472 500

-45 613

-402 000

526 736
368 059
664 162
269 186

470 000
335 000
692 000
403 000

-56 736
-33 059
27 838
133 814

880 000
423 000
518 000
449 000

1 828 143

1 900 000

71 857

2 270 000

Sum trenerutdanning
Sum dommerutdanning

284 350
679 023

165 000
739 000

-119 350
59 977

165 000
335 000

4. Sum kompetanseutvikling
86000 - KRETS
86100 - TILSKUDD KLUBB
87000 - KONTINGENTER INT FORB.

481 686
194 000
323 000
72 869

452 000
194 000
50 000
63 000

-29 686
0
-273 000
-9 869

500 000
200 000
320 000
75 000

5. Sum Andre innsatsområder

589 869

307 000

-282 869

595 000

83 888
47 528
3 492
28 339
0
1 008
7 320
5 681
2 085
1 238
14 373

90 090
50 000
0
45 000
10 000
10 000
10 000
10 000
30 000
0
0

6 202
2 472
-3 492
16 661
10 000
8 992
2 680
4 319
27 915
-1 238
-14 373

86 940
50 000

92035 - INFO/MARKESDKOMITE
92040 - INT. REPRESENTASJON

30 089
33 936

0
40 000

-30 089
6 064

40 000

92090 - ÅRSMØTE INNEBANDY

110 345

80 000

-30 345

80 000

369 320

375 090

5 770

351 940

5 778 399

5 706 797

-71 602

5 907 850

-104 250
-111 200

-116 000
-132 000

-11 750
-20 800

-116 000
-132 000

-69 500
-5 010 314
-472 470
-5 600
-6 000
-3 535 500

-80 000
-4 900 000
-460 000
0
0
-3 535 500

-10 500
110 314
12 470
5 600
6 000
0

-80 000
-5 200 000
-475 000
0
0
-3 661 920

-9 314 834

-9 223 500

91 334

-9 664 920

-323 000

-200 000

123 000

-400 000

11. Sum Finans

-323 000

-200 000

123 000

-400 000

Prosjektresultat

-222 104

-357 713

-135 609

-44 730

Sum NBF
92000 - SEKSJONSTYREMØTER
92001 - REPRESENTASJONER
92010 - DOMMERKOMITE - MØTER
92011 - ORGANISASJONSKOMITE
92012 - BREDDEKOMITE
92013 - INKLUDERINGSKOMITE
92014 - ELITEKOMITE
92016 - MEDIA OG KOMMUNIKASJONSKOMITE
92025 - ANLEGG
92032 - INNEBANDYSEMINAR

6. Sum styre og komiteer
7. Sum administrasjon
98000 - ÅRSAVGIFT
98001 - MEDIEAVGIFT
98002 - ÅRSMØTEAVGIFT
98010 - LISENS
98020 - OVERGANGER
98030 - PROTEST/APPELL
98035 - BØTER O.L.
98060 - RAMMETILSKUDD
10. Sum Andre inntekter
98091 - INNTEKTSFØRING FRA FOND

* Regnskapet er ikke revidert

25 000
10 000
10 000
10 000
10 000
30 000
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Sak 5 Kommentarer til regnskapet
Generelt:
Norges Bandyforbund med sine tre idretter (seksjoner/avdelinger) er et juridisk subjekt. Det utarbeides
derfor kun et fullverdig regnskap for Norges Bandyforbund hvert år. Dette er det regnskapet som
organisasjonen er lovpålagt å utarbeide for innrapportering til NIF og Brønnøysund med styrets
økonomiske beretning, revisors og kontrollkomiteens beretning. De offisielle/fullstendige regnskapene
som viser den samlede økonomiske stillingen pr 30. april hvert år for Norges Bandyforbund behandles
for to år av gangen på forbundstinget.
Seksjonene har ikke egen balanse. Samtlige bankkonti og eiendeler eies av Norges Bandyforbund.
Seksjonene er ikke organisasjonsledd i henhold til idrettens lov. Seksjonene kan derfor ikke
disponere/opprette egne bankkonti eller besitte eiendeler.
På grunnlag av seksjonenes aktivitetsplaner tildeler forbundsstyret seksjonene hvert år et
arbeidsbudsjett (aktivitetsbudsjett), som seksjonene har til disposisjon til drift av sine aktiviteter. Det
føres derfor ikke egne regnskaper for seksjonene, men en oversikt som viser avdelingens/seksjonens
forbruk i forhold til den rammen/budsjettet som er tildelt av forbundsstyret. Det er dette
aktivitetsbudsjettet/regnskapet som behandles av seksjonsårsmøtene hvert år. Seksjonsårsmøtene
fastsetter seksjonens aktivitetsbudsjett innenfor rammen som er vedtatt av forbundsstyret.
Regnskapene og budsjettene presenteres i henhold til NIFs standard
prosjekt/aktivitetsregnskapsoppstilling. Prosjektoppstillingen inndeles i klasser i henhold til idrettens
standard prosjektplansoppstilling. Budsjettet følger den samme oppstillingen og aggregeringsnivået
som oppstillingen av regnskapsrapportene.
Seksjonsstyret anser at de fremlagte aktivitetsregnskaper og budsjetter er på et detaljnivå som er
hensiktsmessig for årsmøtets behandling. Det gjøres oppmerksom på at inntekter føres som – tall i
regnskapene/budsjettene. Et resultat med et – tegn foran er et positivt resultat (overskudd).

Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene:
Idrettslagenes aktivitetstilbud
Avviket i denne klassen skyldes primært at i forbindelse med årsmøtevedtaket om reduksjon av
serieavgiftene 1. Østland menn ble serieavgiften i det vedtatte budsjettet beregnet til å bli kr 32.500,høyere enn vedtaket ga grunnlag for. Den vedtatte serieavgiften var kr 23.000,- pr lag som med 8 lag
blir kr 184.000,-. I det vedtatte budsjettet ble denne inntekten satt til kr 212.500. Kostnader for drift og
support av TurneringsAdmin og InnebandyLive har blitt noe høyere enn forutsatt i budsjettet.
Landslag
A-landslaget for menn og U19 menn har hatt et større forbruk enn budsjettert. Totalt sett har
landslagene brukt noe mindre enn budsjettert.
Kompetanseutvikling
Overskridelsen i denne klassen skyldes at omfanget på trenerutdanningen har vært noe større enn
forutsatt ved budsjetteringen.
Andre innsatsområder
Tildelinger fra seksjonens utviklingsfond, til sammen kr 323.000-, er kostnadsført i denne klassen.
Tilsvarende beløp er inntektsført fra fondet og henført prosjekt 98091 «inntektsført fra fond». Det ble
søkt om tilskudd fra fondet på til sammen kr 367.470,-.

45

Lisens
Økningen i antall lisensierte utøvere har bidratt til høyere inntekt på denne posten, samt at seksjonens
proveny fra lisensordningen er noe høyere enn beregnet. Flere løste utvidede lisenser har bidratt til
dette.
Overganger
Noe flere overganger enn budsjettert har ført til noe høyere inntekt på denne posten enn budsjettert.
Disponering av seksjonens overskudd kr 222.104,05
Det er forventet at kostnadene for landslagenes deltakelse i mesterskap vil øke i årene som kommer.
For kommende sesong er denne økningen beregnet til kr 370.000,-. Med utgangspunkt i hvor IFF har
lagt mesterskapene de kommende årene er det sannsynlig at denne kostnaden øker i årene som
kommer.
For å kunne «bufre» denne kostnadsøkningen vil seksjonsstyret henføre årets overskudd til seksjonens
«egenkapital».
Resultat og seksjonens «egenkapital».
Driftsresultatet i henhold til seksjonenes aktivitetsregnskap henføres seksjonenes «egenkapital», som
fremgår av seksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper. Denne balansekontoen vil
derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på seksjonens aktivitetsregnskap. Seksjonenes
balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom og inngår som en del av NBFs samlede
egenkapital. For inneværende år er seksjonens «overskudd» kr 222.104,05 som sin helhet overført til
innebandyseksjonens «egenkapital», som ved inngangen av regnskapsperioden var kr 384.457,39.
Etter disposisjonen er innebandyseksjonens «egenkapital» kr 606.561,39.
Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital».
Det gjøres oppmerksom på at Norges Bandyforbunds regnskaper for siste regnskapsperiode ikke er
ferdig revidert eller endelig fastsatt av forbundsstyret. Det kan derfor bli mindre endringer i seksjonens
endelige aktivitetsregnskap.

Sak 9 Kommentarer til budsjettet
Generelt:
Innebandyseksjonens avdelingsbudsjett presenteres på samme aggregeringsnivå som
regnskapet. Seksjonen anser at fremstillingen av budsjettet er hensiktsmessig for årsmøtets
behandling.

Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene:
Styrke idrettens rolle i samfunnet
Denne klassen består hovedsakelig av innebandyseksjons bidrag til utviklingsprosjektene som
utviklingsavdelingen driver i samtlige fylker. Utviklingsavdelingen og utviklingsprosjektene
finansieres for det meste av øremerkede tilskudd som tildeles NBF gjennom spillemiddeltildelingen
fra KUD/NIF.
Idrettslagenes aktivitetstilbud
Budsjettet er i henhold til inntekter fra serieavgifter, som forventes at vedtas av årsmøtet
(seksjonsstyret foreslår at avgiftene blir uendret, unntatt en generell økning av sensoravgiften og
økning av reisekasse dommere i elite menn), samt direkte kostnader (ikke lønn og kontorkostnader)
knyttet til driften forbundsseriene og finaler NBF har ansvaret for. Serieavgiftene og netto
inntekter/kostnader fra NBFs finalearrangementer er langt unna å dekke de direkte og indirekte
kostnader knyttet til dette.
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Landslag
Deltakelsen i IFFs mesterskap utgjør størstedelen av landslagsvirksomhetens kostnader. Budsjettet er
basert på erfaringstall fra driften av landslagene og beregnede kostnader for deltakelse i de respektive
mesterskapene.
Kompetanseutvikling
Det er forventet noe økt omfang på kompetansetiltak for både trenere og dommere.
Andre innsatsområder
Denne klassen består av kostnader/tilskudd til andre organisasjonsledd.
Seksjonen gir et bidrag til driften av «innebandykretsene/regionene», her føres også avgiftene til det
internasjonale innebandyforbundet (IFF) og forventet tilskudd fra innebandyseksjonens
utviklingsfond. Tilsvarende beløp er inntektsført fra fondet og henført prosjekt 98091 «inntektsført fra
fond». Det er mottatt søknader på til sammen kr 661.500,-.
Møter forbundsstyret
Forbundsstyret ivaretar alle formelle forhold for organisasjonen. Innebandyseksjonens
avdelingsbudsjett belastes med en mindre andel av kostnadene knyttet til forbundsstyrets virksomhet.
Møter innebandyseksjonen
Alle kostnader i forbindelse med innebandyseksjonens styre og komiteers virksomhet samt kostnader
for deltakelse i internasjonale møter budsjetteres i denne klassen.
Adm. og personal
Personal- og kontorkostnader budsjetteres i denne klassen.
Andre inntekter
Tilskudd og medlemsinntekter andre enn inntekter fra serier/mesterskap føres i denne klassen.
Inntekter fra serier/mesterskapsvirksomheten føres i klassen «idrettslagenes aktivitet».
Forventet overføring til fond eller inntektsføring fra fond føres henholdsvis på prosjekt 980 903
og prosjekt 980 904.
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6.

FORSLAG OG SAKER
Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at administrasjonen får mulighet til å skrive regelen inn i
reglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket.
Forslag til vedtak:
Seksjonsårsmøtet tar dette til etterretning.

6.1 Spillereglementet innebandy (Simpelt flertall for å bli vedtatt)

6.1.1

Nye internasjonale endringer i spillereglementet:

Se eget dokument med norsk oversettelse av det nye spillereglementet som trer i kraft 1. juli 2018.
Informasjon:
Det er tidligere vedtatt at Norge skal følge de internasjonale spillereglene.

6.1.2

Presisering av brillebruk

Slik lyder spillereglementets 401 punkt 5:
401 SPILLERNES DRAKTER
s: 5) Utespillere født i år 2000 og senere, inntil de fyller 19 år, må bruke beskyttelsesbriller.
Brillene må være CE godkjent og egnet for innebandybruk. Unntatt fra denne regelen er spillere som
benytter briller med styrke.
Forslag til vedtak:
Den særnorske regelen i 401 punkt 5 flyttes med presisering til 405 punkt 2.
405 PERSONLIG UTSTYR OG BESKYTTELSESUTSTYR
2) Dersom en spiller benytter beskyttelsesbriller skal de være i overensstemmelse med IFFs
retningslinjer for utstyr, og merket i overensstemmelse med disse.
Alle endringer på beskyttelsesbrillene er forbudt. Hvis en spiller mister beskyttelsesbrillene under
spillet, kan han fortsette å spille uten til første stopp i spillet.
(s: I Norge skal utespillere, født i år 2000 og senere, bruke beskyttelsesbriller inntil de når senioralder
(G/J 20). Unntatt fra denne regelen er spillere som benytter briller med styrke.)
Begrunnelse for vedtaket:
Det er ingen tilfredsstillende ordning at en spiller, fra en kamp til en annen, under sesong, spiller med
beskyttelsesbriller i den første kampen, så fyller 19 år, og så spiller neste kamp uten briller. I tillegg er
det fra et kontrollperspektiv problematisk for dommerne å kontrollere, under kamp i klassene G/J19, at
de spillere som må bruke beskyttelsesbriller, faktisk gjør dette.
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6.1.3

Forslag fra Oslo og Akershus Bandyregion

Seksjonsstyret i innebandy innvilget søknad, fra OABR, om dispensasjon fra spillereglementet 201, 2)
som en prøveordning for sesongen 2017/2018.
Med de erfaringene OABR har gjort i 17-18 sesongen fremmes forslag om endring i spillereglementet
for innebandy til årsmøtet 2018
OABR mener dispensasjonen vi har hatt inneværende sesong har hatt noe for seg, og at det har
medført en nedgang fra ca.200 kamper til ca.170 kamper med såkalte store sifre.
Ingen dramatiske endringer på noen måte, men vi synes å se det blir scoret litt færre mål til det
«vinnende laget» enn det gjorde tidligere.
Målet vårt har vært ett bedre fokus på hva som gir best sportslig utvikling og motivasjon (utvikle
spillet og spillerne – ikke vinne mest mulig/tape minst mulig fordi det er flaut), men også tidsbruken
pr kamp i hallene blir kortere siden de blir avviklet raskere ved færre mål i kamper som ender med
store sifre.
Vi kan videre tenke oss og utvide ordningen til også å gjelde NM klassene for aldersbestemt.
Fra før er innbyrdes oppgjør tellende som første parameter etter poeng i tabellrangeringen innført som
en skjermingsregel i alle klasser i OABR.
Da bør ikke en ordning inkludert NM-klassene bety noe annet enn at kampene i teorien ender med
færre utklassingssifre.
I 17/18 sesongen har G/J 12-14 samt old boys, veteran og old girls spilt med disse reglene.
En utvidelse vil bety G/J 15-19 i tillegg. Det vil si at samtlige aldersbestemte klasser vil kunne spilles
med denne skjermingsregelen hvis ønskelig fra administrerende myndighet.
Fortsatt er senior tenkt holdt utenfor hos oss i OABR, men for å unngå for mange varianter i
spillereglementet velger vi å fremme ett endringsforslag med en generell setning som gjør at
administrerende myndighet kan bestemme hva som er mest formålstjenlig i sin krets eller region.
Som kuriosa kan nevnes:
Kamper hvor ett av lagene har gjort 15 mål eller flere:
15-16: 59 kamper
16-17: 66 kamper
17-18: 43 kamper
Forslag til vedtak:
201 ORDINÆR SPILLETID
2) Spilletiden skal være effektiv.
Med effektiv spilletid menes at tiden skal stoppes hver gang spillet er avbrutt av dommerens fløyte og
startes igjen når ballen spilles.
Ved unaturlige spilleavbrudd skal dommerne bruke trippelsignal. Dommerne bestemmer hva som er
unaturlige spilleavbrudd, men dette inkluderer alltid: ødelagt ball, vant ute av stilling, skader, måling
av utstyr, utenforstående personer eller gjenstander på banen, lyset slukker helt eller delvis og når
periodesluttsignal startes feilaktig.
Hvis vantet kommer ut av stilling skal ikke spillet avbrytes før ballen er i nærheten av stedet hvor
vantet er ute av stilling.
Ved skader på spillerne skal spillet stoppes hvis dommerne mener at skaden er alvorlig eller at
spilleren direkte influerer på spillet.
Administrerende myndighet kan som unntak tillate brukt løpende (ineffektiv) spilletid hvor tiden bare
stoppes ved mål, utvisninger, straffeslag, time-out eller på dommernes trippelsignal. De siste 3
minuttene av kamptiden skal alltid være effektive.

49

Spilletiden skal være stoppet mens straffeslag pågår.
S: Administrerende myndighet kan velge å la spilletiden løpe ved mål og utvisninger hvis ett av lagene
i kampen leder med 10 mål eller mer (utvisningstiden i slike tilfeller starter å løpe da spillet settes i
gang etter forseelsen). Administrerende myndighet kan også i slike tilfeller velge at tiden er løpende
de tre siste minuttene av kamptiden og mens straffeslag pågår.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget.

6.2 Kampreglementet innebandy (2/3 flertall for å bli vedtatt)
6.2.1

Forslag fra Tunet IBK

Kampreglement §6
Tunet IBK ønsker strengere regler for nøytralitet for dommere i NM-sluttspillet.
Slik lyder kampreglementets §6, punkt 6 Nøytralitet, i dag:
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.
Forbund kan dispensere fra denne bestemmelse ved kamper i de aldersbestemte klasser.
Kretser/regioner kan dispensere fra denne bestemmelsen, uansett klasse. Administrerende myndighet
må innhente samtykke fra de aktuelle klubbene.
Forslag til vedtak:
§6, punkt 6 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.
Forbund kan dispensere fra denne bestemmelse ved kamper i de aldersbestemte klasser.
Kretser/regioner kan dispensere fra denne bestemmelsen, uansett klasse. Administrerende myndighet
må innhente samtykke fra de aktuelle klubbene.
For semifinaler og finaler i NM skal NIFs til enhver tids gjeldende habilitetsregler gjelde for
oppnevnelse av dommere.

Bakgrunnen for forslaget:
Tunet IBK mener det er uheldig at NBF har anledning til å oppnevne dommere som for eksempel kan
være medlem av, trener i, gift med medlem av samme klubb som et av lagene, i kamper som betyr så
mye for klubbene og spillerne som er involvert. Tunet ønsker å unngå spekulasjoner som kan komme i
kjølvannet av oppnevnelsene i disse kampene, om dagens nøytralitetsregler ikke strammes inn
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget, og mener dagens regelverk er tilfredsstillende.

6.2.2

Forslag fra Slevik IBK

Slevik IBK ønsker å endre rekkefølge ved poenglikhet i paragraf 10 punkt 8 i kamp reglementet.
Slik lyder punkt 8 i dag.
Punkt 8. Regler for rekkefølge.
Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i
poeng totalt, er det målforskjellen i serien som er avgjørende. Administrerende myndighet kan, hvis
informert om før seriestart, sette innbyrdes oppgjør foran målforskjell hvis dette er mer
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hensiktsmessig. Skulle målforskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget
flest mål i seriespillet.
Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes
oppgjør, som er vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det
målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende.
Unntak: Dersom en klubb har mer enn ett lag i en serieavdeling, vil det ved poenglikhet mellom ett av
disse lagene og andre lag, først være innbyrdes oppgjør og målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som
er avgjørende for rekkefølgen fremfor målforskjell.
Forslag til vedtak:
Punkt 8. Regler for rekkefølge.
Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i
poeng totalt, er det målforskjellen i serien som er avgjørende. Administrerende myndighet kan, hvis
informert om før seriestart, sette innbyrdes oppgjør som er tellende hvis dette er mer hensiktsmessig.
Ved fortsatt likhet er det innbyrdes målforskjell som er tellende. Ved fortsatt likhet er det total
målforskjell i serien som er tellende Skulle målforskjellen i serien være den samme, går den klubb
foran som har laget flest mål i seriespillet.
Administrerende myndighet kan, hvis informert sette målforskjell som tellende først dersom dette er
hensiktsmessig.
Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes
oppgjør, som er vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det
målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende.
Unntak: Dersom en klubb har mer enn ett lag i en serieavdeling, vil det ved poenglikhet mellom ett av
disse lagene og andre lag, først være innbyrdes oppgjør og målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som
er avgjørende for rekkefølgen fremfor målforskjell
Bakgrunnen for forslaget:
Dagens regelverk hindrer utvikling av norsk innebandy. Spillere med liten spilletid og unge spillere
som blir tatt opp til A-lag blir sittende på benken fordi kamper mot de svakeste lagene i serien må
vinnes med femten til tjuefem mål for ikke å tape serien på målforskjell.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget.

6.2.3 Forslag fra regionene/kretsene: Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Vest, Innlandet, Oslo og
Akershus og Sør-Øst Bandyregion.
NM for aldersbestemte lag
Bakgrunn:
Dagens løsning for NM aldersbestemte lag fungerer dårlig.
Kampreglementets utgangspunkt i seriespillet for NM-klassene i de forskjellige kretser og regioner,
som en kvalifisering til NM, passer dårlig til den faktiske serieaktiviteten rundt om i landet. Det har
derfor kommet flere innspill med ønske om å se på nye måter å gjennomføre et NM.
Et tankeinnspill av forslaget under, ble gjennomgått på felleskonferanse med Daglige Ledere og
Utviklingskonsulenter i Trondheim 9.-10.januar 2018. Utgangspunktet ble der godkjent til å arbeides
videre med.
Forslaget under ble videre sendt ut på høring til alle kretser og regioner, med positive
tilbakemeldinger.
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Forutsetninger ved utarbeidelse av forslaget:
Alle skal ha mulighet til å kunne delta i NM.
Frigjøre kretser/regioner fra å måtte gjennomføre seriespill i NM-klassene (uten å gi dispensasjoner)
for å kunne få deltakerlag med i NM.
La kretser/regioner kunne holde på med seriespillet lenger uten å måtte bli ferdig innen en frist for å
kvalifisere lag til NM.
Klubbene vet best selv hvilke spillere de har, og om de har nok spillere til å kunne delta i en
NM-klasse uavhengig av om et lag deltar i seriespill.
Legge til rette for at lag kan planlegge NM-deltakelse flere år fram i tid.
Skape felles arenaer og samlingspunkt for spillere, trenere og andre, på tvers av klubb, krets/region og
kjønn.
Få lengere perspektiv og større forutsigbarhet i gjennomføring av arrangementer, både i forhold til
arrangører og arrangørsteder.
Plan for vedtak og igangsetting:
Det er utarbeidet en ny regeltekst til kampreglementet som ivaretar intensjonen rundt linjene i
forslaget.
Første sesong med ny NM-modell foreslås innført f.o.m. sesongen 2019-2020, med første påmelding
15.september 2019.
Under sesongen 2018-2019 utarbeides det arrangørplan for de innledende spillene og finalene, og
arrangørmaler for innledende spill og finaler. (Ref forslaget under.)
Forslag:
Det inviteres til NM for aldersbestemte lag i klassene Jenter 15 år (J15), Gutter 15 år (G15), Jenter 17
år (J17), Gutter 17 år (G17), Jenter 19 år (J19) og Gutter 19 år (G19).
1: Åpen påmelding til alle klasser.
Alle lag i alle regioner som overholder aldersgrensene for en klasse, kan melde seg på i klassen og
spille om NM-tittelen.
 Påmeldingsfrist 15.september
 Bindende påmelding
 Deltakeravgift første år kr.3 500,- pr. lag, som følger påmeldingen. Avgiften vurderes årlig.
o Deltakeravgiften skal dekke de faktiske kostnadene for NM-arrangementene, så som
halleie, dommerhonorar og reise/opphold dommere.
 Kun lag som er tilsluttet en klubb som er medlem av Norges Bandyforbund kan delta.
 Ingen aldersdispensasjoner tillates.
 Ikke tillatt å stille med sammensatte lag fra flere klubber.
 Det vil ikke bli gjennomført NM i en klasse med mindre enn fem (5) påmeldte lag innen
påmeldingsfristen. Deltakeravgifter vil da bli refundert.
2: I de to siste helgene i januar gjennomføres det et innledende spill og semifinaler for alle
klasser.
Klassene J15, G15, J19 og G19 spiller den ene helgen. Klassene J17 og G17 spiller den andre helgen.
 Alle kampene en helg spilles på samme geografiske lokasjon, men det kan benyttes flere
haller.
 Alle landets kretser og regioner arrangerer de innledende spillene på rundgang dersom de har
kapasitet til å gjennomføre arrangementet.
o Det opprettes derfor ikke reisefordeling for de enkelte NM.
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Det opprettes en plan for arrangørsteder med et 5 års perspektiv. Denne planen utarbeides i
samarbeid mellom de ulike kretser og regioner og skal sikre en fornuftig og rettferdig
fordeling av arrangementene.
o Hvis det på sikt tenderer til stor påmelding i noen klasser kan det være aktuelt å dele
opp arrangementene på flere geografiske lokasjoner, men det vil alltid være ønskelig
at gutter og jenter i samme klasse spiller på samme sted. Dette innarbeides eventuelt i
planen for arrangørsteder slik at man opprettholder forutsigbarhet og langsiktige
perspektiv.
Det utarbeides, og holdes ved like, en arrangør-mal for å sikre at arrangementene holder
samme standard uavhengig av hvem som arrangerer og hvor de arrangeres.
o Anleggskrav
o Maks avstand mellom arrangørhaller. (Transport)
o Rammer for kampavvikling
o Dommere
o Inngangspenger for tilskuere
o Tilbud om overnatting for deltakerlag
Alle deltakerlag i NM skal garanteres minst tre kamper, men det skal så langt det lar seg gjøre
arbeides for at alle lag får flest mulig kamper. Minste tillatte kamplengde skal være 2x15 min.
løpende tid.
Kampoppsettene lages slik at lagene etter et innledende gruppespill går videre til et sluttspill.
o De beste lagene fra det innledende gruppespillet kjemper videre om å vinne NM, de
øvrige lagene spiller videre om NM-plasseringer.
o Fordeling av lag i grupper skal foregå etter fri trekning, men det kan på sikt være
aktuelt med seeding av lag inn i gruppespillene basert på tidligere års resultater.
o Minst to lag fra hver innledende gruppe skal ha mulighet til å fortsatt spille om NMtittelen.
o Det skal arbeides i kampoppsettene for at flest mulig kamper skal spilles mellom to
jevnbyrdige lag.
I helgene hvor det arrangeres innledende NM, skal det så langt det lar seg gjøre ikke settes opp
andre kamper i kretser, regioner eller forbund, for deltakerlag i NM, i aktuelle NM-klasser
eller i tilstøtende klasser.

3: Finalene i NM for aldersbestemte klasser spilles siste tilgjengelige helg før NM-finalene for
senior. (Det skal ikke spilles finaler første eller siste helgen i forbindelse med Påske.)
 De to beste lagene i hver klasse etter det innledende spillet i januar spiller NM-finale.
 Det spilles, som et utgangspunkt, tre finaler lørdag og tre finaler søndag. Kampene spilles med
3x20 min effektiv spilletid.
 Rekkefølgen på finalene avgjøres på bakgrunn av hvilke lag som deltar.
o Her vil man ta hensyn til ting som reise til og fra finalearenaen og at finaler med lag
fra samme klubb i tilstøtende klasser ikke spilles samme dag.
 Alle landets kretser og regioner arrangerer finalene på rundgang, dersom de har kapasitet til
det.
 Det opprettes en plan for arrangørsteder med et 5 års perspektiv. Denne planen utarbeides i et
samarbeid mellom de ulike kretser og regioner og skal sikre en fornuftig og rettferdig
fordeling av finale-arrangementene.
 Det utarbeides, og holdes ved like, en arrangør-mal for å sikre at arrangementet holder samme
standard uavhengig av hvem som arrangerer og hvor det arrangeres.
 Rammene rundt det aldersbestemte finalearrangementet skal ha samme standard som
finalearrangementet for senior, men kan arrangeres i en mindre hall.
o Spilles på et rent innebandydekke
o Innmarsj
o Premiering
 I helgen hvor det arrangeres NM-finaler for aldersbestemte klasser, skal det ikke settes opp
andre kamper i kretser, regioner eller forbund, for deltakerlag i NM, i aktuelle NM-klasser
eller i tilstøtende klasser.
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Forslag til vedtak:
Intensjonene i forslaget, i tillegg til følgende endringer i kampreglementet:
§ 13. Økonomiske bestemmelser.
Punkt 4. Reisefordelingskasse.
Ved serieavvikling, NM-sluttspill for senior og kvalifiseringsspill for senior med lag fra forskjellige
regioner (sør, øst, vest, midt og nord) skal alle lag innbetale et reiseutjevningsbeløp sammen med
påmeldingen. Beløpet bestemmes av administrerende myndighet. Når konkurransen er avsluttet,
fordeles reiseutjevningskassen.
Administrerende myndighet kan bestemme å innføre et reiseutjevningsbeløp hvis reiseavstandene blir
store også innenfor en region.
§ 17. Forbudte kampdager.
Når det arrangeres landskamper eller NM-finaler, må det ikke på samme dag arrangeres andre kamper
uten forbundets tillatelse.
§ 18. Aldersbestemmelser. (NB! for sesongen 2018/2019)
For ordinært seriespill gjelder følgende aldersbestemmelser:
Veteraner (+40): Født 1978 eller tidligere
Old Boys/Old Girls (+33): Født 1985 eller tidligere
Senior: Født 1998 eller tidligere
G19/J19: Født 1999
G18/J18: Født 2000
G17/J17: Født 2001
G16/J16: Født 2002
G15/J15: Født 2003
G14/J14: Født 2004
G13/J13: Født 2005
G12/J12: Født 2006
G11/J11: Født 2007 (Ikke lisenspliktig)
G10/J10: Født 2008 (Ikke lisenspliktig)
G09/J09: Født 2009 (Ikke lisenspliktig)
G08/J08: Født 2010 (Ikke lisenspliktig)
Administrerende myndighet kan slå sammen klasser for å opprettholde seriespill.
Man kan kun spille opp tre aldersklasser i forhold til egen alder.
Unntak:
Spillere i klasse G14/J14 kan spille opp til og med klassen G19/J19.
Spillere i klassene G15/J15 og G16/J16 kan spille opp til og med klassen senior.
Administrerende myndighet kan vedta andre aldersklasser og forutsetninger for spill i disse, samt
dispensere fra aldersbestemmelsene for å legge til rette for økt aktivitet.
For organisert aktivitet (ikke ordinær serie) gjelder følgende aldersbestemmelser:
Senior: Født 2003 eller tidligere
Junior: Født 1999-2010
Administrerende myndighet kan sette opp alternativer til ordinært seriespill, herunder kriteriene for
deltakelse, innenfor de oppgitte aldersbestemmelsene.
For aktivitet i juniorklassen må barneidrettsbestemmelsene følges. Dette betyr at det ikke kan føres
kampstatistikk på aktivitet der en eller flere spillere er født 2007 eller senere.

§ 23. Aldersbestemte klasser.
Punkt 2. Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser.
NBFs innebandyseksjon arrangerer sender hvert år ut invitasjon til Norgesmesterskap for følgende
aldersbestemte klasser:
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G19 (laveste tillatte alder er G14)
J19 (laveste tillatte alder er J14)
G17 (laveste tillatte alder er G14)
J17 (laveste tillatte alder er J14)
G15 (laveste tillatte alder er G12)
J15 (laveste tillatte alder er J12)
Det tillates ingen dispensasjoner fra aldersbestemmelsene for spillere i NM-sluttspill.
NM for aldersbestemte klasser arrangeres hver sesong etter nyttår. Deltakende spillere må fylle 13 år
samme kalenderår som NM-arrangementet for å kunne delta i klassen G/J15.
Frist for å melde på lag i NM er 15. september. Påmeldingen er bindende.
Det er knyttet en påmeldingsavgift til NM. Det opprettes ikke reisefordeling for lagene.
En klubb har kun anledning til å melde på ett (1) lag i hver klasse.
Kun lag som er tilsluttet en klubb som er medlem av Norges Bandyforbund kan delta.
Det tillates ikke å stille med sammensatte lag fra flere klubber (jfr. § 29.11).
Det vil ikke bli gjennomført NM i en klasse med mindre enn fem (5) påmeldte lag.
NM gjennomføres for hver klasse med innledende spill og semifinaler en helg i januar/februar, og en
finale siste tilgjengelige helg før NM-finalene for senior.
Det skal ikke spilles innledende spill og semifinaler i klassene G/J17 samme helg som klassene G/J15
og G/J19.
Administrerende myndighet, i samarbeid med alle kretser og regioner, fastsetter arrangørsteder og
datoer for NM aldersbestemte klasser.
I helgene hvor det arrangeres innledende spill og semifinaler i NM, skal det så langt det lar seg gjøre,
ikke settes opp andre kamper i kretser, regioner eller forbund, for deltakerlag i NM, i aktuelle NMklasser eller i tilstøtende klasser.
Det vises for øvrig til retningslinjer for praktisk gjennomføring av NM for aldersbestemte klasser.

Administrerende myndighet bestemmer antall deltakerlag og praktisk gjennomføring i de enkelte
klasser.
Alle kretser/regioner må innen 1. november inneværende sesong melde til NBF hvor mange
seriespillende lag de har i de ulike aldersbestemte NM-klasser, og hvor mange kretser som er
representert i deres ulike NM-klasser.
NBF skal innen 1. desember inneværende sesong fordele antall NM-plasser til de ulike
kretser/regioner og gi kretsene/regionene beskjed om dette.
Alle kretser/regioner må innen 1.januar inneværende sesong bekrefte bindende (skriftlig) til NBF hvor
mange av deres plasser i NM-sluttspillet de skal benytte.
Alle kretser/regioner skal innen 14 dager før NM-gruppespill arrangeres ha rapportert inn skriftlig til
NBF hvilke lag som skal delta fra deres krets/region.
Kretser med eget seriespill skal ha mulighet til å være representert med minst ett lag i NM. Det skal
spilles en kvalifiseringsturnering mellom lagene i en krets for å avgjøre hvilket lag som er kvalifisert
til NM-sluttspillet.
Kretser som ikke har eget seriespill men har lag som deltar i en annen kretsserie donerer sin plass inn i
den angjeldende serien. Hvis kretsens lag spiller i flere ulike interkretsserier bestemmer seksjonsstyret
hvilken interkretsserie som skal tildeles kretsens NM-plass.
Hvis det etter kvalifiseringsprosessen over ikke er åtte lag kvalifisert til NM, avgjør seksjonsstyret ut
fra en matematisk fordeling med utgangspunkt i antall lag som deltar i kretsenes seriespill, hvilke
serier som får ekstra tildelte plasser til NM-sluttspillet.
Det tillates ingen dispensasjoner fra aldersbestemmelsene for spillere i NM-sluttspill.
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§ 29. Overganger.
§ 29.11 – 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.
Spillerne kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene
overholdes.
Sammenslåtte lag kan ikke kvalifisere seg til NM-sluttspill.
Sammenslåtte lag kan ikke delta i NM-sluttspill.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget.

6.2.4

Forslag fra Tunet IBK

Kampreglement §13
Tunet IBK ønsker endring av økonomiske rammer for NM-finalene.
Slik lyder kampreglementets §13, punkt 5 Fordeling av inntekter i sluttspillet, i dag:
I alle sluttspillkamper for elitedivisjonen beholder hjemmelagene sine brutto inntekter fullt ut. Ved et
eventuelt ulikt antall hjemmekamper, skal billettinntektene fra den siste hjemmekampen fordeles med
60 % til hjemmelag og 40 % til bortelag, etter at dokumenterte pålagte utgifter er trukket fra. I NM
finalen inngås det økonomisk avtale mellom teknisk arrangør og NBF i hvert enkelt tilfelle.
Forslag til vedtak:
§13, punkt 5 Fordeling av inntekter i sluttspillet
I alle sluttspillkamper for elitedivisjonen beholder hjemmelagene sine brutto inntekter fullt ut. Ved et
eventuelt ulikt antall hjemmekamper, skal billettinntektene fra den siste hjemmekampen fordeles med
60 % til hjemmelag og 40 % til bortelag, etter at dokumenterte pålagte utgifter er trukket fra.
I NM
finalen inngås det økonomisk avtale mellom teknisk arrangør og NBF i hvert enkelt tilfelle. De eller
den klubb som oppnevnes som teknisk arrangør av NM-finalene godtgjøres med et fast beløp, stort kr.
200.000,-. I tillegg tilfaller alle kostnader og inntekter knyttet til drift av kiosk i finalehelgen den
tekniske arrangøren. Alle andre kostnader og inntekter knyttet til arrangementet tilfaller NBF.
Bakgrunnen for forslaget:
Tunet IBK ønsker en større økonomisk forutsigbarhet for den eller de klubbene som påtar seg ansvaret
for å være teknisk arrangør av NM-finalene.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Det vises til forslaget fra regionene om ny ordning for NM for
aldersbestemte klasser, derav også ny gjennomføring av NM-finalearrangementene.
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6.2.5

Forslag fra Tunet IBK

Kampreglement §18
Tunet ønsker at et lag ikke kan kvalifisere seg gjennom seriespill/kvalifiseringsspill med et lag som
ikke er spilleberettiget i NM.
Slik lyder kampreglementets §18 i dag:
§18. Aldersbestemmelser
For ordinært seriespill gjelder følgende aldersbestemmelser:
Veteraner (+40): Født 1977 eller tidligere
Old Boys/Old Girls (+33): Født 1984 eller tidligere
Senior: Født 1997 eller tidligere
G19/J19: Født 1998
G18/J18: Født 1999
G17/J17: Født 2000
G16/J16: Født 2001
G15/J15: Født 2002
G14/J14: Født 2003
G13/J13: Født 2004
G12/J12: Født 2005
G11/J11: Født 2006 (Ikke lisenspliktig)
G10/J10: Født 2007 (Ikke lisenspliktig)
G09/J09: Født 2008 (Ikke lisenspliktig)
G08/J08: Født 2009 (Ikke lisenspliktig)
Administrerende myndighet kan slå sammen klasser for å opprettholde seriespill.
Man kan kun spille opp tre aldersklasser i forhold til egen alder.
Unntak:
Spillere i klasse G14/J14 kan spille opp til og med klassen G19/J19.
Spillere i klassene G15/J15 og G16/J16 kan spille opp til og med klassen senior.
Administrerende myndighet kan vedta andre aldersklasser og forutsetninger for spill i disse, samt
dispensere fra aldersbestemmelsene for å legge til rette for økt aktivitet.
For organisert aktivitet (ikke ordinær serie) gjelder følgende aldersbestemmelser:
Senior: Født 2002 eller tidligere
Junior: Født 1998-2009
Administrerende myndighet kan sette opp alternativer til ordinært seriespill, herunder kriteriene for
deltakelse, innenfor de oppgitte aldersbestemmelsene.
For aktivitet i juniorklassen må barneidrettsbestemmelsene følges. Dette betyr at det ikke kan føres
kampstatistikk på aktivitet der en eller flere spillere er født 2006 eller senere.
Forslag til vedtak:
§18. Aldersbestemmelser (red. anm. sesongen 2017/2018)
For ordinært seriespill gjelder følgende aldersbestemmelser:
Veteraner (+40): Født 1977 eller tidligere
Old Boys/Old Girls (+33): Født 1984 eller tidligere
Senior: Født 1997 eller tidligere
G19/J19: Født 1998
G18/J18: Født 1999
G17/J17: Født 2000
G16/J16: Født 2001
G15/J15: Født 2002
G14/J14: Født 2003
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G13/J13: Født 2004
G12/J12: Født 2005
G11/J11: Født 2006 (Ikke lisenspliktig)
G10/J10: Født 2007 (Ikke lisenspliktig)
G09/J09: Født 2008 (Ikke lisenspliktig)
G08/J08: Født 2009 (Ikke lisenspliktig)
Administrerende myndighet kan slå sammen klasser for å opprettholde seriespill.
Man kan kun spille opp tre aldersklasser i forhold til egen alder.
Unntak:
Spillere i klasse G14/J14 kan spille opp til og med klassen G19/J19.
Spillere i klassene G15/J15 og G16/J16 kan spille opp til og med klassen senior.
Administrerende myndighet kan vedta andre aldersklasser og forutsetninger for spill i disse, samt
dispensere fra aldersbestemmelsene for å legge til rette for økt aktivitet.
Dersom administrerende myndighet vedtar andre klasser som fraviker fra NM-klasser, fratas
kretsen/regionen muligheten til å være representert i NM. Dersom lag gis dispensasjon for
aldersbestemmelsene fratas laget og klubben mulighet for å representere med lag i NM i tilhørende
klasse. Best plasserte lag uten aldersdispensasjon gis retten til NM-deltakelse.
For organisert aktivitet (ikke ordinær serie) gjelder følgende aldersbestemmelser:
Senior: Født 2002 eller tidligere
Junior: Født 1998-2009
Administrerende myndighet kan sette opp alternativer til ordinært seriespill, herunder kriteriene for
deltakelse, innenfor de oppgitte aldersbestemmelsene.
For aktivitet i juniorklassen må barneidrettsbestemmelsene følges. Dette betyr at det ikke kan føres
kampstatistikk på aktivitet der en eller flere spillere er født 2006 eller senere.

Begrunnelse for forslaget:
Det er ikke naturlig at man kan kvalifisere seg for en turnering (NM) med et lag som man ikke kan
spille med i et NM. Klubber med lag som stiller innenfor reglementet kan risikere å ikke få delta, fordi
en klubb som mangler rekruttering og spillerstall, «stjeler plassen» fra denne klubben. Formålet må
være å ha de beste lagene i et NM med spillere som er i rettmessig alder, og ikke være representert
med klubber som har kommet dit med dispensasjoner som ikke kan benyttes i NM.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget mot at forslaget om NM aldersbestemte lag ikke vedtas.

6.2.6

Forslag fra Harstad innebandyklubb

Harstad IBK ønsker å endre reglene for forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon), punkt 2 og punkt 3
i kampreglement for innebandy § 20, fra og med sesongen 2019/2020. Vedtaket fattes for minimum 2
år med påfølgende evaluering.
Slik lyder § 20 i dag:
§ 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon).
Punkt 2. Eliteserie menn.
Eliteserien for menn bør bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. Laget på siste plass rykker direkte
ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjon avdelingen det hører hjemme. Laget på nest
siste plass deltar i kvalifisering til neste sesongs Eliteserie.
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Punkt 3. Kvalifisering til eliteserien menn.
Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på nest siste plass i Eliteserien spiller om de ledige
plassene i Eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 2.lag kan
ikke delta i kvalifiseringen.
Dersom det etter kvalifisering til eliteserien fortsatt er ledig plass, skal laget som endte på siste plass i
foregående sesongs eliteserie tilbys plassen i eliteserien.
Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall
lag, bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys plass i
Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles.

Forslag til vedtak:
§ 20. Forbundsseriene (Eliteserie og 1. divisjon).
Punkt 2. Eliteserie menn.
Eliteserien for menn bør bestå av 14 lag som spiller dobbel serie. Lag nr. 13 og 14 rykker direkte ned
etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjon avdelingen det hører hjemme. Lag nr. 12 deltar i
kvalifisering til neste sesongs Eliteserie.
Punkt 3. Kvalifisering til eliteserien menn.
Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på 12. plass i Eliteserien spiller om de ledige plassene
i Eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 2.lag kan ikke delta
i kvalifiseringen.
Dersom det etter kvalifisering til eliteserien fortsatt er ledig plass, skal laget som endte på 13. plass i
foregående sesongs eliteserie tilbys plassen i eliteserien.
Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall
lag, bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys plass i
Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles.
Bakgrunnen for forslaget:
De siste årene har eliteserien hatt en veldig positiv utvikling der serien har blitt jevnere. De lagene som
ligger sist på tabellen har de siste årene hatt flere poeng og yppet seg mot selv topplag. For litt over ett
år siden hadde begge de siste lagene i eliteserien 16 poeng, bare fire poeng unna NM-sluttspillet. Med
flere gode prestasjoner mot de beste lagene, tilsier slike fakta at serien holder en jevnere kvalitet.
HIBK mener det derfor er på tide å utvide serien for å utvikle innebandyen videre. Vi mener at for å
utvikle idretten videre må det spilles innebandy i hele Norge. Ved å få opp flere lag, vil vi kunne få
nye lag som leder an i sin region eller nærmiljø og dette vil styrke interessen i disse miljøene.
Gjennom økt omtale og interesse vil rekrutteringen i klubbene øke og flere spillere vil få utvikle seg
på det høyeste nivået. Dette vil først og fremst styrke innebandyen som helhet, men også til slutt
landslagene.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Det vises til seksjonsstyrets egne serieforslag.

6.2.7

Forslag fra seksjonsstyret

Forslag til nytt serie- og sluttspillsystem
Forslaget omhandler forbundsserier for menn. Vi ser for oss endring i eliteserien og evnt. 1. divisjon
Østlandet. Begge serier med færre lag enn i dag.
Forslaget er justert etter at klubbene har gitt sine innspill ifbm. høring i mai 2018.
Formålet med forslaget er å gi jevnere serier med flere interessante kamper. Vi antar det vil bidra til
økt sportslig utbytte for spillere og trenere. «Overskuddet» av spillere fra eliteserie ved reduksjon fra
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dagens 12-lagsserie til «ny» 8-lagsserie, kan bidra til å styrke 1. divisjon og ikke minst serie for G19.
På sikt er det også ønskelig at alle eliteserielagene har lag i G19.
Tanken om en landsdekkende 1. divisjon er pr. i dag ikke gjennomførbar på grunn av at
kostnadsnivået ikke vil stå i forhold til klubbenes økonomiske evne og eller vilje.
«Ny» eliteserie består av 10 lag, 1.divisjon Østlandet består av 8 eller 10 lag. I tillegg kommer
regionale 1. divisjoner i SørVest, Midt-Norge og Nord-Norge.
Eliteserien kan spilles som dobbel eller trippel serie med 2 hjemme- og 2 bortekamper mot hvert lag,
1. divisjon spilles som vanlig med 1 hjemme- og 1 bortekamp mot hvert lag. Her kan flere scenarier
ses på. For eksempel kan serien deles etter halvspilt sesong, og at man avslutter med en kvalifisering
til eliteserie og NM som går over en eller flere helger.
Plassering etter endt serie bestemmer om man er direkte kvalifisert til NM-sluttspill eller om man må
spille kvalifisering. De 8 beste i eliteserien går direkte til kvartfinaler, og er kvalifisert til NMsluttspill.
Nr. 9 og nr. 10 i eliteserien spiller kvalifisering mot henholdsvis nr. 1 og evnt. nr. 2 i 1. divisjon
Østlandet, og øvrige regionale 1. divisjonene. Serier med mer enn 8 lag får to lag til kvalifisering og
serier med mindre enn 8 lag får et.
Dette er da kvalifisering til neste sesongs eliteserie. Kvalifiseringen gjennomføres som nevnt i en eller
flere kvalifiseringshelger. Dette sikrer at det er de 10 beste lagene i Norge som til enhver tid er i
Eliteserien, da de to svakeste i eliteserien også deltar i kvalifiseringen.
Lagene som kommer sist i eliteserien kan også kunne beholde plassen, hvis det viser seg at
nivåforskjellen mellom seriene fortsatt er for stor.
Finaleseriene i NM-sluttspillet spilles som i dag. Det spilles best av 5 kamper hvor det best seedede
laget har fordel av tre hjemmekamper. Dette er en vel etablert ordning, og den anses som viktig både
for spillere og klubber. Valg av motstander i sluttspillet kan gjøres som vanlig, der lag nr. 1-4 velger (i
seedet rekkefølge) blant de 4 siste lagene (etter elite/NM-kvalifisering).
For 1. divisjon etter endt serie:
Lag 3,4,5,6,7 og 8 er direkte kvalifisert for spill i 1. divisjon neste sesong.
Lag 9 og 10 (alternativt 7 og 8) i 1. divisjon møter henholdsvis nr. 2 og nr. 1 fra kvalifiseringen av de
beste lagene fra divisjonen under. Kvalifiseringen gjennomføres med 2 kamper (1 hjemmekamp og 1
bortekamp) eller en kvalifisering gjennom en helg.
Alle deltakende klubber må være forberedt både økonomisk og sportslig, og må jobbe målbevisst for å
opprettholde en kvalifisert stall for spill i en av de øverste divisjonene.
Dette er en plan som strekker seg over flere år, hvor tanken er at antall lag i eliteserien kan økes igjen
når det er sportslig forsvarlig.
Dette er tenkt implementert fra og med sesongen 2019/2020. Og hvis dette vedtas på årsmøtet sendes
saken over til administrasjonen for praktisk tilrettelegging.
Forslag til vedtak
 Dagens eliteserie reduseres til en 10-lagsserie fra og med sesongen 2019/2020.
 1. divisjon Østlandet blir en serie med 8 eller 10 lag.
 Kvalifisering til eliteserie spilles med nr. 9 og nr. 10 fra eliteserien, nummer 1 og nummer 2
fra 1. divisjonene (8 lag eller mer i seriespill gir 2 kvalikplasser og mindre enn 8 lag gir en
plass*).
 Vedtaket fattes for minimum 2 år, med påfølgende evaluering.
*Kun lag som kan rykke opp hensyn tas. Eventuelle 2. lag og studentlag medregnes ikke.
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6.2.8

Forslag fra Tunet IBK

Endringer kampreglement
Tunet IBK ønsker å fjerne muligheten for at lag kan si fra seg retten til opprykk eller plass i
kvalifiseringsspill de rettmessig har spilt seg frem til. Slik reglementet er utformet i dag kan annet lag
overta avdelingsvinneres rettigheter, til tross for at avdelingsvinner ikke er et 2.lag som i mange
tilfeller ikke kan spille kvalifisering eller rykke opp. Tunet mener eneste grunn til at et annet lag enn
avdelingsvinneren skal overta dennes rettigheter, er hvis avdelingsvinneren er et 2. lag som ikke har
anledning til å delta i kvalifisering eller rykke opp, jmf andre bestemmelser i reglementet.
Bestemmelsene er i dag gjengitt i en rekke paragrafer og punkter i kampreglementets §20 og §21, samt
§27, Punkt 2 og Punkt 4.
Forslag til vedtak:
Tunet IBK foreslår at det stemmes over intensjonen i forslaget og at administrasjonen får fullmakt til å
gjøre nødvendige tilpasninger i reglementet der det er nødvendig.
Begrunnelse for forslaget:
Tunet IBK mener det er svært uheldig for idretten vår at vi ikke har et seriesystem som sørger for at de
beste lagene deltar i de divisjonene og avdelinger de hører hjemme styrkemessig. Et lags økonomiske
motiver eller andre motiver for å ikke spille på at annet nivå enn tidligere, kan ikke få rang foran
idretten behov for kvalitetsmessige attraktivitet.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter intensjonen i forslaget. Men på grunn av store usikkerheter rundt konsekvenser
av forslaget, ønsker seksjonen å sende det ut på høring for flere innspill.

6.2.9

Forslag fra Sveiva innebandy

FORSLAG TIL INNEBANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2018
FRA SVEIA INNEBANDY
VEDRØRENDE OVERGANGER FOR TRENERE
NY PARAGRAF 29.12 I KAMPREGLEMENTET FOR INNEBANDY
Forslag til vedtak:
Sveiva Innebandy fremmer med dette forslag om at det tillegges en ny paragraf –
Paragraf 29.3 i Kampreglementet for Innebandy med følgende ordlyd:
Paragraf 29.12 OVERGANGER/ANSETTELSE AV TRENERE
Dersom en trener har gjort opp sine forpliktelser overfor gammel klubb, kan treneren gå over til ny
klubb.
Dersom en klubb ønsker å tilegne seg/ansette trener(e) fra andre klubber, skal klubben meddele
moderklubben (den klubben treneren i dag har kontrakt) dette i rekommandert brev, alternativt e-post,
før samtalene innledes med trener(ne). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes.
Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.
Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og
protestreglementet». Brudd på meddelelsesplikten kan føre til at eventuell trenerkontrakt med ny
klubb bli kjent ugyldig.
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Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen
14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, må NBF involveres før
spiller trener kontaktes. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt
som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette.
Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle
klubben unnlater å svare på foreskrevet måte kan den nye klubben inngå kontrakt med treneren. Ingen
kan inngå trenerkontrakt med ny klubb før forholdet til tidligere klubb er ordnet.
Ovennevnte saksgang skal også gjelde for NBF ved ansettelse av landslagstrenere.

Bakgrunnen for forslaget:
Tidlig høsten 2017 – like før kampene for sesongen 2017/2018 startet – ble daværende trener for
Sveiva Innebandy ansatt som landslagstrener for Kvinner U -19. Sveiva Innebandy opplevde at
kommunikasjonen fra NBF var svært lite tilfredsstillende. Det var ingen formelle henvendelser hverken skriftlig eller muntlig – fra NBF til Sveiva Innebandys formelle adresser. Leder i Sveiva
Innebandy ble oppmerksom på ansettelsen ved å lese under nyheter på NBFs hjemmeside.
Vi har ikke fått noen beklagelse fra NBF i forhold til ovennevnte saksgang. I møte med NBF
9.februar 2018 ble det vist til at det ikke var bestemmelser i NBFs lov / regelverk som omhandler
ansettelse av (landslags-) trenere om eventuelle forpliktelse om å kontakte aktuelle treners
moderklubb.
Sveiva Innebandy mener at det er svært uheldig dersom det er «fritt fram» for NBF og klubber å
rekruttere trenere fra hverandre. Vi mener det bør være bestemmelser som regulerer dette – derfor
ovennevnte forslag.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Styret støtter intensjonen om å ha et ryddig forhold i forbindelse med ansettelse av trenere. Seksjonen
forholder seg samtidig til at søkere må ha avklart sitt forhold med klubber, regioner eller forbund en
har kontrakt med, når en går inn i en ansettelsesprosess.
Når det gjelder overganger for trenere, er det slik at trenerrollen ikke er definert i våre regelverk.
Hverken når det gjelder overganger eller rammene for rollen. F.eks., vil et spørsmål være hva er en
trener og et annet være hvor mange klubber kan du være trener for samtidig.
Seksjonen ser derfor ikke at forslaget kan vedtas slik det er lagt frem, men håper årsmøtet kan gi
intensjonen om ryddighet ved kontakt mellom organisasjonsledd rundt trenere tilslutning.

62

6.3 Andre forslag innebandy (Simpelt flertall for å bli vedtatt)
6.3.1

Forslag fra Tunet IBK

Andre forslag:
Endret frist for innsending av søknad om klubblisens til 1. september hvert år og at klubblisensen gis
for et kalenderår av gangen, samt at alle søknadene gjøres offentlige.
Slik lyder Punkt 3 i Klubblisensreglementet i dag:
Alle klubber som skal spille i eliteserien, må søke om klubblisens hvert år innen 20. april

Forslag til vedtak:
Alle klubber som skal spille i eliteserien, må søke om klubblisens hvert år innen 20. april 1.
september. Klubblisens gis for et kalenderår av gangen, samt at alle søknadene gjøres offentlige.
Begrunnelse for forslaget:
Dagens søknadsfrist på 20. april harmonerer dårlig med en rekke av kravene i klubblisensreglementet.
Eksempler på dette er:
- Klubbene har krav om antall kontraherte spillere ved søknadstidspunktet, men har ikke lov til å
kontrahere nye spillere før 1. mai.
- Fristen kommer i dag en måned etter årsmøtet i klubbene og ved nye styrer har søker i mange tilfeller
svært liten tid til å verifisere kravene i egen klubb, eller tid til å utbedre
- Noen av kravene er knyttet til treneren og spillerne, som i mange tilfeller ikke er på plass på
søketidspunktet.
Med å gi lisens for et kalenderår av gangen sikrer man kontroll for at klubber med svak økonomi går
«all in» i overgangsvinduet og sikrer seg for hele kommende sesong. Ved revisjon i september har
man muligheten for å sanksjonere under sesong, samt at man kan kreve for eksempel halvårsregnskap
for tettere kontroll på klubber under overvåkning.
Annet viktig argument er at klubbene har hatt perioden mer eller mindre helt frem til seriestart for å få
på plass kravene, og ikke slik som i dag hvor mange sier at de har ting på plass og håper på at kontroll
uteblir. Det er hevet over tvil at det pr. i dag er et fåtall av klubbene (om noen) som gis lisens som
oppfyller alle kravene. Det er derfor naturlig at klubbene selv må kunne påklage en tildeling av lisens
og da må det tilgjengeliggjøres de ulike klubbenes søknadsdokumenter.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret ønsker innspillet vurdert i en større revidering av klubblisensreglementet i kommende
sesong.

6.3.2

Forslag fra Tunet IBK

Andre forslag:
Fast søknadsfrist og tildelingsfrist for NM
Forslag til vedtak:
Tunet IBK foreslår at en fast søknadsfrist for å søke om NM-arrangement settes til 1. september året
før det aktuelle NM, og at tildelingsfristen for NBF settes til 1. oktober, med opplysning om hvem som
har søkt, tildeling og begrunnelsen for tildelingene.

63

Begrunnelse for forslaget:
NBF er tjent med at NM fremstår som et profesjonelt arrangement med best mulig tilrettelegging for
spillere, publikum, presse etc. Det er også viktig for fremtidige arrangement at det er økonomisk
attraktiv å få tildelt arrangementene.
Klubbene som i dag søker går glipp av til dels store summer på sponsormarkedet, da tildelingen skjer
på et tidspunkt da alle budsjetter for sponsorater etc er fordelt for lenge siden. I tillegg kommer
tildelingene i dag så sent at det er store praktiske utfordringer knyttet både til halleie, bemanning,
innkjøp og tilrettelegging. Søknad om arrangementene har i svært liten grad sammenheng med
sammensetningen av seriespillet å gjøre og kan gjøres uavhengig av dette.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret tar forslaget til etterretning. Hvis forslaget til regionene om ny løsning for NM
aldersbestemte lag blir vedtatt, vil det være hensiktsmessig å få en avklaring av arrangører så tidlig
som mulig og over noen år frem i tid.

6.3.3

Forslag fra Sveiva Innebandy

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I INNEBANDY FRA SVEIVA INNEBANDY VEDRØRENDE NBF’S
HÅNDETERING AV HENVENDELSER FRA KLUBBER
Forslag til vedtak:
NBF besvarer skriftlige henvendelser fra klubber innen rimelig tid. Besvarelsen skjer skriftlig (gjerne
ved e-post).
NBF vurderer behovet for eventuelle presiseringer av hvor ulike saker skal adresseres – f.eks. til
Seksjonsstyret v/ leder, NBF v/generalsekretær o.l.
Bakgrunnen for forslaget:
Innledningsvis vil vi understreke at Sveiva Innebandy har i løpende saker intet å utsette på
kommunikasjonen/samarbeidet med «konsulenter/saksbehandlere» i NBF - tvert imot er vi imponert
over enkeltpersoners vilje og evne til å bistå i ulike saker.
Men Sveiva Innebandy har svært dårlig erfaring med kommunikasjonen i mer konkrete innspill fra
Sveiva Innebandy. Vi deler inn bakgrunnen for vår vurdering i to hovedområder:
1. Kommunikasjon mellom Sveiva Innebandy og NBF representert ved generalsekretær Tomas
Jonsson og president Erik Hansen vedrørende forhold omkring de økonomiske oppgjørene for
NM innebandy 2016 og 2017. Forbundsstyrets behandling av Sveiva Innebandys klage på
generalsekretæren.
2. Hvordan Sveiva Innebandy opplever Norges Bandyforbunds håndtering av et knippe
henvendelser fra klubben i perioden 2016 til desember 2017.
1. Kommunikasjonen mellom Sveiva Innebandy og NBF representert ved generalsekretær Tomas
Jonsson og president Erik Hansen vedrørende forhold omkring de økonomiske oppgjørene for NM
innebandy 2016 og 2017. Forbundsstyrets behandling av Sveiva Innebandys klage på
generalsekretæren.
Våren, sommeren og høsten 2017 var det en del kommunikasjon mellom NBF og Sveiva Innebandy
vedrørende økonomisk oppgjør for NM 2016 og NM 2017.

64

I brev av 18 desember 2017 til generalsekretæren tar vi opp - etter vår vurdering - flere grove
feilaktige påstander fremsatt av generalsekretæren i hans ekspedisjon av 13.12.2017. Vi tar her med
kun ett eksempel. Generalsekretæren uttaler blant annet:
«Ledelsen i Sveiva IB fant ikke anledning til å møte NBF for gjennomgang av NM – regnskapene
våren og sommeren 2017».
I vårt brev av 18.12.2017 imøtegår vi generalsekretærens påstander ved godt dokumentert epostkommunikasjon med NBF våren og sommeren 2017 – e-poster som enten er adressert til
generalsekretæren eller hvor han er oppført med kopi. Disse e-poster viser at Sveiva Innebandy på
kort varsel var klar for møter med NBF og kan ikke være ansvarlig for eller kritiseres for at møtene
ikke fant sted.
Vi siterer også fra avslutning av vår ekspedisjon av 18.12.2017:
«Til slutt vil jeg kommentere følgende uttalelse fra generalsekretæren:
«I tilfelle ledelsen i Sveiva IB har behov for å informere «andre» aktører om denne saken, forventer
NBF at det informeres om hele saksforløpet og kommunikasjonen i saken».
Ser generalsekretæren at hans framstilling av 13.12.2017 om saksgang er direkte feil?»
Neste utvikling i denne saken er at generalsekretæren i møte 8.februar 2018 (et møte hvor blant annet
leder i Seksjonsstyret Paal Saastad deltok) uttaler følgende til leder i Sveiva Innebandy:
«Du får ikke skriftlig svar på brevet av 18.desember».
I brev av 9.februar 2018 framsetter Sveiva Innebandy klage på generalsekretæren for ikke å ville
besvare vårt brev av 18.12. 2017. Klagen er adressert til presidenten i Bandyforbundet – Erik Hansen.
Våre to spørsmål til presidenten var:
«Kan du akseptere at generalsekretæren ikke besvarer Sveiva Innebandys brev av 18.12.2017?
Kan du på noen måte medvirke til at Sveiva Innebandy får svar på sitt brev?»
I februar og mars skjer det lite framgang i saken utover at både Sveiva Innebandy og presidenten ved
e-post utsendelser informerer ulike instanser om saken.
Sveiva Innebandy etterlyser i e-post av 3.april 2018 svar fra presidenten på sin klage av 9.februar. I
e-post av 15.april svarer presidenten følgende:
«En sak av denne karakter kan ikke avgjøres av en person. Saken vil bli lagt fram på førstkommende
forbundsstyremøte – onsdag 25.arpil – for endelig behandling.»
I e-post av 2.mai mottar Sveiva Innebandy følgende melding fra presidenten:
«Ad klage på generalsekretær Tomas Jonsson
Viser til innsendt klage på generalsekretær Tomas Jonsson framført i e-post av 9.februar 2018. På
bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon, referater, skriftlig og muntlig, fra møter gjennomført,
finner ikke forbundsstyret i møte 25.april 2018 at klagen på generalsekretæren er rettmessig.
Om det er noe i dette sakskomplekset som burde vært påtalt overfor generalsekretæren, måtte det være
av Sveiva Innebandy ikke ble fulgt opp tettere og tidligere med rapportering fra NM –
finalearrangementene i 2016 og 2017. Hvordan generalsekretæren organiserer arbeidet på
forbundskontoret med prioritering av ulike oppgaver innenfor knappe ressurser, er i henhold til
forbundets administrasjonsplan godkjent av forbundsstyret.
Forbundsstyret anser med dette denne saken for avsluttet.»

65

Sveiva Innebandy tolker vedtaket slik at Forbundsstyret aksepterer at generalsekretæren selv kan velge
hva han vil og ikke vil svare på (ut fra hvilket arbeidspress han mener han/administrasjonen har). Han
går altså fri fra å måtte beklage/trekke tilbake feilaktige beskyldninger mot Sveiva Innebandy. Det er
grunn til å merke seg at ingen av de som har vært involvert i saken har sagt eller dokumentert at
Sveiva Innebandys framstilling i saken er feilaktig – men vi merker oss at også i NBF er det svært
vanskelig å si unnskyld.
2. Hvordan Sveiva Innebandy opplever Norges Bandyforbunds håndtering av et knippe
henvendelser fra klubben i perioden sommer 2016 til desember 2017.
Sveiva Innebandy ble meget frustrert over generalsekretærens svar av 13.desember 2017 vedrørende
forhold omkring NM 2016 og 2017. Vi valgte å stoppe opp for å gjennomgå hvordan henvendelser fra
klubben til NBF var behandlet. Vi oppsummerte våre erfaringer i brev av 20.desember til NBF ved
generalsekretæren og til Styret i Innebandyseksjonen v/leder Paal Saastad. Brevet har følgende
overskrift:
«Noen henvendelser fra Sveiva Innebandy i 2016 og 2017 til Norges Bandyforbund og hvordan
Sveiva innebandy opplever at henvendelsene er behandlet.»
Utover saker som gjelder NM – arrangementet, listet vi opp i alt 7 saker som Sveiva Innebandy i
perioden september 2016 til november 2017 hadde sendt til NBF uten at klubben hadde mottatt noen
svar/tilbakemeldinger. Eksempel på saker som det ikke ble gitt tilbakemeldinger på er: Protokoller fra
Seksjonsstyrets styremøter, Ansettelse av landslagstrener for U – 19 kvinner, Status Innebandy Norge,
Oppsummering fra seminar på Seksjonsårsmøtet 2017, Reisekasse/Reisefond elite, NM 2017 –
sluttspill G 19 og forhold omkring U – 19 landslaget (september 2016).

Leder i seksjonsstyret uttaler i e-post av 21.12.2017:
«Bekrefter med dette at jeg har mottatt deres brev datert 20.12. Dette vil bli distribuert til øvrige
styremedlemmer i Innebandyseksjonen i løpet av dagen. Vi vil komme tilbake med svar på punktene i
brevet etter at vi har behandlet det i seksjonsstyret og sammen med administrasjonen.»
Seksjonsstyret har avholdt styremøter 8.februar, 13.mars og 23.april. Protokollene fra møtene 8.2. og
13.03. inneholder ingen punkter/informasjon om Sveiva Innebandys brev av 20.12.2017. Hvorvidt
saken er behandlet/drøftet på møtet 23.april vites ikke pr. dags dato – (vi har ikke sett protokoll fra
møtet), men uansett har det altså tatt minimum 4 måneder for seksjonsstyret å behandle vårt brev av
20.12.2017- et brev som gjelder misnøye med hvordan saker fra klubben blir behandlet av NBF.
Generalsekretæren uttaler i e-post av 21.12.2017:
«Bandyforbundets administrasjon bekrefter å ha mottatt denne henvendelsen fra Sveiva IB.
Det bekreftes også at seksjonsstyret og involverte ansette på forbundskontoret er informert.
Bandyforbundet tar kontakt med Sveiva IB angående denne henvendelsen i begynnelsen av januar
2018.»
Deler av saksinnholdet i Sveiva Innebandys brev ble drøftet på møte 8.februar mellom NBF og Sveiva
Innebandy, men vi har ikke mottatt noen skriftlig tilbakemelding fra generalsekretæren.
Vår frustrasjon i ovennevnte saker er at det kan se ut som om NBF ikke ønsker innspill fra klubbene.
NBF viser liten respekt overfor Sveiva Innebandy. Det å ta opp dette forholdet har krevd mye
ressurser for Sveiva Innebandy og vært krevende for enkelte tillitsvalgte. Vi velger dog å fremme
forslag som vi tror gagner Innebandyen i Norge og dens status og som gir klubber fortsatt motivasjon
til å ta opp saker og fremme forslag overfor NBF.
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Vi tillater oss til også å referere fra «Delmålsplan innebandyseksjonen 2016 – 2019 hvor det blant
annet heter:
Delmål

Kritisk suksessfaktor

En organisasjon som i alle ledd
forsøker å gjøre hverandre
bedre

Samarbeid mellom klubber,
kretser og forbund

Sveiva Innebandy vil mene at en forutsetning for å oppfylle «Kritisk suksessfaktor» i det minste er at
NBF gir skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige henvendelser fra klubber og andre instanser.
Med referanse til ovennevnte håper vi Årsmøtet kan tiltre forslaget fra Sveiva Innebandy. Ikke for at
Sveiva Innebandys meninger og forslag alltid er de riktige, men mer for å trygge at initiativ og
engasjement fra klubber blir behandlet med respekt. Vi ønsker å bedre kommunikasjonen mellom
klubbene og NBFs administrasjon og seksjonsstyret.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret tar forslaget til etterretning

6.3.4

Forslag fra Sveiva Innebandy

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I INNEBANDY FRA SVEIVA INNEBANDY VEDRØRENDE
«KRAV» TIL LANDSLAGSTRENERE OM IKKE Å HA TRENERVERV I KLUBBLAG
Forslag til vedtak:
Landslagsledere, landslagstrenere og støtteapparat til landslag i innebandy kan kombinere oppgaververv - oppdrag i NBF med alle former for oppgaver- verv – oppdrag i klubblag.
Bakgrunnen for forslaget:
Sveiva Innebandy har hatt noe kommunikasjon med NBFs seksjonsstyret vedrørende ansettelse av
landslagstrener for Kvinner U – 19. I møte 8.februar 2018 opplyste styreleder at tidligere
seksjonstyrer har vedtatt at man ikke kan kombinere stillingen som landslagstrener med å være
klubbtrener.
Sveiva fulgte opp informasjonen gitt i møtet 8.februar med e-post 9.februar til Seksjonsstyret hvor det
blant annet heter:
«Vi anbefaler at dagens bestemmelser oppheves.
At det ikke legges begrensninger for
landslagstrenere hva gjelder mulighet til å ha trenereoppgaver for klubblag. «
Seksjonsstyret behandlet saken i møte 13.mars. Vi refererer nedenfor fra det fyldige referatet fra
styremøtet:
«Sak 34 – 18 Landslagstreneres muligheter
Diskusjonssak;
Etter henvendelser fra Sveiva Innebandy, var Seksjonsstyret bedt om å drøfte tidligere beslutning om å
tillate landslagstrener å kombinere denne stillingen med også å være klubbtrener.
Dagens ordning er at landslagssjef og landslagstrenere ikke gis mulighet for å være klubbtrener for sin
potensielle målgruppe for det landslaget de representerer. Eksempelvis vil dette si at landslagssjefene
og trenerne knyttet til A-menn og U19 menn ikke kan trene elitelag eller juniorlag for menn. De kan
trene yngre lag eller kvinner elite eller junior.
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Anbefalingen fra Sveiva Innebandy var at dagens bestemmelser ble opphevet og det ikke legges
begrensinger for landslagstreneres muligheter til å ha treneroppgaver for klubblag.
Det ble i henvendelsen begrunnet fire svakheter ved dagens ordning:
1: Godt kvalifiserte trenere kan frastå å søke landslagsstillingen, da ordningen i dag begrenser
mulighetene for å kombinere i for stor grad. I tillegg kan klubblag tape kvailfiserte trenere på grunn
av begrensingen.
2: Lavere aktivitet i trenergjerningen, da treneren vil få redusert konkret praksis som trener.
3: Økonomisk er det mer lukrativt å velge klubb fremfor landslag. Som kan være en begrensing for at
kvalifiserte trenere søker stillingen som landslagstrener.
4: Involverte klubber og NBF må ha tillit til at landslagstreneren ved uttak setter landslaget i sentrum
og tar ut det beste «mannskapet». Å ikke ha denne tilliten kan oppfattes som at ansettelsesmyndighet
ikke har tillit til landslagstreneren.
Styret hadde forespurt administrasjonen om en uttalelse. På bakgrunn av henvendelsen fra Sveiva
Innebandy og uttalelsen fra administrasjonen diskuterte styret fordeler og ulemper ved dagens ordning.
Styret konkluderte med:
Tidligere beslutning i seksjonsstyret opprettholdes angående landslagstreneres muligheter tilknyttet
klubb med følgende begrunnelse:
NBF bør unngå å sette landslagsledelsen/trenerne i en stilling hvor det kan bli opplevd at de
favoriserer spillere fra en klubb. Dette vurderes dog som et relativt begrenset problem, da vi er
trygge på at våre landslagstrenere alltid vil velge de spillerne de til enhver tid vurderer som de beste
uavhengig av hvilken klubb de representerer.
En større utfordring er at våre landslagstrenere kan havne i en posisjon der de, rettmessig eller ikke,
blir «mistenkt» for å motivere landslagsspillere til å melde overgang til egen klubb. Dette er en
posisjon vi ikke ønsker at våre ansatte landslagstrenere skal sette i. Videre tilsier all erfaring at vi bør
la landslagsledelsen ha sitt fokus på det sportslige knyttet til landslaget de leder. All støy med riktige
eller uriktige forhold som kan kritiseres, vil vi søke å unngå. Dette for å opprettholde et positivt
engasjement rundt våre landslag.
Avslutningsvis vil vi påpeke at ansatte landslagstrenere kan innvilges mulighet til å ha treneroppgaver
i klubb, men da knyttet til lag hvor ovennevnte interessekonflikter ikke er eller blir et tema.
Eksempelvis vil en trener for landslaget for Herrer A kunne trene damelag eller yngre lag. Dette skal
avklares med Landslagskoordinator i hvert enkelt tilfelle.»
I referatet fra Seksjonsstyremøtet opplyses at «styret vurderte fordeler og ulemper med dagens
ordning». De konkluderer dog med å opprettholde dagens praksis. Det betyr at de fant at de
svakhetene/ulempene Sveiva Innebandy lister opp ved dagens praksis ikke veiet tungt nok.
Sveiva Innebandy mener disse svakheten – som medfører at både landslag og klubblag mister
innebandy ressurser – må være avgjørende i å endre dagens krav til landslagstrenere. «Innebandy
Norge» er ikke større enn at vi må utnytte de ressursene vi har på best mulig måte. Det må være
viktigere enn «All støy med riktige eller uriktige forhold som kan kritiseres, vil vi unngå.» Vi må ha
tillit til at landslagstrenere og støtteapparat klarer å skille sine roller!
(Tilsvarende som vi har tillit til at både styremedlemmer og ansatte i administrasjonen klart skiller sine
roller sentralt i NBF i forhold til den klubben de tilhører).
Sveiva Innebandy fremmer med dette forslag om at Årsmøtet vedtar følgende:
Landslagsledere, landslagstrenere og støtteapparat til landslag i innebandy kan kombinere oppgaververv - oppdrag i NBF med alle former for oppgaver- verv – oppdrag i klubblag.
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Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget, og viser til tidligere behandling av saken i protokoll nummer 5
sesongen 2017/2018.

6.3.5

Forslag fra Sveiva Innebandy

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I INNEBANDY FRA SVEIVA INNEBANDY VEDRØRENDE
PROTOKOLLER FRA MØTER I SEKSJONSSTYRET
Forslag til vedtak:
Protokoller fra møter i seksjonsstyret legges ut på NBFs hjemmesider snarest mulig - senest
2 uker - etter at møtet ble holdt. Protokollen skrives slik at sakene/vedtakene i den grad det er mulig er
informative for klubber og andre interesserte – alternativt at det som vedlegg til protokollen
presenteres merinformasjon om aktuelle saker.
Bakgrunnen for forslaget:
Det er på flere Årsmøter kommet fram at både styret og klubbene ønsker å ha god kommunikasjon
mellom Årsmøtene. Et viktig instrument i denne kommunikasjonen er
å gjøre protokollene fra møtene i seksjonsstyret tilgjengelige for klubbene og andre interesserte. Vi vil
tro at klubbene er interessert i å være oppdatert i saker styret og innebandyseksjonen jobber med –
herunder hvordan styret/administrasjonen jobber med ulike saker herunder også oppfølging av
eventuelle vedtak fra Årsmøtet. «Tilgjengelighet» innebærer både at protokollene er å forstå (ikke
bare for de som har deltatt i møtene) og at de offentliggjøres relativt kort tid etter at møtene er avholdt.
Sveiva Innebandy ser at det varierer hvor lett det er å forstå/lese protokollen (detaljeringsgraden
varierer sterkt fra sak til sak) og mener det bør være muligheter for forbedringer. Videre viser
nedenstående oversikt at det etter vår mening tar urimelig lang tid fra møtetidspunkt til protokollen
legges ut på NBFs hjemmeside.
Oversikt over når protokoller fra styremøter innebandyseksjonen ble avholdt og når de ble lagt ut på
NBFs hjemmeside:
Møte nr. 1 – 7.september 2017 - Protokoll lagt ut 28.september 2017
Møte nr. 2 – 5.oktober 2017 - Protokoll lagt ut 20.november 2017
Møte nr. 3 – 30.november 2017 - Protokoll lagt ut 22.januar 2018
Møte nr. 4 – 8.februar 2018 - Protokoll lagt ut 10.mars 2018
Møte nr. 5 – 13.mars 2018 – Protokoll lagt ut 23.april
Møte nr. 6 – 20.april 2018 - Protokoll lagt ut ?
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret tar forslaget til etterretning, og leser det som et ønske om mer informasjon. Styret har
ambisjoner om å få ut mer informasjon så snart som mulig etter styremøtene. Protokollene som legges
ut er tilpassede med tanke på personvern, og innehar i hovedsak sakene som er behandlet og vedtak
fattet.

6.3.6

Forslag fra Bærums Verk og Hauger IF

BVH Verket Innebandy innstiller på at Sanksjons- og Protestreglementet endres med ett tillegg. Vår
innstilling går på at Innebandy seksjonens årsmøte skal melde denne foreslåtte regel endringen inn til
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Forbundstinget Kapittel 10 – Endringer.
Det er kun Forbundstinget som kan beslutte en endring av regelverket.
Slik lyder regel § 2-3 (Sanksjonerte overtredelser) bokstav e, i dag

Bestemmelsen i § 2-3 bokstav e, ønskes endret til:
Tap av rett til delta i kamper, annen aktivitet og å inneha tillitsverv (diskvalifikasjon) innen NBF for
angitt tid inntil 3 måneder.
Forslag til anbefaling for vedtak på Forbundstinget:
Tillegg i § 2-3 ny bokstav i
Ved utmåling av sanksjoner mot Tillitsvalgte er det kun NIFs domsutvalg gjennom NIFs lov § 11-7
som har hjemmel til å ilegge straff til tillitsvalgte.
Reglene for anmeldelse til NIFs domsutvalg fremgår av NIFs lov § 11-12.

Bakgrunnen for forslaget:
BVH Verket innebandy anmeldte en lagleder og som også er tillitsvalgt leder i NBF for brudd på
Sanksjons- og Protestreglementet. Oslo/Akershus Bandyregion vedtok en sanksjon i samsvar med
reglene i Sanksjons- og Protestreglementet § 2-3.
I den etterfølgende ankebehandlingen kom ankeutvalget frem til at OABR ikke har kompetanse og
myndighet til å suspendere en overordnet leder, dermed er overordnede ledere på generelt grunnlag
fritatt for straff etter gjeldende regelverk.
Det er ett regelverk som NBF som organisasjon ikke kan være bekjent av, ingen skal inneha ett
tillitsverv som er fritatt for diskvalifikasjon.
Etter vårt opprinnelige innsendte forslag fremkommer fra juridisk i NBF at den gjeldende hjemmel §
2-3 bokstav e) er i strid med NIFs lov § 11-2 (1) bokstav d) jfr § 11-7 bokstav e).
Grunnet denne informasjonen var ukjent for OABR, NBF og juridisk i NBF er en presisering av
hvordan sanksjoner mot tillitsvalgte må utformes, nødvendig å få på plass som klargjør
gjeldende regelverk.
Avsagt sanksjon fra OABR og Ankeutvalgets behandling er vedlagt.
Denne saken er også i realiteten en diskusjon om holdninger og tillatt oppførsel fra ledere, trenere,
lagledere, sekretariat, dommere, utøvere og alle som er involvert i denne flotte idretten.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret tar forslaget til etterretning.
6.3.7

Forslag fra Bærums Verk og Hauger IF

BVH Verket Innebandy innstiller på at Innebandy seksjonens Ankeutvalg pålegges å videresende
saker som avvises til rette instans nedad til aktuelle krets eller oppad til NIF innen en frist på 3 uker
etter avsagt behandling er avvist. Videre skal Ankeutvalget påse at saken behandles innen en periode
på 3 måneder til den instans saken er sendt til eller at saken blir videresendt til en høyere
myndighetsorgan i NIF på eget grunnlag.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Det vises til saksbehandlingsreglene i sanksjons- og
protestreglementet og NIFs lov.
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6.3.8

Forslag fra Tunet IBK

Økonomi:
Forslag til vedtak:
Tunet IBK foreslår å oppheve utviklingsfondet og den tvungne overføring av deler av driftsresultatet
til fondet.
Begrunnelsen for forslaget
Er at det i en årrekke har vært søkt om midler fra fondet i en mindre skala enn det har vært
overføringer. Som følge av dette har NBF v/seksjonsstyret store midler som de ikke fritt kan forvalte
til det beste for norsk innebandy, uavhengig av formål.
Tunet mener årsmøtet skal ha en helt fri rolle og mulighet til å foreslå tiltak til det beste for norsk
innebandy, og som kan disponeres over egenkapitalen, uten at dette må søkes om gjennom et
utviklingsfond som igjen skal vedtas av et seksjonsstyre.
Det ligger et gammelt vedtak fra et årsmøte om at en fast sum fra et eventuelt overskudd over
driftsresultatet skal overføres dette fondet, uavhengig av fondets totale størrelse, tilvekst, uttak eller
lignende. Dette ønskes opphevet, slik at all fremtid drift finansieres over en fri egenkapital.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret anbefaler at ordningen videreføres, slik den er i dag, og at det gis mer informasjonen
om fondet til klubber og regioner/kretser.
Generell informasjon om utviklingsfondet

Fondets formål er å bidra til å etablere/styrke aktivitetsutvikling på lokalt nivå. Denne
aktivitetsutviklingen vil legge grunnlaget for innebandyidrettens organisatoriske og
økonomiske vekst på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Fondet ble vedtatt etablert på årsmøtet 15. juni 2014. Vedtaket var at 10% av netto overskudd
fra lisensordningen skal henføres fondet.
Fondet er tilført noe mindre midler enn vedtaket forutsatte.
I 2016 var det tilført fondet kr 513.159,-. Det var på det tidspunktet ikke delt ut midler fra
fondet.
I 2016 vedtok forbundsstyret å tildele fondet 760.000,-. Tildelingen er innrettet i henhold til
NBFs overordnede strategi hvor medlems- og aktivitetsvekst på lokalt nivå har prioritet.
Sesongen 16/17 ble det foretatt utdeling fra fondet på kr 154.500,-. Alle som søkte fikk tildelt
søknadsbeløpet. Seksjonens overskudd for sesongen 16/17 kr 217.389,- ble henført fondet.
Ved inngangen til sesongen 2016/2017 var fondet kr 1.336.048,-.
Sesongen 17/18 ble det søkt om tilskudd på kr 367.470,- fra fondet. Det ble tildelt kr
323.000,Det var 5 klubber og 4 regioner som søkte fondet om midler.
Fra etableringen er fondet tilført kr 1.490.548,- (kr 730.548,- fra lisensinntektene og 760.000,tilført fra forbundsstyret). Samlet er det tildelt fra fondet kr 477.500,-.
Fondets saldo er kr 1.013.048,-.
Søknadsfristen for sesongen 18/19 har utløpt og det er mottatt 20 søknader på til sammen kr
661.500,-. Det er en økning i søknadssummen i forhold til fjoråret med kr 272.530,-.
I år har 16 klubber og 4 kretser/regioner søkt om tilskudd fra fondet.
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6.3.9

Forslag fra Tunet IBK

Andre forslag
Forslag til vedtak:
Oppheving av årsmøteavgiften
Begrunnelse for forslaget:
I dag belastes alle klubber som deltar i ordinært seriespill med en årsmøteavgift. Så lenge alle klubber
har samme rettigheter til å stemme over regler og retningslinjer knyttet til seriespillet, er dette en
avgift som er svært udemokratisk vanskelig å forstå. Den serieavgiften NBFs seksjonsårsmøte velger å
sette, bør gjenspeile ene og alene de kostnadene som er forbundet med å gjennomføre arrangementet.
Den bør ikke inneholde elementer som ikke direkte er knyttet til gjennomføringen av arrangementet og
bør derfor fjernes.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret tar forslaget til etterretning. Styret vil sammen med administrasjonen se på om
kostnadene kan fremstilles på en mer hensiktsmessig måte.

6.3.10 Forslag fra Tunet IBK
Økonomi:
Forslag til vedtak:
Avsetning av inntil kr. 100.000,- til utvikling av dommerapplikasjon i Min Bandy
Begrunnelse for forslaget:
Betaling til dommere foregår i dag på en måte som ikke er forenlig med norsk lovgivning. Klubbene
påtvinges i tillegg en fremgangsmåte og rolle som arbeidsgiver overfor en mengde dommere, uten å ha
nødvendig informasjon om den «ansatte». For å innhente informasjon og opprettholde nødvendig
lovpålagt oversikt pålegges klubbene et merarbeid med registrering på personnivå som er kostnads- og
ressurskrevende for klubbene.
I Min Bandy registreres alle kamper som medfører utbetaling av dommerhonorar, samt hvem som er
oppnevnt som dommere i disse kampene. Med å koble denne informasjonen sammen med vedtatte
dommerhonorarer på forbunds- og regionsnivå, samt klubben som utbetaler, er det en enkel sak å ta ut
en rapport som grunnlag for innrapportering til skattemyndighetene for dommere som har mottatt
beløp utover fritaksbeløpene for utbetaling i idrettslag. I tillegg vil dette være et godt hjelpemiddel for
administrerende myndighet slik at disse kan unngå å sette opp dommere i kamper hos klubber hvor
fritaksgrensen er nært forestående, hvis det er et ønske fra dommerne å ikke overskride disse grensene.
Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget.
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6.3.11 Forslag fra seksjonsstyret

Seksjonstyrets forslag til årsmøtet 2018.
Etablering av Reisefond for refusjon av reiseutgifter for lag i Eliteserie, landslagsspillere og
aldersbestemte spillere med høye reiseutgifter.

1. Grunnlag for etablering av Reisefond
I de siste årene har det kommet inn flere forslag til endring av reise-refusjons-ordning for Eliteserien.
Eksempel:
Forslag fra Sveiva 2017: Alle klubber betaler reisekasseavgift.
Forslag fra Sandnes 2017: Administrerende myndighet må fastsette reisekasse, ikke Årsmøtet.
Seksjonsstyret opplever at reiseordning er gjenstand for endring på nesten hvert eneste årsmøte. Dette
er ugunstig og skaper usikkerhet i planlegging for Eliteklubbene. Det er viktig å erkjenne at elitespill
koster mye penger og at klubber som kvalifiserer for elitespill må påregne store kostnader, særlig for
lag som har lang reisevei til de fleste kamper. Flere klubber står i en økonomisk skvis mellom å satse
med et elitelag opp mot belastning på klubbens totale økonomi. Seksjonsstyret ønsker å utarbeide et
eget forslag til reiseordning som skaper større stabilitet.
Seksjonsstyret forslår at det etableres et Reisefond hvor penger settes av gjennom årlig avgift fra alle
Eliteserie og 1 div klubber samt en lavere avgift fra alle klubber med lag i aldersbestemte årsklasser.
Hensikten med et reisefond er å skape større forutsigbarhet med tanke på innbetaling av avgift og
planlegging av reisebudsjett. Et Reisefond skal primært gi støtte til reiseutgifter for reisende elitelag
(lag utenfor Østlandet), landslagsspillere og aldersbestemte spillere som har overstigende reiseutgifter
ifm samlinger, turneringer eller camp/treningsleir.
Vedtak fra Årsmøte 2017.
Forslaget om Reisefond ble fremmet årsmøte 2017 for utredning og for avstemning med tanke på
innføring på Årsmøte 2018. Dette ble enstemmig vedtatt.
2. Forslag om Reisefond:
2.1 Begrunnelse for etablering av Reisefond
Fondet etableres særskilt for å skape en mer stabil ordning for refusjon av reisekostnader for klubber
utenfor Østlandsområdet som har høye reiseutgifter til kamper og landslagsspillere som har utgifter
ifm. landslagssamlinger og turneringer samt aldersbestemte spillere som har høye reiseutgifter ifm.
deltakelse på camp/treningsleir i NBF Innebandy regi. Hensikten er å bidra til at Eliteklubber og 1 div
klubber gis et mer stabilt forhold til avgifter ifm. refusjon av reisekostnader og derved kan budsjettere
med større forutsigbarhet. Vi unngår dermed også nye forslag til reisekasseordning hvert år på
årsmøtet.
Forslaget om Reisefond er i tråd med NBF Innebandys mål om større deltakelse utenfor Østlandet
både på elitenivå og breddenivå.
2.2 Tildeling av reisestøtte fra Reisefondet
Reisefond skal gå til støtte for reisevirksomhet for (1) Elitelag som har lang reisevei til kamper, (3)
landslagspillere med særskilt tanke på lag og landslagsspillere som må bruke fly eller lange
buss/togreiser og (4) aldersbestemte spillere som har høye reiseutgifter ifm deltakelse på
camp/treningsleir i NBF Innebandy regi (for eksempel: spillere fra Nord Norge som vil delta på camp
på Østlandet).
2.3 Årlige utgifter for reisende lag utenfor Østlandet.
Eksempel på årlige reiseutgifter for lag i Elite div, utenfor Østlandsområdet.
1 reise til Østlandet for reisende lag (eks: Sandnes) koster 45600,- kr (se Tab 1)
6 reiser til Østlandet pr sesong (2017/2018) koster 270 000,- kr. (se Tab 1)
Lag fra Nord-Norge vil ha ca 10-12.000,- ekstra i utgifter pr reise. Dvs 60-72000,- pr år ekstra med 6
bortereiser.
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Tabell 1: Utgifter for Elitelag utenfor Østlandet pr år (Tall hentet fra Sandnes 2016/2017)
Reise til
Utgifter pr Antall
Utgifter pr år Refusjon fra
Underskudd pr
Østlandet
reise
reiser pr år
Reisefond pr
år etter refusjon
2017
Fly
30000,6
180000,Hotell
8000,6
48000,Leiebil (1900,- x
7600,6
45600,4)
Totalt
45600
6
273600,-180000,93.600,2.4 Inndekning/avgift til Reisefondet
Fastsettelse av årlig avgift til Reisefondet
Reisefondet må holdes stabilt gjennom en årlig begrenset avgift fra alle innebandyklubber med lag i
aldersbestemte klasser eller senior. F.eks: 14.000,- pr år for elitelag. 2000,- pr år for alle 1 div lag og
lag i regionale divisjoner som deltar i kamp om kvalifisering til Eliteserie, samt grunnavgift på 1000,kr til alle klubber som har lag i aldersbestemte klasser. Det vil være nødvendig for administrasjonen
og beregne årlige avgifter og tildeling basert på hvor mange lag og spillere som har store
reisekostnader til kamp/turneringer/treningsleir etc.
Reisefond-avgiften og tildeling fra Reisefondet må derfor utredes årlig av Administrasjon og besluttes
av Seksjonsstyret.
Overgang fra dagens Reisekasse til Reisefond
Innbetaling til reisekassen kan overføres til Reisefond første gang sesongen 2019/2020. Eliteklubber
med ekstra utgifter til reise får refusjon fra Reisefondet første gang for utgifter påført i sesongen
2019/2020. (Dette forutsetter vedtak på Årsmøtet 2018).
Det skal vurderes av Seksjonsstyret å overføre et grunnbeløp som skal tjenes som en buffer i
Reisefondet. Eks 100.000,Inntekter til Reisefond.
Tabell 2 og 3 viser eksempler på hvordan reisefond-avgift legger grunnlaget for Reisefondets årlige
inntekt.

Tabell 2: Eksempel på Avgift til Reisefond basert på 12 lag i Elite og 37 lag i 1 div **
2019/2020 Årlig avgift
Antall lag
Årlig sum til
Total kapital
pr lag
Reisefond
Reisefond år 1
Grunnkapital
100.000,Alle klubber*
1.000,-*
136
136.000,Grunnavgift
Eliteserien
14.000,12
168.000,Tilleggsavgift
1 div og
2.000,37
74.000,kval**
Tilleggsavgift
100.000
378.000,478.000,*Antall klubber som er registrert med innebandy aktivitet i aldersbestemte klasser og senior
varierer. Denne avgiften vil derimot bidra til en mer solid grunnkapital for Reisefondet.
** 1 div og kvalifisering til Elite betyr at alle seniorlag i en regions øverste divisjon er å regne som
første divisjon.
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Tabell 3: Eksempel på Avgift til Reisefond basert på 10 lag i Elite og 37 lag i 1 div*
2019/2020 Årlig avgift
Antall lag
Årlig sum til
Total kapital
pr lag
Reisefond
Reisefond år 1
Grunnkapital
100.000,Alle klubber*
1.000,-*
136
136.000,Grunnavgift
Eliteserien
14.000,10
140.000,Tilleggsavgift
1 div og
2.000,37
64.000,Øverste
regionale div
Tilleggsavgift
100.000
340.000,440.000,*Antall klubber som er registrert med innebandy aktivitet i aldersbestemte klasser og senior varierer.
Denne avgiften vil derimot bidra til en mer solid grunnkapital for Reisefondet.
** 1 div og kvalifisering til Elite betyr at alle seniorlag i en regions øverste divisjon er å regne som
første divisjon.
2.5 Regulering av Reisefondets grunnkapital
Reisefondet må de første året/årene etableres for å oppnå en grunnkapital på minst 100.000,- + årlig
total avgift. Deretter må total tildeling hvert år ikke redusere Reisefondets grunnkapital til under
100.000,-. Det vil si: Med en grunnkapital på 100.000,- + avgifter på 340.000 = 440.000 i 2020 kan
det tildeles totalt 340.000,- i 2020. Begrunnelsen for dette er at Reisefondet må være robust nok til å
tåle at minst 2 lag utenfor Østlandet søker refusjon i en sesong uten at dette medfører en uforutsett stor
økning i reiseavgift for Elite lagene. I tillegg kommer spillere som blir tatt ut til landslagssamlinger
eller deltar på treningsleir/camp i NBF Innebandyforbundets regi. Pr i dag har spillere som deltar på
landslag eller treningsleir ingen reise-refusjonsordning og betaler reiser av egen lomme.
En måte å øke grunnkapitalen i Reisefondet er å beholde reiseavgifter på stabilt nivå også i sesonger
hvor Elite div ikke består av lag utenfor Østlandsområdet. I slike sesonger vil Reisefondet styrke sin
grunnkapital. I sesonger med ett eller flere lag utenfor Østlandsområdet vil Reisefondet tappes.
Fordelen med en slik løsning er at den årlige reiseavgiften kan holdes på et relativt stabilt nivå.
En forutsetning for en slik grunnkapital er at Reisefondet får en startkapital som det kan bygges fra.
Forslaget innebærer derfor at det overføres (søkes overført) et større beløp fra de etablerte
utviklingsfondene i NBF Innebandyforbundet eller Seksjonsstyrets disponible midler.
Eksempel: Det avsettes startkapital fra Seksjonsstyrets disponible midler på 100.000,- i 2019. Støtte til
forslaget om Reisefond innebærer derfor at Årsmøte 2018 gir Seksjonsstyret fullmakt til å bruke av
disponible midler til å gi Reisefondet en grunnkapital.
Kriterier for å søke refusjon fra Reisefondet.
Kriterier for refusjon fra Reisefondet må avgjøres ut fra fastsatte kriterier. Reglene vil være gjenstand
for årlig justering for å unngå at Reisefondet tappes totalt. Følgende er eksempler på regler og beløp
som kan besluttes årlig av Seksjonsstyret etter utredning av Administrasjonen.
Eksempel 1: Lag i Elite kan få refundert dokumenterte reiseutgifter til seriekamper (fly, transport,
nødvendig overnatting) som overstiger 150.000,- kr pr sesong. Støtte fra fondet kan søkes opp til
120.000,- kr pr år.
Eksempel 2: Spillere uttatt til landslagssamlinger som har dokumenterte reiseutgifter (fly, transport,
overnatting) som overstiger 2000,- kr kan søke refusjon fra Reisefondet.
Eksempel 3: Spillere som deltar på camp/treningsleir i NBF Innebandyforbunds regi som har
dokumenterte reiseutgifter som overstiger 2000,- kr kan søke refusjon fra Reisefondet.
Iverksetting av forslag om Reisefond.
Overgang fra dagens reisekasseordning til Reisefond innebærer økonomiske justeringer for alle
klubber. Innføringen av Reisefond med påfølgende avgifter og tildeling innføres fra og med sesongen
2019-2020.
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6.3.12 Forslag dommergodtgjørelse fra og med sesongen 2018/2019:
Eliteserien for menn:
Eliteserien for kvinner:
1.div øst for menn:

kr. 1150,- pr. dommer
kr. 1150,- pr. dommer
kr. 1000,- pr. dommer

(økning 50,-)
(økning 50,-)
(økning 50,-)
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7. Avgifter for sesongen 2018/2019
7.1 Forslag serieavgifter, hvis forslag 6.3.11 fra seksjonsstyret blir vedtatt

Eliteserien menn (12 lag)

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisefond
Reisekasse dommer (akonto)
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
E-cup avgift
NM -avgift

31.500,14.000,30.000,4.000,3.000,2.500,SUM:

1.div ØST menn (8 lag)

Eliteserien kvinner (7 lag)

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisekasse serie (fordelingskasse)
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
E-cup avgift
NM –avgift *

85.000,-

25.000,0,15.000,4.000,3.000,0,SUM:

47.000,-

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisefond
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)

23.000,2.000,15.000,4.000,SUM:

44.000,-

Nye avgifter
Bidrag til Reisefondet, for alle klubber med et eller flere lag i seriespill

kr. 1000,-

Alle seniorlag herre i regioners øverste divisjoner, med mulighet for opprykk til Eliteserie

kr. 2000,-

7.2 Forslag serieavgifter, hvis forslag 6.3.11 fra seksjonsstyret ikke blir vedtatt.

Eliteserien menn (12 lag)

Kr.

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

31.500,15.000,30.000,4.000,3.000,2.500,SUM:

1.div ØST menn (8 lag)

Eliteserien kvinner (7 lag)

86.000,-

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)

23.000,15.000,4.000,SUM:

Kr.

Serieavgift:
Påmeldingsavgift
Reisekasse serie (fordelingskasse)
Reisekasse dommer
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
E-cup avgift
NM –avgift *

42.000,-

* Ved påmelding til NM-sluttspill for kvinner, vil det enkelte deltakerlag bli fakturert.

25.000,0,15.000,4.000,3.000,0,SUM:

47.000,-
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7.3 Andre avgifter
Følgende avgifter foreslås for sesongen 2018-2019:
Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9:
Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9:

kr. 750,kr. 1500,-

(Ingen endring)
(Ingen endring)

Gebyr ved utlån av spillere over 17 år:

kr. 1500,-

(Ingen endring)

Medieavgift for klubber i obligatorisk seriespill:

kr. 800,-

(Ingen endring)

Årsmøteavgift for klubber i obligatorisk seriespill:

kr. 500,-

(Ingen endring)

8. Behandle handlingsplan
Se eget dokument.

9. Behandle budsjett
Se side 43.

10. Valg 2018/2019
Følgende valg skal foretas i innebandyseksjonen:
Leder
2 år
2., 3. og 5. styremedlem
2 år
2. og 3. varamedlem
2 år
Valgkomiteens innstilling vil foreligge så snart som mulig.
Valgkomité for 2018/2019:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Seksjonsstyrets innstilling til ny valgkomité vil foreligge så snart som mulig.

