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FORORD
Kjære innebandyvenner,
Vi er samlet til årsmøte på Ullevål igjen - det er noe vi ser frem til hvert år! Denne årlige
sammenkomsten er en fin sjanse til å diskutere idretten, lufte ideer og erfaringer og bli bedre
kjent.
I år har seks klubber vært aktive forslagsstillere. Det setter vi i seksjonsstyret pris på. Etterhvert
som innebandyen sprer seg utover det ganske land blir det viktigere og viktigere at klubbene
selv er aktivt med på å se på rammebetingelser og fremme ønsker for tilrettelegging.
Seksjonsstyret jobber for å bedre vilkårene for innebandyen i Norge. Idretten vår må på
sakskartet i flere kommuner, og på timeplanen i flere haller. Det er tøft å konkurrere om
egnede kamp- og treningstider med andre, foreløpig større idretter.
I år har seksjonsstyret arbeidet intenst med en ny handlingsplan. Fra å være et rent
styringsverktøy for arbeidet vårt fra år til år, har vi nå satt sammen en femårsplan. Den ønsker vi
skal være et nyttig informasjonsdokument, også for kretser og klubber.
Hovedmålet for de neste fem årene, er at innebandy skal bli en av de tre største lagidretter i
Norge. For å få dette til må kretsene bli sterke nok til å administrere, og bidra til å utvikle,
innebandyen i sitt distrikt. Samtidig må klubbene ha sterk nok organisasjon til å kunne ta imot
alle som har lyst til å spille innebandy. I tillegg må innebandy bli kjent og akseptert i media og
blant folk flest, og må være likestilt med andre innendørsidretter i alle haller. Vi er også helt
avhengige av nok dommere, trenere og ledere på alle nivåer.
Fortsatt vokser innebandy også i det idrettsforbundet har definert som ”frafallsgruppene”, 13-15
og 18+. Også i år har ungdomskomiteen og jente- og kvinneutviklingskomiteen vært svært
aktive. Her finnes det ressurspersoner som vet hvor skoen trykker og legger ned storveis innsats
for å gi spillerne våre bedre utviklingsgrunnlag. Dette gir gode resultater.
Årets NM-finale for senior tar vi som et tegn på at interessen for innebandy er voksende. 1521
tilskuere så lokaloppgjøret Greåker – Slevik i herrefinalen i Kongstenhallen. Det er ny rekord
for klubbinnebandy i Norge. Stemningen var helt fantastisk!
Når nå årets sesong er over, vil jeg rette en stor takk til mine kolleger i seksjonsstyret. Noen trer
ut av styret i dag, og nye krefter kommer til. Velkommen skal dere være, utfordringene er
mange!
Jeg benytter også sjansen til å takke administrasjonen, forbundsstyret, komiteene, kretser,
klubber og frivillige, som alle har jobbet helhjertet og godt gjennom en hektisk sesong.
Sportslig hilsen,

Heidi Tofterå Slettemoen
Innebandypresident, NBF
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1.

ORGANISASJON

Forbundstinget er NBF’s høyeste myndighet. NBF ledes og forpliktes av Forbundsstyret
som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. NBF er en sammenslutning av alle
klubber som organiserer en eller flere av NBF’s idretter og som er medlem av Norges
Idrettsforbund. Klubbene kan organiseres i kretser. Alle klubber som organiserer en eller
flere av NBF’s idretter og er medlem av NIF har rett til å bli medlem i NBF.
1.1 Seksjonsstyret
Leder
Nestleder
1.Styremedl.
2.Styremedl.
3.Styremedl.
1.Varamedl.
2.Varamedl.
3.Varamedl.

Heidi C. T. Slettemoen
Geir Ole Løchen
Espen K.W. Johannessen
Jon Erik Eriksen
Janne Johannesen
Jane Fjeldstad
Peter Jetzel
Jarle Gommerud

Dommerkomiteen
Medlem
Medlem
Medlem

Endre Naterstad
Petter Persson
Per Westreng

Regelkomite innebandy
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Thor Johnsen
Per Harald Fjeldal
Kirsti Wiker
Thomas Thorkildsen
Bjørge Jansen

Nornen IB
Holum IBK
SF Grei
Fredrikstad IBK
Askim IF
Sagene IF
Klubbløs
Nor92 IBK

Utdanningsgruppe innebandy

Elitekomité innebandy

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Marcus Nilsson
Frank Nordseth
Janne Serenander
Anders Karinen
Kari Rinne
Vidar Johansen

Informasjonskomiteen
Kvinneutviklingskomiteen
Leder
Medlem
Medlem

Carl Otto Evensen
Børre Blom
Janniche Jørgensen

Valgkomite innebandy
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Henning Evensen
Jan M. Ingebrigtsli
Morten Stene
Oddvar Bærheim

Jarle Gommerud
Anders Karinen
Glenn Rimmereide
Bjørn-Erik Kristiansen
Vidar Johansen

Leder
Medlem
Medlem

Heidi Slettemoen
Johnny Finstad
Henning Rugsveen

Økonomikomiteen
Ungdomskomiteen innebandy
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Geir Ole Løchen
Espen Johannessen
Vidar Johansen
Tommy Gutrud
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Medlem
Medlem

Jon Erik Eriksen
Jane Fjeldstad

Distriktskomiteen
Medlem
Medlem
Medlem

Henning Evensen
Anders Hove
Mona Ekelund

1.2 Administrasjon
Terje Larsen har vært ansatt i 95% stilling i hele perioden som idrettskonsulent, Frank
Nordseth har vært ansatt i 100 % stilling som utdanningskonsulent. Generalsekretær Tomas
Jonsson (56%), økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (56%) .
Petter Lohrmann er ansatt 40% som kretssekretær i Østfold
Kari Rinne er ansatt 100% fra 15.08.00 som kretssekretær i Oslo og Akershus.
Espen Johansen er ansatt 100% som kretssekretær i Oslo. Espen har også ansvar for
bandyidretten i Oslo.
Lars Moe har avviklet sin siviltjeneste hos Norges Bandyforbund fram til 10.mars..

Fast ansatte i Norges Bandyforbunds administrasjon:
Norges Bandyforbund
administrasjon
Generalsekretær
Tomas Jonsson

Idrettskonsulent
Innebandy
Terje Larsen

Utdanningskonsulent
Innebandy
F. Nordseth

Økonomikonsulent
Ann-Mari Ellefsen

Seriesekretær
Bandy
Bjørn-E. Kristiansen

Utviklingssjef
Bandy
Tor Audun Sørensen

1.3 Ulykkesforsikring
I henhold til vedtak på Forbundstinget 1986 skal alle spillere som ønsker å delta på
småguttelag og opp til seniorlag innløse lisens. Det samme gjelder for dommere. Trenere,
ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Kontroll av lisenser ble
gjennomført i alle kretser i løpet av sesongen. Resultatet var positivt, klubbene er stadig mer
seriøse i forsikringen av sine spillere. Alle lag skal fylle ut rubrikken for lisensnummer på
kamprapportskjemaene. Dette letter arbeidet med lisenskontroll, og klubbene vil få bedre
oversikt over om spillerne har innløst lisens.
1.4 Utvikling
Totalt har 4.873 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2000/2001.
Dette er en økning på 130 lisenser. Vi har pr. i dag ca. 230 aktive innebandyklubber. For mer
opplysninger vises det til dokumentet ”Innebandyutviklingen”
1.5 Møtevirksomhet
Innebandyseksjonen har hatt 12 møter i løpet av perioden og behandlet 73 saker.
1.6 Internasjonalt
Pr. 01.05.01 består ”International Floorball Federation” av følgende 24 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner:
Australia, Belgia, Brasil, Danmark, Estland, Finland, Nederland, Italia, Japan, Latvia, Norge, Polen, Russland,
Sveits, Singapore, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.
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Representasjon
Peter Lindström og Tomas Jonsson har de siste 7 år vært Norges representanter i IFF Central
Board. Det er avholdt 4 møter i CB i perioden.
Thor Johnsen har vært medlem av IFF RACC:
Det er avholdt tre møter henholdsvis i Zürich, Sveits under Founder`s Cup 10.-12. november
2000, i Gøteborg, Sverige under E-cupen 3.-7. januar 2001 og i Frankfurt, Tyskland 30. mars –
1. april 2001.
Jon Erik Eriksen har vært medlem av IFF RC:
Det er avholdt to møter henholdsvis i Zürich, Sveits under Founder`s Cup 10.-12. november
2000 og i Gøteborg, Sverige under E-cupen 3.-7. januar 2001.
Frank Nordseth har vært medlem av IFF EDC:
Komiteen har ikke hatt møter i perioden, men har drevet kartleggingsarbeid pr. e-post.
IFF Marketing and Information Committee (MIC):
Peter Lindström har også i år vært leder for MIC. Heidi Tofterå Slettemoen har vært medlem i
komiteen siden 1998, men måtte etter ønske fra arbeidsgiver trekke seg fra komiteen i vinter.
NBF ønsker å få med en ny representant som kan bidra til å gjøre innebandy kjent i
internasjonale media og jobbe med markedsføring og sponsorkontakter for det internasjonale
forbundet.
1.7 Regelkomiteens beretning 2000/2001
Regelkomiteen har bestått av: Thor Johnsen (leder), Per Harald Fjeldal, Kirsti Wiker, Thomas
Thorkildsen og Bjørge Jansen.
Komiteen har avholdt fem møter i perioden hvor de hovedsakelig har arbeidet med saker som
legges fram for årsmøtet.

2.0 UTVIKLING
2.1 Trenerutvikling
Utdanningskomiteen med ansvar for å utvikle trenerkurs, har prioritert å utvikle trener 1 instruktør
og trener 2 kurs i perioden.
Følgende tiltak er gjennomført:
Gjennomføring av aktivitetslederkurs i kretsene:

Det er gjennomført kurs i Aust-Agder, Oppland,
Akershus og Trøndelag

Gjennomføring av trener 1 kurs:

Kurs i Oslo med 15 deltakere.

Det er i perioden arbeidet med utvikling av trener 1 instruktør kurs. Kurset vil bli sluttført i
løpet av sommeren 2001.
Trener 2 kurs: Utarbeiding av trener 2.kurs vil bli avsluttet i løpet av sommeren 2001.
Første kurs er tenkt avholdt august/september 2001.
2.2 Krets-/ klubbutvikling
NBF-I har i perioden bevilget penger til en rekke vantkjøp rundt omkring i landet.
NBF-I har også bevilget penger til en rekke tiltak arrangert av klubbene.
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2.3 Dommerkomiteens beretning 2000/2001
Dommerkomiteen har bestått av:
Endre Naterstad, Petter Persson og Per Westreng.
Petter Persson har i perioden deltatt på instruktørkurs for dommerobservatører i Sverige, og
har på bakgrunn av dette utdannet følgende dommerobservatører: Espen Lundgreen
(Buskerud), Brynjar Svarstad (Sør-Trøndelag), Tony Korsåsen og Glenn Ferger (Oslo).
Komiteen arrangerte før sesongstart et observasjonsopplegg for forbundsseriedommerne i
forbindelse med Exel Tiger Cup og Planke Cup, august 2000. Instruktører/observatører fra det
svenske innebandyforbundet hadde hovedansvaret, og det ble også utnevnt seks nye
forbundsdommere på bakgrunn av observasjoner, teoritester og fysiske tester.
Det ble arrangert dommertreff på Toppidrettsenteret i desember 2000, med forholdsvis dårlig
oppmøte, hvor det ble diskutert regeltolkninger etc.
Komiteen tilbød alle forbundsseriedommerne muligheten til å dømme i Gothia Cup 4.-7.
januar 2001. Fire dommerpar (Heggelund/Schee, Bengtsen/Thoresen, Westreng/Groth,
Kristoffersen/Olsen) deltok sterkt subsidiert med midler fra dommerkomiteen.
Dommerobservatør Kenth Thuresson (SIBF) og Petter Persson observerte alle dommere
under elitekvalifiseringen i Lihallen, 24.-25. mars 2001.
Petter Persson observerte nye potensielle forbundsseriedommere fra Rogaland under NMpuljespillet for junior menn, Solahallen 30. mars – 1. april 2001.
Endre Naterstad har hatt som oppgave å reise rundt i hele Norge, og har avholdt diverse
rekrutt- og aspirantkurs i både klubb- og kretsregi.
Per Christian Westreng har hatt ansvaret for dommeroppsettet, forfall etc i de tre
forbundsseriene, mens Petter Persson har tatt seg av dette i NM-sluttspillene og kvalifiseringene.
Også i år har det vært et år med alt for lite personlige ressurser i dommerkomiteen. Det er blitt
en veldig stor belastning på få personer, og spesielt gjør dette seg utslag i en noe variabel
oppfølging av hvert enkelt dommerpar. Det er blitt prioritert å benytte midler på å hente inn
kompetente personer til noen få gode arrangementer, og det er blitt meget godt mottatt av
dommerne selv. Selvfølgelig skulle vi ønske at vi hadde observatører nok til å følge parene tett
gjennom hele sesongen, men dette lar seg ikke gjøre med dagens bemanning i komiteen.
Nyutnevnte forbundsdommere

Følgende dommere ble i perioden utnevnt til forbundsdommere:
Espen Lundgreen og Kristian Nebell, begge Øren IBK
Roy Kristoffersen, Greåker IBK og Trond Olsen, Torp/Årum IBK
Brynjar Svarstad, NTNUI Gløshaugen og Inge Strømnes, NTNUI Dragvoll

Internasjonal representasjon

Jon Erik Eriksen har representert NBF i IFFs dommerkomite, og har blant annet hatt som
oppgave å nominere de ulike nasjonenes dommere til landskamper, E-cup og VM. I tillegg har
han vært dommerobservatør under arrangementer i regi av IFF.
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Kim Jørstad/Rune Ali Zouhar:

B-VM, 14.-20. mai (menn)
Sverige – Finland, 9.-10. september (kvinner,
kvinner U19 og menn U19)
Europacupen, 4.-7. januar (menn, kvinner)
Sverige – Tsjekkia, 28. april (kvinner)
Danmark – Tsjekkia, 29. april (kvinner)

Per Chr. Westreng/Pål E. Groth:

Founder`s Cup, 9.-11. november (kvinner)
Sverige – Finland, 9. februar (menn)
Finland – Sverige, 10. februar (menn)

2.4 Arrangement
NBF-I forsøkte i samarbeid med Nor92 IBK å gjennomføre et arrangementkurs for klubbene i
forbundsseriene, men måtte avlyse kurset pga. for få deltakerklubber. Det arbeides med å sluttføre
arrangementinstrukser på alle nivåer. Flere klubber har i løpet av sesongen utviklet god kompetanse
på arrangementsgjennomføring (se 3.1).

3.0 IDRETT BREDDE
NBF-I har i sesongen 2000/2001 administrert Eliteseriene for kvinner og menn, samt 1. divisjon
Østland for menn. NBF-I har videre prøvd å gjøre det lettest mulig for kretsene å gjennomføre sine
serier og øvrige aktiviteter. Kretsene med behov har fått tilsendt dataprogram (Excel) for
kampoppsett, resultatregistrering og tabellutregning. Blant annet har NBF-I i nært samarbeid med
kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for det
arbeidet med å ta på seg arrangementer.
3.1 Kretsarbeid/ klubbarbeid
Kretsapparatet
Pr. 01.05.01 er det innebandyseksjoner i 11 kretser (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark/ Oppland,
Buskerud (+Vestfold), Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland (+Sogn og Fjordane), SørTrøndelag (+Møre og Romsdal) og Nord-Norge). I Oslo har Espen Johansen og Kari Rinne vært
ansatt i 100% stilling (bandy + innebandy) i perioden, Petter Lohrmann i Østfold (40%) og Erik
Bjørlow Larsen i Buskerud (25%). Øvrige kretser har ikke hatt ansatte.
Alle serier bortsett fra eliteserie kvinner og menn, samt 1. divisjon Østland menn blir administrert
av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets’ beretning. For tabeller se punkt 7.
Kretslagsturnering for senior (Kristins Hall 6.-7.1.2001)
Lillehammer IBK var teknisk arrangør. I klassen for menn deltok: Hed/Opp, Sør-Trøndelag og AustAgder. I klassen for kvinner deltok: Hed/Opp, Sør-Trøndelag og Hordaland. Resultater se pkt. 7.
Landsfinale VGS (Askimhallen 10.-11.2.2001)
Askim IF var teknisk arrangør. Totalt i turneringen deltok det 90 lag fra hele landet.
Resultater se pkt. 7.
Landskamper
Det er ikke blitt spilt offisielle landskamper i Norge i perioden.
Kretslagsturnering for aldersbestemte (Skjeberghallen 10.-11.3. 2001)
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Østfold BK/Sarpsborg IBK var teknisk arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte. Det
deltok 4 lag i gutt, 5 lag i junior menn, og 3 lag i junior kvinner og 2 lag i pike.
Resultater: se pkt 7.
NM puljespill kvinner senior (Høyenhallen 16.-18.3.2001)
Tunet IBK var teknisk arrangør for NM puljespill, kvinner.
Resultater, se punkt 7.
Kvalifiseringsturnering til eliteserien menn (Lihallen 24.-25.3.2001)
Holum IBK var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.
NM puljespill aldersbestemte, junior menn og kvinner
(Solahallen og Høyenhallen 31.3-1.4.2001)
Rogaland BK var teknisk arrangør av NM-puljespill for junior menn, og Tunet IBK var teknisk
arrangør for junior kvinner. Resultater, se punkt 7.
NM puljespill aldersbestemte, jente/gutt
(Høyenhallen og Holmliahallen 24.-25.3.2001)
Holmlia SK var teknisk arrangør av NM-puljespill for gutt, og Tunet IBK var teknisk arrangør
for jenter. Resultater, se punkt 7.
NM finaler gutt, pike, junior kvinner og herrer (Jordalhallen 7.4.2001)
Sagene IF var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.
NM finaler kvinner og herrer (Kongstenhallen 8.4.2001)
Fredrikstad IBK var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.
Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland herrer (19.4-6.5.2001)
Årets kvalifiseringsturnering ble arrangert som hjemme-/bortekamper. Resultater, se punkt 7.
3.2 Jenter & innebandy
Dameutviklingskomiteen har denne sesongen bestått av; Carl-Otto Evensen, Børre Blom, Ulrika
Oterholm og Janniche Jørgensen. I tillegg har Janne Johansen vært komiteens kontaktperson i
seksjonsstyret.
En mer detaljert rapport vil bli lagt frem på årsmøtet.
Rekruttlandslaget kvinner:
Først og fremst vil jeg si at det har vært en veldig lærerik og artig opplevelse å drive med de
yngre spillerne på damesiden. Må si at nivået var bedre enn jeg trodde da jeg sa ja til å ta
ansvaret. Sitter med et inntrykk at det faktisk er endel spillere som kan bli fremtidige
landslagsspillere. Noen kanskje allerede til høsten.
Vi har vel hatt en 5 samlinger hvor vi har fokusert på å ta inn så mange spillere som mulig for
å få et overblikk over hvordan nivået er i de forskjellige klubbene. Resultatet er noe
varierende men stort sett ganske bra. Det har selvfølgelig vært spillere som har overrasket mer
enn andre men dette er også spillere som har blitt ganske sentrale i sine respektive lag.
En ting har alle samlingene hatt felles og det er at det har vært meget bra innsats hos samtlige
spillere som vi har hatt inne på samlingene.
Det store høydepunktet i år var vel Gothia Cup i Göteborg i januar hvor vi hadde plukket ut
15 spillere og 2 keepere til å spille. Samme laget spilte i romjulen en treningskamp mot
Damelandslaget hvor laget faktisk bare tapte 4-1. En meget bra kamp av oss før vi reiste ned
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til Göteborg. Vi gikk helt til finalen i Seniorklassen noe som vi føler var en utrolig bra
prestasjon. Det var endel bra seniorlag der som gav oss skikkelig kamp. Finaletapet kom for et
1.div. lag som året før rykket ned fra eliteserien i Sverige.
Endel av det som var positivt var at alle jentene var godt samlet hele helgen og det var ingen
tegn til noen som ble holdt utenfor.
Det har vært utrolig moro og holde på med dette rekruttlaget og det er så mye mer vi kan få ut
av disse. Det beste med mange av disse jentene er at de har utrolig bra holdninger og
innstillinger til sporten de driver med og det må man satse på fremover også.
Skulle gjerne ha sett at det ble bevilget mer penger til slikt arbeid for det er faktisk fremtiden
til Norsk Innebandy vi her prater om. Til slutt vil jeg si at jeg gjerne fortsetter med disse
jentene til neste år også. Håper også at Forbundet vil satse mer på rekruttarbeid i fremtiden.
Hilsen Roger Haraldsen
3.3 Distriktskomiteen
Foran årets sesong ble det nedsatt en egen distriktskomité, med formålet å bygge nettverk
mellom kretsene og klubbene og ta tak i forskjellene distriktene imellom. Regionene utvikler
seg i utakt, de nye opplever andre problemer enn de vel etablerte, og stiller også andre krav.
Det er viktig å finne en balanse som gjør at innebandyen ikke bare overlever, men vokser livlig
over hele landet.
Komiteens arbeid er i år ivaretatt av administrasjonen.
3.4 Ungdom & innebandy
Ungdomskomiteen har bestått av:
Geir Ole Løchen, Espen W. Johannessen og Vidar Johansen.
En mer detaljert rapport vil bli lagt frem på årsmøtet.
3.5 Skoleverk
NBF-I har i samarbeid med kretser og klubber gitt tilbud om turneringer for de forskjellige
alderstrinn i skoleverket. Hensikten har vært å rekruttere nye medlemmer til klubber eller at
det dannes nye klubber i distriktene, i tillegg til å utvikle lærere i skoleverket. Prioritert
område har vært videregående skoler, mens barne- og ungdomsskolearrangement er overlatt
kretsene.
Mesterskap videregående skoler
Mesterskap for videregående skoler hadde også i år en stor deltakelse. Det ble arrangert
kvalifiseringsturneringer på 10 forskjellige steder i landet med 90 deltakende lag.
Distriktsvinnerne for menn og kvinner kvalifiserte seg til landsfinalen i Askimhallen med
Askim IF som utmerket arrangør. For resultater landsfinalen, se punkt 7.
3.6 Samarbeidspartnere
Diadora, If, Norsk Bandysport og Globall Sport har bidratt positivt for innebandy som
breddeidrett.
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4.0 IDRETT ELITE
4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2000/2001
Vi avslutar årets verksamhetsår med en god portion entusiasm och mycket nyfikenhet på vår
innebandys framtid. Mitt första år har till stora delar varit att lära känna mig in hur norsk
innebandy är verksam. Jag hade en stor glädje och nyfikenhet med mig in i arbetet och har i
mina kontakter bara mött nyfikna och mycket positiva medarbetare ute i landet. Jag har som
mål att vara en del i en långsiktig utveckling för norsk innebandy. Att skapa intresse ute i
föreningarna för innebandyns framtid. Som landslagschef har jag då verktyget att driva en
landslagsverksamhet och där få med mig föreningslivet i att vara delaktiga i vår gemensamma
utveckling. Våra läger och mästerskap är det synliga i vårt arbete men en samverkan över
föreningslivet är utvecklingen för innebandyn. Vi kan se att vi har färre antal elitspelare
jämfört med andra nationer som ett problem, men vi i landslagsledningen ser bara vår
utveckling som en möjlighet.
Följande läger har vi anordnat under verksamhets året.
¤
11.-12. november i Skjeberghallen/Tindlundhallen
¤
27.-28. januar i Hvalerhallen
¤
21.-22. april i Øreåshallen
Här ska påpekas vår klara inriktning på att föryngra och ge många chansen att visa upp sina
kunskaper. Vi har totalt haft 51 antal spelare på våra läger varav 22 antal varit med för första
gången.
Under verksamhetsåret har vi deltagit vid två mästerskap. Dels Tre nationers i Danmark,
helgen 9.- 11. februar samt i Fyra nationers i Sverige helgen 27.- 29. april.
Kort resumé på dessa helger att vi i Danmark var med riktigt bra i matcher och klev fram ett
steg mot Danmark och Schweiz. Vårt intränade spelsystem fungerade mycket bra då och med
många debutanter, mycket inspirerande för oss alla.
Under Fyra nationers i Sverige kom vi inte lika förberedda på den nivån i spelet. Alla tre
nationer, Sverige, Finland och Schweiz mönstrade starka trupper och vi höll inte upp tempot i
vårt spel och fick tre klara förluster. Lustigt nog gör vi den bästa insatsen mot det bästa laget,
Sverige, under helgen.
Med Terje Larsen i spetsen har vi i landslagsledningen, Anders Karinen, Erik Hæren och Kåre
Blom nu en stor ambition mot nya framgångar. Som delmål med fortsatt utveckling mot
föreningslivet och en mer framskjuten placering under VM 2002. Ett andra delmål är en än
mer framskjuten placering under VM 2004.
Med vänlig innebandy hälsning
Anders Karinen
Landslagssjef
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4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2000/2001
U-19 landslaget har i løpet av sesongen gjennomført 4 nasjonale samlinger på østlandsområdet.
I tillegg har vi holdt ulike bredde, og regionale samlinger i andre kretser.
U-19 landslaget har spilt sine første offisielle kamper mot Danmark i Brønderslev 19. og 20.
oktober 2000. (Se res.) Vi fikk føre spillet i to kamper, og vi hadde med en stor tropp, der alle
fikk spille. U-19 deltok også i den første Firenasjoners turneringen for aldersbestemte lag i
Finland. (Se res.) Resultatmessig ikke like positivt, men erfaringsmessig veldig nyttig. Det viste
seg at finner og svensker holder veldig godt eliteserienivå, og at de er veldig godt fysisk trent.
U-19 ledelsen hadde som mål for denne sesongen å:
1. Kartlegge hvilket nivå laget holdt sportslig i forhold til andre land.
2. Danne en ”stamme i laget” frem mot VM.
3. Skape et attraktivt miljø for spillerne.
Lagledelsen føler vi har fått matchet laget mot variert motstand, og er veldig tilfreds med
spillernes holdninger generelt. Vi føler også at vi nærmer oss mål nr.2, selv om vi har
eksperimentert en del. Totalt har 33 spillere debutert på landslaget i løpet av sesongen, og hvis
vi tar med treningskampene vi har spilt, så har vi prøvd ut nærmere 40 forskjellige spillere. Å
spille for Norge er i seg selv en motivasjon, og det virker som spillere vi tar ut trives i
landslagsmiljøet.
Totalt sett så er lagledelsen veldig godt fornøyd med sesongen. Et minus må være at de
aktivitetene vi har deltatt på har kostet mer enn antatt, noe som har gjort at U-19 har
overskredet sesongens budsjett.
Resultater:
Dobbeltlandskamper Brønderslev, Danmark
19.10-2000 Danmark – Norge 2 – 6
20.10-2000 Danmark – Norge 4 – 8
Første offisielle mål for Norge: Christopher Nguyen Holmlia SK (Uten assistanse.)
Firenasjoners Jyväskylä, Finland
Sveits – Norge 5 – 2
Sverige – Norge 12 – 0
Finland – Norge 15 – 0
Treningskamper:
Norge – Lørenskog A-lag
Norge – Holumskogen Jr.
Norge – Bækkelaget SK A-lag
Norge – Fjerdingby A-lag

3–4
7–8
9–4
4–4
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4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2000/2001
Landslagsledelsen har denne sesongen bestått av følgende personer:
Hovedleder:
Landslagssjef:
Landslagstrener:
Materialforvalter:
Fysioterapeut:

Ann-Mari Ellefsen
Bjørn-Erik Thorp
Gunnar Holmström
Jan Erik Karlsen
Roald Litland

Kvinnelandslaget sin målsetning denne sesongen er i skrivende stund fortsatt medalje i VM som
starter 20.05.01. En målsetning som er tøff, men realistisk etter vår mening. En egen rapport
om VM vil foreligge som et vedlegg på årsmøtet.
Vårt valg av filosofi når det gjaldt uttak av VM – tropp var å slippe til nye kandidater i forhold til forrige sesong
på breddesamlingen i oktober, sammen med noen kandidater fra forrige sesong. Deretter la vi opp til en
fortløpende spissing på samlingene i november, desember og januar hvor vi fra og med kampene i Riga i februar
startet med å bygge stammen i VM – troppen. Dette for å skape trygghet og samspill sportslig og sosialt.
Det endelige uttaket av hele troppen var planlagt gjort etter NM – finalen i april. En filosofi vi holdt fast ved så
langt det var praktisk mulig, men selvfølgelig med åpninger for spillere som ”meldte seg på” underveis med
tanke på sportslige prestasjoner. Opprinnelig var det planlagt å ha med 23 spillere, hvor de 3 siste plassene
skulle gå til såkalte ”lærlinger” som skulle være med for å lære for fremtiden. Av økonomiske årsaker ble vi
dessverre nødt til å droppe dette. VM – troppen ble da på 20 spillere.

Når det gjelder uttaket har vi støtt på en del utfordringer i forhold til skader på aktuelle
kandidater. Både alvorlige skader som har medført at kandidater ikke har kunnet bli vurdert,
eller ikke klarte å komme tilbake til sitt ”vanlige” sportslige nivå, og mindre skavanker som har
medført problemer med å gjennomføre landslagsprogrammet gjennom sesongen. Hva
økningen i antall skader på landslagsaktuelle spillere kommer av er vanskelig å si, men vi mener
et høyere teknisk/taktisk og fysisk nivå har ført til større belastninger på kroppen, da
situasjonene er flere og kommer mye fortere enn tidligere. Dette er en utfordring innebandyen
må ta på alvor på samme måte som andre idretter har gjort.
En annen sak som har påvirket uttaket, og vi har forsøkt å jobbe med, er å legge forholdene til
rette økonomisk og ”familiepolitisk”. Med den aktiviteten landslaget har hatt denne sesongen
har det medført at spillere har hatt behov for opptil 9 dager med fri fra jobb uten dekning av
tapt arbeidsfortjeneste. Når man begynner å bli så ”gammel” at man er ferdig med å studere og
er i etablerings/jobbsituasjon, kan dette medføre en tøff økonomisk belastning hvis man vil
representere Norge. En del jenter i ”+25” alderen har også startet ”karrieren” som mødre.
Dette er også et forhold som krever tilrettelegging hvis det skal være praktisk mulig å delta i et
landslag.
Den perioden man er best som idrettsutøver er når erfaringen når igjen talentet. Dette skjer
oftest når man har passert midten av 20 – åra. Men det er også i den perioden man etablerer
livet sitt i forhold til jobb og familie. Hvis man skal opprettholde dagens målsetning med
kvinnelandslaget, som er å kjempe om medaljer i VM, er man avhengig av at forholdene legges
til rette slik at samtlige aktuelle kandidater, også ”+25”, har en reell mulighet til være med. Hvis
dette ikke går vil landslaget etter hvert bestå av en stor andel av unge spillere som gis bra
erfaring, men den dagen erfaringen når igjen talentet, og de er på sitt beste, vil en del få
problemer med å kunne delta på landslagsaktivitetene.
Alt i alt har landslaget denne sesongen ”mistet” 6 høyaktuelle kandidater grunnet alvorlige
skader og økonomi/familiesituasjon, samt 3 kandidater grunnet prioritering av skolegang.
Prioritering av skolegang er noe som helt naturlig vil være der i fremtiden, og er relativt
uavhengig av hvordan forholdende legges tilrette.
Nesten 2 femmere ”borte” er smertegrensen for hva norsk kvinneinnebandy kan tåle hvis man
skal ha et reelt håp om medalje i VM etter vår oppfatning.
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I den endelige VM – troppen er det med 20 spillere fra 7 forskjellige klubber, hvor 5 spillere
var med i EM – 95, 9 spillere var med i VM – 97 og 10 spillere var med i VM – 99. Det betyr at
det er 50 % utskifting på 2 år. Summa summarium betyr dette en tropp med en god blanding av
rutine og nytt ”blod”.
Spille - messig har vi denne sesongen fortsatt jobben med å utvikle et eget spill, basert på egne
defensive og offensive kvaliteter. Vi føler, vel og merke før VM, at vi er i ferd med å nå målet,
da vi har vist i treningskamper mot landslag og klubblag, at vi kan føre kamper offensivt mot
hvem som helst i perioder. Og vi har hatt en bra utvikling av det defensive spillet, slik at dette
den siste tiden har gitt god trygghet.
Når det gjelder samlinger er det nye av året en 4 dagers samling med VM – troppen. Denne ga
virkelig stor effekt sammenlignet med tradisjonelle 2 dagers samlinger. Vi mener færre lange
samlinger bør prioriteres foran mange korte samlinger i fremtiden. Innholdsmessig har vi jevnlig
spilt mot junior herre lag for å få tøff motstand. Holum har stilt opp 3 ganger og Tunet 1 gang.
Samtlige 4 kamper endte med tap for jentene, men vi utviklet oss, og kom nærmere og
nærmere spille og resultatmessig. Tusen takk for hjelpen, Tunet og Holum! I tillegg spilte vi
mot Tunet sitt kvinnelag og rekruttlandslaget for kvinner i romjulen, for å gi de matching før
Europa – cupen og Gothia – cup. Og vi møtte et all star team av norske og utenlandske
kvinnespillere på den siste samlingen for å få en prestisjekamp før avreise. Samtlige 3 kamper
ble vunnet.
I de offisielle landskampene denne sesongen har vi fokusert på spille - messig utvikling med
tanke på et sterkest mulig lag i VM, noe resultatene bærer preg av. Det har vært et ustabilt spill
hvor bra perioder har vekslet med dårlige perioder. I VM er målet å gjøre 3 bra perioder i hver
kamp. Det vi kan gjøre for å gjøre jobben lettere for oss er å bli flinkere til å sette sjanser, dvs
trygghet offensivt. Og luke bort personlige feil og ”uflaks” defensivt, slik at vi unngår lette
baklengsmål.
Lykkes vi med dette har vi en god sjanse til å komme hjem med medalje fra VM.
Kvinnelandslaget har hatt følgende aktivitet i perioden:
09-10.09.00
Kick-off
Oslo
28-29.10.00
Breddesamling
Oslo
11-12.11.00
Samling
Oslo
28-29.12.00
Kamper (Tunet/Rekrutt) Oslo
27-28.01.01
Samling
Oslo
09-10.02.01
Landskamper
Riga ( Latvia )
09-10.03.01
Landskamper
Falun/Mora ( Sverige )
28.04-01.05.01 VM-samling 1
Oslo
12-13.05.01
VM-samling 2
Oslo
20-27.05.01
VM
Riga ( Latvia )
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4.3 Eliteserie & NM
Eliteserien menn besto av 10 lag, og Eliteserien kvinner besto av 8 lag i 2000/2001.
Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av serien. Eliteseriene ble avsluttet 4/3,
2001. Vi opplevde i år publikumsrekord på NM-finalen for menn i Kongstenhallen. Totalt 1521
tilskuere så herrefinalen mellom Greåker IBK og Slevik IBK. Dessverre hadde ingen TV-kanaler
anledning til å sende fra NM-finalene, men både NRK, TV2 og TV Østfold sendte reportasjer fra
kampene.
For resultater vises det til punkt 7.
4.4 Europacup 2000/2001
Tunet IBK (kvinner) og Greåker IBK (menn) var våre representanter i årets Europacup som
ble arrangert i Sverige. Tunet IBK kom på en 4. plass, og Greåker IBK kom på en 5. plass.
Resultater, se punkt 7.

5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING
NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og
eksternt via media om aktiviteten. NBF-I har også gjennom markedsføringsarbeide forsøkt å
skaffe mest mulig inntekter for at innebandyaktiviteten totalt sett skal bli så rimelig som
mulig for den enkelte uansett nivå.
5.1 Informasjon
NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:
 Produsert og sendt ut «Innebandykalenderen» til alle klubber/ tillitsvalgte og andre
 www.innebandy.no er etablert med daglige oppdateringer.
 Lagt ned produksjonen av «Pasningen», da dennes oppgave som informasjonsorgan er
avleggs. All informasjon legges isteden ut på nettet.
 Gitt ut Norsk Innebandymagasin 1 gang i perioden.
 Eliteserieresultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle andre
viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge.
 Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden
 Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen
5.2 Markedsføring
NBF-I har markedsført sin virksomhet mot mulige samarbeidspartnere og bevilgende
myndigheter på en positiv måte. Gjennom denne markedsføringen er det oppnådd økning i
aktivitet og inntekter:
Sponsoravtaler landslagene:
Kvinnelandslaget har avtale med Diadora + Globall Sport. Herrelandslaget har avtale med
Umbro. Begge landslagene er i tillegg sponset av Rehband og Maxim.
Markedsføring av virksomheten mot bevilgende myndigheter som NIF, departementer m.v.
foregår fortløpende, og dette har munnet ut i at forbundet har fått øket sitt rammetilskudd.
Øremerkede midler til forbundet fra NIF er foreløpig ikke fordelt (barn, ungdom, utdanning
og jenter).
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5.3 Informasjonskomiteen
Informasjonskomiteen har sesongen 2000-01 bestått av Heidi Tofterå Slettemoen (leder),
Johnny Finstad, Thomas Berg, Håvar Kvalbein, Anders Hove og Henning Evensen.
Komiteens primæroppgave har vært å gi ut ”Norsk Innebandymagasin”. Dessverre har ikke
økonomien tillatt noen utgivelse i år. Sesongen 2000-01 har dermed vært noe amputert for
informasjonskomiteens vedkommende. Komiteen har bidratt til utarbeidelse av den nye
handlingsplanen.

6.0 ANLEGG
NBF-I har forsøkt å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til anlegg i
Norge. Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på
kommunalt, fylkes- og departementsplan, og i samarbeid med andre ledd i Norges
Idrettsforbund. Et prioritert område har vært å stimulere til å få flest mulig vant inn i
eksisterende og nye anlegg. En rekke klubber har fått støtte til innkjøp av vant, samt inngått
nedbetalingsordninger for vantene. Andre tiltak som har vært diskutert:
 Arbeide for at nødvendig utstyr (vant + mål) blir en naturlig del av alle nye anlegg som
bygges
 Arbeide for å få nødvendig utstyr inn i flest mulig eksisterende anlegg hvor det kan spilles
innebandy
 Arbeide for at innebandy blir en naturlig del av alle landets fylkesplaner for anlegg
 Arbeide for å komme med i «Kontaktutvalg for Anlegg» (KFA), et samarbeid mellom
håndball, basketball og volleyball.
 Vurdere å arbeide for å få «Riksanlegg for innebandy» og mobilt innebandygulv.
 Se på mulige samarbeidspartnere om bruk av felles anlegg for å sikre full utnyttelse, f.eks
eksisterende fleridrettsanlegg, tennishaller m.m.
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7.0 RESULTATER
7.1

Kretslagsturnering for senior (Kristins Hall 6.-7.1.2001)
Kvinner:
Hed / Opp
Hordaland
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Hed / Opp
Hordaland

-

Tabell
Hed / Opp
Hordaland
Sør-Trøndelag

7.2

Sør-Trøndelag
Hed / Opp
Hordaland
Hed / Opp
Hordaland
Sør-Trøndelag
Mål
6- 4
5- 8
6- 5

2
2
4
1
2
2

-

Menn:
Sør-Trøndelag
Aust-Agder
Hed / Opp
Hed / Opp
Sør-Trøndelag
Aust-Agder

0
1
0
1
1
1

Poeng
5
4
3

Tabell
Hed / Opp
Sør-Trøndelag
Aust-Agder

Resultater Europacup (Göteborg 4.-7.1.2001)
Finale menn:
Helsingfors IFK - Haninge IBK 2- 0 (0-0,1-0,1-0)
Finale kvinner:
Rychenberg W. - Balrog

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

Bronsefinale menn:
Rot-Weiss Chur - Warberg

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

Bronsefinale kvinner:
Tunet - Tapanilan Erä
2- 3 (2-1,0-1,0-1)
Mål Tu: Inger Lise Fagernes, Cecilie Eckbo.
5.plass menn
Greåker - Herlev

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

5.plass kvinner
K.S. UNO - Jaegerpris

2- 1

7.plass menn
Leipzig - Szarotka

4- 2

7.plass kvinner
TSV Halle Süd - Roja

1- 7

Semifinaler menn:
Haninge IBK - Warbergs IC 85
Rot-Weiss Chur - HIFK

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

Semifinaler kvinner:
Balrog - Tapanilan Erä
Tunet - Rychenberg W.

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

Gruppespill: (Norske lag)
Kvinner
Tunet - K.S. UNO
Roja - Tunet
Tapanilan Erä - Tunet
Menn
Rot-Weiss Chur - Greåker
Warberg - Greåker
Greåker Leipzig

10- 1 (3-0,3-0,4-1)
0- 7 (0-2,0-0,0-5)
1- 2 (0-2,0-0,1-0)
3- 3 (2-2,0-0,1-1)
3- 1 (2-0,0-1,1-0)
8- 2 (5-0,0-0,3-2)
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-

Hed / Opp
Sør-Trøndelag
Aust-Agder
Sør-Trøndelag
Aust-Agder
Hed / Opp

Mål
26- 9
23-10
4-34

Poeng
6
6
0

5
2
8
4
8
1

- 3
- 7
- 0
- 3
- 1
-11

7.3

Landsfinale VGS (Askimhallen 10.-11.2.2001)
Resultater:
Stavanger K.
St. Halvard
Hvam VGS
Ajer VGS
Risør VGS
Adolf Øiens
Adolf Øiens
St. Halvard
St. Olav
Rosenvilde
Tranberg
Stavanger K.
WANG ToppidrettKlosterskogen St. Olav
Nes VGS
Rosenvilde
Ajer
Risør
St. Halvard
Nes VGS
Adolf Øiens
Hvam
St. Olav
Nes
Tranberg
Sola
St. Olav
St. Olav
Sola
St. Halvard
Adolf Øiens
-

7.1

Tranberg
Adolf Øiens
Rosenvilde
Klosterskogen
Sola VGS
Stavanger K.
Nes
Tranberg
Ajer
St. Olav
Adolf Øiens
St. Halvard
Adolf Øiens
St. Olav
Hvam VGS
WANG Toppidrett
Adolf Øiens
Risør
Nes
Rosenvilde
Ajer
Klosterskogen
Stavanger K
St. Halvard
Adolf Øiens
Stavanger K
Adolf Øiens
WANG Toppidrett
Stavanger K
St. Olav
Tranberg
WANG Toppidrett

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

Damer B
Damer B
Damer A
Herrer A
Herrer B
Damer B
Herrer C
Damer B
Herrer A
Damer A
Damer B
Damer B
Herrer C
Herrer A
Damer A
Herrer C
Damer
Herrer
Herrer
Damer
Herrer
Herrer
Damer
Damer
Herrer
Damer
Herrer
Herrer
Damer Bronse
Herrer Bronse
Damer Finale
Herrer Finale

Kretslagsturnering for aldersbestemte (Skjeberghallen 10.-11.03. 2001)
Menn junior:
Sør-Trøndelag
Nord-Norge
Østfold
Oslo
Nord-Norge
Oslo
Sør-Trøndelag
Hordaland
Hordaland
Østfold

-

Tabell:
Oslo
Østfold
Sør- Trøndelag
Nord- Norge
Hordaland

Gutt:
Østfold
Oslo
Akershus
Oslo
Sør-Trøndelag
Østfold

-

Østfold
Oslo
Hordaland
Sør-Trøndelag
Østfold
Hordaland
Nord-Norge
Nord-Norge
Sør-Trøndelag
Oslo
4
4
4
4
4

4
3
1
1
0

0
0
1
1
0

0
1
2
2
4

Sør-Trøndelag
Akershus
Østfold
Sør-Trøndelag
Akershus
Oslo

3- 6
2- 4
10- 0
7- 1
0- 5
8- 0
2- 2
0- 6
1-14
2- 3
22- 5
23- 6
20-16
10-11
1-38

12831815-

8
6
3
3
0

Tabell:
Østfold
Oslo
Akershus
Sør- Trøndelag

3
3
3
3

Kvinner junior:
Oslo
Vestfold
Østfold
Vestfold
Østfold
Oslo
-

Vestfold
Østfold
Oslo
Oslo
Vestfold
Østfold

Tabell:
Østfold
Oslo
Vestfold
Pike:
Oslo
Østfold
Oslo

0
2
7
0
8
1

Tabell:
Østfold
Oslo
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4
4
4

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

24- 4
27- 7
13-16
1-38

16- 0
0-13
4- 2
0-22
6- 0
5- 5

3 1 0
2 1 1
0 0 4

28- 7
45- 9
0-57

- Østfold
- Oslo
- Østfold
3
3

3 0 0
0 0 3

6
4
2
0

3- 5
6- 3
4- 6
17-10
10-17

6
0

7
5
0

7.4

NM aldersbestemte
Junior menn
FINALE:
SF Grei - Holum IBK: 1- 4 (0-0,0-2,1-2)
SF Grei - Houlm IBK: 1- 4 (0-0,0-2,1-2)
0-1 (20.55) Ketil Kronberg (Espen Evensen)
0-2 (36.49) Tommy Midtsveen (Stig M. Øyen)
0-3 (47.47) Kenneth Gærud (Kristoffer Moe)
1-3 (48.48) Morten Sletbak
1-4 (53.40) Tommy Midtsveen (Ketil Kronberg)
Utv: Grei 1x2min, Holum 3x2min
Tilskuere: 350
Dommere: Per Westreng og Roy Kristoffersen

PULJESPILL:
NM puljespill for Menn junior ble arrangert i
Solahallen 31/3- 1/4, med Rogaland BK som
teknisk arrangør.
Semifinaler:
Grei - Øreåsen
Holum - Tunet

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

Kamp om 5.plass:
Greåker - Sunde

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

Kamp om 7.plass:
Åsenskogen - Nornen

10- 0 (5-0,5-0)

Gruppespill:
Pulje A
Greåker IBK
Åsenskogen IBK
SF Grei
Tunet

Tabell pulje A:
Grei
3 2 0 1 11- 7 4
Tunet
3 2 0 1 11- 9 4
------------------------------Greåker
3 2 0 1
9- 9 4
Åsenskogen
3 0 0 3
2- 8 0

Pulje B
Holum IBK
Nornen IB
Sunde IL
Øreåsen IL

Resultater pulje A:
Greåker - Åsenskogen
Grei - Tunet
Åsenskogen - Grei
Tunet - Greåker
Greåker - Grei
Tunet - Åsenskogen

450213-

2
6
1
4
5
0

Resultater pulje B:
Holum - Nornen
13- 1 (5-0,8-1)
Sunde - Øreåsen
1- 1 (0-1,1-0)
Nornen - Sunde
1 - 6 (1-3, 0-3)
Øreåsen - Holum
1- 5 (0-3,1-2)
Holum - Sunde
3- 2 (2-1,1-1)
Øreåsen - Nornen
9- 1 (3-0,6-1)

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

Tabell pulje B:
Holum
3 3 0 0 21- 4 6
Øreåsen
3 1 1 1 11- 7 3
------------------------------Sunde
3 1 1 1
9- 5 3
Nornen
3 0 0 3
3-28 0

Junior kvinner
FINALE:
Slevik IBK - Holum IBK: 2- 4 (2-2,0-1,0-1)
INNLEDENDE:
NM innledende for Kvinner junior ble arrangert i Høyenhallen 31/3-2001, med
Tunet IBK som teknisk arrangør.
Deltakerlag: Holmlia, Holum, Øreåsen og Slevik
Resultater:
Holmlia
Slevik
Holmlia
Holum
Øreåsen
Slevik
Tabell
Slevik
Holum
Holmlia
Øreåsen

3
3
1
3

Holum
Øreåsen
Øreåsen
Slevik
Holum
Holmlia
3
2
0
0

0
0
1
1

0
1
2
2

162108-

3
1
2
3
5
1

17- 3
9- 4
4-13
3-13

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

Slevik IBK - Houlm IBK: 2- 4 (2-2,0-1,0-1)
1-0 (01.46) Marie Flatland
2-0 (04.46) Nina Pedersen (Hanne Andreassen)
2-1 (11.26) Cathrine Vestheim
2-2 (16.21) Cathrine Vestheim (Hanne Sorte)
2-3 (33.17) Cathrine Vestheim (Hanne Sorte)
2-4 (45.04) Elisabeth Kristiansen (Hanne Sorte)
Utv: Slevik 1x2min, Holum 2x2min
Tilskuere: 150
Dommere: Kim Jørstad og Rune Ali Zouhar
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Gutter
FINALE:
Bækkelaget SK - Greåker IBK: 4- 3 (1-0,1-1,2-2)
INNLEDENDE:
NM puljespill for Gutt ble arrangert i Holmliahallen 24-25.mars, med Holmlia SK
som teknisk arrangør.
Pulje A
Askim IBK
Holmlia SK
Bækkelagets SK
Holum IBK
Resultater
Askim
Bækkelaget
Holmlia
Holum
Askim
Holum

Pulje A:
- Holmlia
- Holum
- Bækkelaget
- Askim
- Bækkelaget
- Holmlia

Tabell Pulje A:
Bækkelagets SK
Holmlia SK
Holum IBK
Askim IBK
Resultater
Sagene
Toppen
Nor 92
Greåker
Sagene
Greåker

Pulje B
Sagene IF
Nor 92 IBK
Toppen IL
Greåker IBK

3
3
3
3

2
1
1
0

1
2
1
0

Pulje B:
- Nor 92
- Greåker
- Toppen
- Sagene
- Toppen
- Nor 92

Tabell Pulje B:
Greåker IBK
Sagene IF
Nor 92 IBK
Toppen IL

3
3
3
3

3
1
1
0

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

0
1
1
0

0
1
1
3

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

14- 5
6- 4
10- 8
2-15

4-4
3-5
7-4
3-2
7-2
8-4

5
4
3
0

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

16- 9
13- 9
15-16
9-19

6
3
3
0

Plasseringskamper:
Askim
- Toppen
7-3 (2-2,5-1)
Holum
- Nor 92
11-2 (5-1,6-1)
Sagene og Holmlia kom på delt 3.plass
Semifinaler:
Bækkelaget - Sagene
Greåker
- Holmlia

Bækkelaget SK - Greåker IBK: 4- 3 (1-0,1-1,2-2)
1-0 (13.32) Stian Barmo (Stian Thorsen)
2-0 (22.14) Stian Thorsen
2-1 (33.58) Michael Stubberud (Kim Talgø)
2-2 (44.34) Kim Talgø
3-2 (45.56) Stian Thorsen (Dag Nielsen)
4-2 (53.53) Erik Nielsen
4-3 (58.24) Kim Talgø (Gøran Ugland)
Utv: Bækkelaget 2x2min, Greåker 3x2min
Tilskuere: 200
Dommere: Glenn Ferger og Lars Hordnes

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

7. pl
5. pl

Semi
Semi

Piker

Tunet IBK - Slevik IBK: 1- 4 (0-2,0-1,1-1)
0-1 (00.34) Line Johansen (Charlotte Eriksen
0-2 (08.28) Trine Toriasen (Marthe Johansen)
0-3 (31.16) Line Johansen (Charlotte Eriksen)
0-4 (40.15) Line Johansen (Charlotte Eriksen)
1-4 (41.41) Nina Lagerløv (Frida Christensen)
Utv: Tunet 2x2min, Slevik 1x2min
Tilskuere: 150
Dommere: Kyrre Merg og Espen Johannessen

FINALE:
Tunet IBK - Slevik IBK: 1- 4 (0-2,0-1,1-1)
INNLEDENDE:
NM puljespill for Piker ble arrangert i
Høyenhallen 24-25/3, med Tunet IBK som
teknisk arrangør.
Pulje A
Fredrikstad IBK
SF Grei
Holmlia SK
Øreåsen IL

Pulje B
Bækkelagets SK
Slevik IBK
Tunet IBK

Resultater Pulje A:
Grei
- Holmlia
Fredrikstad - Øreåsen
Grei
- Øreåsen
Holmlia
- Fredrikstad
Øreåsen
- Holmlia
Fredrikstad - Grei

042212-

3
2
5
4
2
1

Tabell Pulje A:
Fredrikstad
3
Holmlia
3
Øreåsen
3
Grei
3

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

0
0
0
0

0
1
2
3

10- 5
7- 5
8- 8
3-10

6
4
2
0

Resultater Pulje B:
Tunet
- Bækkelaget
Bækkelaget - Slevik
Slevik
- Tunet
Semifinaler:
Fredrikstad - Tunet
Slevik
- Holmlia

7.5

Tabell Pulje B:
Slevik
2
Tunet
2
Bækkelaget
2

4- 1 (0-1,4-0)
0- 9 (0-3,0-6)
4- 1 (1-0,3-1)

13- 1
5- 5
1-13

4
2
0

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

Resultater NM kvinner.
FINALE:
Holmlia SK - Tunet IBK: 2- 0 (0-0,0-0,2-0)
SEMIFINALER:
3.kamp:
Tunet
- Fredrikstad

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

2.kamp:
Holmlia - OSI
Tunet
- Fredrikstad

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

1.kamp:
OSI
- Holmlia
Fredrikstad - Tunet

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

KVARTFINALER:
Pulje A
Tunet
- OSI
VIF
- Sveiva
Tunet
- VIF
Sveiva - OSI
OSI
- VIF
Sveiva - Tunet

3- 2
6- 3
3- 2
4- 5
5- 0
0-12

Holmlia SK - Tunet IBK: 2- 0 (0-0,0-0,2-0)
1-0 (42.42) Nina Klasson
2-0 (59.08) Helena Lindberg (Johanna Ottosson)
Utv: Holmlia 2x2min, Tunet 3x2min
Tilskuere: 256
Dommere: Per Westreng og Pål Groth

Tabell pulje A:
Tunet
3 3 0
OSI
3 2 0
VIF
3 1 0
Sveiva
3 0 0

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

Pulje B
Holmlia - Fredrikstad
9- 3 (4-2,2-0,3-1)
Slevik - Fredrikstad
5- 5 (1-2,2-1,2-2)
Holmlia - Akerselva
6- 0 (0-0,1-0,5-0)
Akerselva - Slevik
10- 0 (3-0,1-0,6-0)
Fredrikstad - Akerselva 5- 2 (1-1,3-0,1-1)
Slevik - Holmlia
2-10 (0-3,0-2,2-5)

7.6

2 0 0
1 0 1
0 0 2

Tabell pulje B:
Holmlia
3
Fredrikstad
3
Akerselva
3
Slevik
3

0
1
2
3

3
1
1
0

18- 4
12- 7
8-11
7-23

0
1
0
1

0
1
2
2

6
4
2
0

25- 5
13-16
12-11
7-25

6
3
2
1

Resultater NM menn
FINALE:
Greåker IBK - Slevik IBK: 8- 5 (4-1,0-1,4-3)
SEMIFINALER:
3.kamp:
Tunet
- Slevik

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

2.kamp:
Greåker - Sveiva
Tunet
- Slevik

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

1.kamp:
Sveiva - Greåker
Slevik - Tunet

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

KVARTFINALER:
3.kamp:
Greåker - Fredrikstad
Sveiva - Nor 92

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

2.kamp:
Slevik
Tunet
Greåker
Sveiva

6755-

-

Sarpsborg
Asker
Fredrikstad
Nor 92

1.kamp:
Asker
- Tunet
Fredrikstad - Greåker
Sarpsborg
- Slevik

2
2
2
8

Greåker IBK - Slevik IBK: 8- 5 (4-1,0-1,4-3)
1-0 (09.02) Willy Fauskanger (Rune Magnussen)
2-0 (09.22) Petter Pettersen (Cato Heidenberg)
3-0 (11.49) Frank Kristoffersen (Petter Pettersen)
4-0 (14.38) Anders Østmark (Petter Pettersen)
4-1 (17.08) Marius Finsrud (Pål Eide)
4-2 (35.33) Ole R. Pedersen (Bengt Johansen)
4-3 (43.46) Bengt Johansen (Ole R. Pedersen)
5-3 (44.12) Willy Fauskanger (Stian Skau)
6-3 (45.43) Willy Fauskanger (Lars Erik Sikkeland)
7-3 (47.41) Stian Skau (Willy Fauskanger)
7-4 (47.53) Henrik Melby (Martin Nilsen)
8-4 (49.38) Petter Pettersen (Frank Kristoffersen)
8-5 (57.54) Bengt Johansen (Andreas Dahlgren)
Utv: Greåker 5x2min, Slevik 3x2min
Skudd: 19-20 (8-3,4-4,7-13)
Tilskuere: 1521 (Ny norsk rekord på klubbkamp)
Dommere: Kim Jørstad og Rune Ali Zouhar

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

2- 5 (0-4,1-0,1-1)
8- 7 (4-2,2-2,2-3)
2- 6 (0-1,1-2,1-3)
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7.7

Kvalifiseringsturnering til eliteserien
Menn:
Kvalifisering til Eliteserien menn ble arrangert i Lihallen 24-25/3, med Holum
IBK som teknisk arrangør.
Lag i kvalifisering (om 2 ledige plasser):
Nidaros
Harstad IBK
Kverneland IBK
Holum IBK
Sagene IF
Resultater:
Sagene
Harstad
Holum
Harstad
Kverneland
Sagene
Nidaros
Holum
Kverneland
Nidaros

-

Nidaros
Kverneland
Sagene
Nidaros
Holum
Harstad
Kverneland
Harstad
Sagene
Holum

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

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

Tabell:
Holum IBK
4 3 1 0 30- 6 7
Sagene IF
4 3 1 0 32-12 7
-----------------------------------Kverneland IBK
4 2 0 2 21-18 4
Nidaros
4 1 0 3 10-24 2
Harstad IBK
4 0 0 4
8-41 0

Holum IBK og Sagene IF er klare for Eliteserien Menn 2001/2002

7.8

Resultater kvalifisering 1. Divisjon Østland menn
Resultater:
1. serierunde:
Drammen IBK - Elverum IBK
Øreåsen IL - VIF

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

2. serierunde:
Elverum IBK - Strømmen IBK
VIF
- Drammen IBK

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

3. serierunde:
Strømmen IBK- Øreåsen IL
VIF
- Elverum IBK

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

4. serierunde:
Øreåsen IL - Drammen IBK
Strømmen IBK- VIF

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

5. serierunde:
Drammen IBK - Strømmen IBK
Elverum IBK - Øreåsen IL

4- 4 (2-1,1-1,1-2)
5- 9 (2-3,1-4,2-2)

Tabell:
VIF
4 3 0 1 24-12 6
Øreåsen
4 3 0 1 21-16 6
Drammen
4 1 1 2 18-20 3
---------------------------Strømmen
4 1 1 2 17-21 3
Elverum
4 1 0 3 17-29 2

VIF, Øreåsen og Drammen er klare for 1.divisjon øst 2001/2002.

7.9

Resultater kvinnelandslaget
09.02.01
10.02.01
09.03.01
10.03.01

Riga
Riga
Mora
Falun

Latvia - Norge
Norge - Sveits
Sverige - Norge
Sverige - Norge

2256-

8
3
1
2

7.10 Resultater herrelandslaget
10.02.01
09.02.01
27.04.01
28.04.01
29.04.01

Brønderslev
Brønderslev
Helsingborg
Hässleholm
Malmö

Danmark - Norge
Sveits - Norge
Finland – Norge
Norge – Sverige
Sveits – Norge

15716-
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4
4
1
5
2

7.12 Tabeller 2000/2001
Eliteserien menn

1.Divisjon menn Vest

Greåker IBK
18 14 1 3 105- 57
29
Tunet IBK
18 13 2 3 103- 47
28
Slevik IBK
18 10 3 5 110- 82
23
Sveiva IBK
18 11 1 6
98- 80
23
Sarpsborg IBK
18 7 4 7
71- 75
18
Nor 92 IBK
18 7 4 7 101-113
18
Fredrikstad IBK
18 6 4 8
96-110
16
Asker IBK
18 6 2 10
91-106
14
------------------------------------------OSI
18 3 2 13
62-110
8
Sunde IBK
18 0 3 15
68-127
3

Kverneland IBK
Klepp IBK
NHHI
BSI
Lura IL
Sola/Grannes IBK
Nornen IBK
Sandnes IBK

14 13 0 1
14 9 2 3
14 7 2 5
14 7 1 6
14 5 3 6
14 4 3 7
14 3 1 10
14 2 0 12

86
57
54
48
55
57
38
28

-

26
36
63
34
67
71
64
62

26
20
16
15
13
11
7
4

1.Divisjon menn Midt
Nidaros
Ntnui Gløs
Ugla
Brannvesenet
Ntnui Dragvoll
Evjensgrenda
Gløshaugen
Tornados
Trangdalen

Eliteserien kvinner
Holmlia
21 18 1 2 131- 39
37
Tunet
21 12 4 5
70- 40
28
OSI
21 11 3 7
62- 52
25
Fredrikstad
21 11 3 7
63- 63
25
Akerselva
21 12 0 9
67- 64
24
VIF
21 5 4 12
60- 83
14
---------------------------------------Sveiva
21 4 0 17
45-101
8
---------------------------------------Slevik
21 2 3 16
42- 98
7

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
14
13
9
9
4
3
2
2

0
0
1
1
0
0
1
1
0

2
2
2
6
7
12
12
13
14

142
129
141
143
111
77
54
59
63

48
46
55
113
75
115
149
126
192

-94
-83
-86
-30
-36
-38
-95
-67
-129

1.Divisjon menn Nord
Harstad IBK
12
Karasjok IBK
9
Nordreisa IBK
9
Tromsø IBK
11
Troms Kraft
10
TSI Innebandy
9
Forsøl IBK
9
Hammerfest IBK 9

1.Divisjon menn Øst
Holum
18 15 1 2 132- 68
31
Sagene
18 14 1 3 127- 65
29
---------------------------------------Akerselva
18 12 1 5 111- 60
25
Lørenskog
18 10 3 5
82- 60
23
Ajer
18 8 3 7
97- 85
19
Tåsen
18 7 3 8
89- 93
17
Fjerdingby
18 6 4 8
68- 83
16
---------------------------------------Holmlia
18 5 3 10
61- 90
13
---------------------------------------Lillehammer
18 2 1 15
45-117
5
Gjøvik
18 1 0 17
46-137
2

9
7
5
5
4
3
3
1

1
1
1
1
0
0
0
0

2
1
3
5
6
6
6
8

For aldersbestemte klasser og 2. divisjon og lavere henvises det til den enkelte krets.
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71-37
72-38
44-34
51-47
37-69
33-36
22-50
32-51

19
11
11
11
8
6
6
2

28
28
27
19
18
8
7
5
4

7. Resultatregnskap for 2000/2001 og 12. Budsjettforslag for 2001/2002
INNE B00/01
MEDLEMSINNTEKTER
3,005
ÅRSAVGIFT INNEBANDY

INNE R00/01

DIFF-00/01

INNE B01/02

80,000

83,500

3,500

5,000

6,000

1,000

5,000

LAGAVG. ELITE INNEBANDY
LAGAVG. 1. DIV. ØSTL. INNEB. MENN
LAGAVG 1, DIV. ØSTL. INNEB. KVINNER
NM-INNEBANDY

75,000
50,000
40,000
16,000

75,000
50,000
40,000
42,500

0
0
0
26,500

75,000
50,000
40,000
55,000

3,026
3,027

DOMMERAVG. ELITE INNEBANDY MENN
SENSOR AVG. INNEBANDY

105,000
19,000

105,000
18,415

0
(585)

105,000
19,000

3,028

90,000

90,000

0

90,000

3,029
3,034

DOMMERAVG.1. DIV ØSTLAND INNEB.
MENN
DOMMERAVG.ELITE INNEB. KV.
LAGFORSIKRING INNEBANDY

72,000
3,500

72,000
1,300

0
(2,200)

72,000
3,500

3,035

LISENS INNEBANDY

1,430,000

1,871,273

441,273

1,800,000

3,070

KVAL. ELITE INNEBANDY

15,000

14,800

(200)

15,000

3,075

KRETSLAGSTURN. INNEBANDY

20,000

28,800

8,800

15,000

3,072

KVAL. 1. DIV. ØSTLAND INNEBANDY

12,500

0

(12,500)

0

3,085
3,090
30

REISEKASSE ELITE INNEBANDY
EUROPACUPAVG. IB.
SUM MEDLEMSINNTEKTER

60,000
18,000
2,111,000

60,000
18,000
2,590,188

0
0
465,588

60,000
18,000
2,502,500

3,102
3 110
31

OVERF. NIF INNEBANDY
ØREMERKEDE MIDLER INNEBANDY
SUM TILSKUDD FRA IDRETTEN

1,363,000
20,000
1,383,000

1,363,000
20,000
1,383,000

0
0
0

1,414,000
10,000
1,424,000

3,407

STEVNE OG AKTIVITETSINNT.
MESTERS. VIDERG.SK INNEBANDY

60,000

91,100

31,100

80,000

3,417

BILL.-INNTEKTER NM-INNEBANDY

30,000

82,750

52,750

30,000

3 435

BILL. INT. LANDSK INNEBANDY

10,000

0

(10,000)

10,000

3,445
34

KURSINNTEKTER INNEBANDY
SUM STEVNE OG AKTIVIT.INNT

40,000
140,000

19,880
193,730

(20,120)
53,730

40,000
160,000

35

SUM ADM. OG MØTEINNTEKTER

162,800

174,057

11,257

209,425

37

SUM ANDRE INNTEKTER

62,160

118,418

56,258

5,610

38

SUM INNTEKTER FRA SPONSORER

50,000

24,194

(25,806)

50,000

3,908,960

4,483,587

561,027

4,351,535

18,000
0

18,000
1,385

0
1,385

18,000
30,000

150,000
70,000

142,298
24,430

(7,702)
(45,570)

0
200,000

3,006

INNMELDINGSAVGIFT

3,016
3,018
3,019
3,025

SUM DRIFTSINNTEKTER

80,000

4,048
4,060

DELTAKELSE I STEVNER
EUROPACUP STØTTE INNEBANDY
INNEBANDYLANDSK. KVINNER HJEMME

4,062
4,065

INNEBANDYLANDSK. KVINNER BORTE
EM/VM-INNEBANDY KVINNER

4,066

EM/VM INNEBANDY MENN

60,000

84,048

24,048

60,000

4,067

LANDSKAMPER INNEB. MENN BORTE

60,000

68,059

8,059

100,000

4,068

30,000

33,672

3,672

30,000

4,074
4,076
40

LANDSKAMPER INNEBANDY MENN
HJEMME
U-19 MENN INNEBANDY
U-19 VM Innebandy
SUM DELTAKELSE I STEVNER

50,000
0
438,000

86,155
0
458,048

36,155
0
20,048

30,000
120,000
588,000

4 106
411

EGNE ARRANGEMENT
VM 2000 INNEBANDY
SUM EGEN ARRANGEMENT

150,000
150,000

67,413
67,413

(82,587)
(82,587)

0
0

SUM SERIER/NM

608,080

646,884

38,804

668,730

412
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4,235
4,261
4,262
4,267
4,268
4,270
4,280
4,285
42

TRENERKURS INNEBANDY
DOMMERKURS INNEBANDY
KVINNEKURS INNEBANDY
INSTR. SKOLER INNEBANDY
BREDDE/REKRUTTERING INNEBANDY
REISE-OG OPPHOLDSUTG.
REKV. TRYKKS. LITT.
PORTO. TELEGR.. TLF.
SUM UTDANNING OG TILTAK

80,000
55,000
15,000
5,000
80,000
3,733
7,467
1,143
247,343

89,802
80,962
10,589
2,880
90,038
830
4,869
0
279,970

9,802
25,962
(4,411)
(2,120)
10,038
(2,903)
(2,599)
(1,143)
32,626

75,000
75,000
15,000
5,000
70,000
3,400
6,801
1,143
251,343

451

SUM DRIFT INNEB. MENN

160,000

264,034

104,034

200,000

452
50

SUM DRIFT INNEB. KVINNER
SUM PERSONAL

160,000
1,094,007

200,294
1,078,195

25,413
(15,812)

80,000
1,154,810

5,110

STYRE OG KOMITEFORMÅL
ÅRSBERETNINGER

8,400

0

(8,400)

3,825

5,111
5,112

SERV..LEIE.ETC.F.TING/ÅRSM.
REISEKASSA F.TING/ÅRSM.

2,800
8,400

0
2,980

(2,800)
(5,420)

4,080
2,550

5,113

ÅRSMØTER/Forbundsting

0

5,870

5,870

4,590

5,114

REISEKASSE ÅRSMØTER

0

4,128

4,128

0

5,120

STYRETS MØTEUTGIFTER

6,720

9,453

2,733

6,120

5,121

STYRETS REISEUTGIFTER

2,800

2,127

(673)

2,550

5,123
5,124

REPRESENTASJON INNEBANDY
STYREREP.DELT.INTERNASJONALEM.

40,000
6,720

14,074
663

(25,926)
(6,057)

30,000
6,120

5,125
5,129

STYREREP.DELT.ANDRE M.
SEKSJONSSTYRET INNEBANDY

8,960
15,000

3,936
24,976

(5,024)
9,976

8,160
25,000

5,140

ANLEGGSKOMITEEN

2,800

0

(2,800)

2,550

5,177

UNGDOMSKOMITEE INNEBANDY

3,000

887

(2,113)

3,000

5,179
51

JENTEKOMITEE INNEBANDY
SUM STYRE OG KOMITEFORMÅL

3,000
108,600

1,443
71,115

(1,557)
(37,485)

3,000
101,545

52

SUM INFORMASJON

111,400

88,779

(22,621)

70,950

53

SUM ØVRIGE ADM. FORMÅL

394,862

382,833

(12,029)

374,985

SUM PERSONAL OG ADMIN.

1,488,869

1,461,028

(27,841)

1,529,795

INNTEKTSBR.TILTAK/MARKEDSF.
PREMIE LISENS INNEBANDY
REISE. DIETT
KJØP AV BØKER
KJØP KØLLER
KJØP T-SHIRT
KJØP VANT
KJØP ANNET BANDYUTSTYR
KJØP INNEBANDYUTSTYR
DIV.UTG. AV SALG
ANDRE UTG.(EKS. BINGO)
SUM INNT.BR.TILTAK/MARKEDS

233,078
1,680
2,800
0
0
0
0
0
0
0
237,558

629,840
0
0
0
0
128,638
0
0
0
0
758,478

396,762
(1,680)
(2,800)
0
0
128,638
0
0
0
0
520,920

634,000
3,060
2,550
0
0
0
0
0
0
0
639,610

71

SUM SAMARB.AVT. SPONSORER

20,000

0

(20,000)

20,000

72

SUM TILSKUDD TIL IDRETTEN

115,500

115,500

0

115,500

74

SUM KONTINGENTER

22,000

15,992

(6,008)

22,000

3,867,350

4,427,535

560,185

4,287,473

0

13,897

13,897

0

3,867,350

4,441,431

574,081

4,287,473

41,610

42,155

545

64,062

39,090
2,520

41,610
545

2,520
(1,975)

43,515
20,547

7,022
7,030
7,031
7,032
7,034
7,035
7,036
7,037
7,039
7,040
70

SUM UTGIFTER
79

SUM AVSKR/TAP
SUM DRIFTSUTGIFTER
-------------------------DRIFTSRESULTAT
-------------------------Pålagt driftsresultat (1%)
RESULTAT
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8. INNKOMNE FORSLAG
8.1 Endringer i spillereglementet
Fra seksjonsstyret:
TILFØYELSER OM IKKE GODKJENT UTSTYR
407-1: Kølla skal være laget av…
Kølla skal veies uten taping. Kølla skal være godkjent av innebandyseksjonen.
s: En kølle uten godkjenningsmerke er ikke godkjent utstyr.
613-1: Når en utespiller anvender en kølle med for stor bøy eller med for langt skaft, men ikke
forlenget (intet tegn.) s: Når en utespiller anvender en kølle uten godkjenningsmerke.
Et skaft som er…
Begrunnelse:
Det har kommet pålegg fra IFF om at det skal skjerpes inn på bruk av ikke godkjente køller. Det
eneste det er mulig å sjekke for en dommer er om kølla har et godkjenningsmerke.
Seksjonsstyret ønsker å få den særnorske regelteksten over inn i spillereglementet slik at det er
mulig å sanksjonere mot spillere som benytter køller uten godkjenningsmerke.
Fra seksjonsstyret:
701 GODKJENTE MÅL
1) Et mål er stadfestet etter at det har blitt utført en duell fra midtlinja.
Mål skal skrives på kampskjemaet med tid, nummer på målgjøreren og evt. assisterende spiller.
S: Med assisterende spiller menes den medspilleren som legger pasning til målgjøreren.
Assisterende spiller kan være målvakten. Assisterende spiller kan ikke være målgjøreren.
Assisterende spiller skal noteres selv om en motspiller, uten å få kontroll over ballen, er nær
ballen eller returnerer ballen til målgjøreren mens målsituasjonen er under utvikling. Dette
omfatter også retur fra målvakten. Assisterende spiller noteres ikke ved mål direkte fra duell
eller frislag. Assisterende spiller noteres ikke ved straffeslag
Et mål gjort under forlengning eller på et straffeslag etter periodeslutt eller kampslutt, behøver ikke
stadfestes med en duell. Målet skal i slike situasjoner betraktes som godkjent når begge dommerne
peker på midtpunktet, og målet er skrevet på kampskjemaet.
Når ballen passerer mållinja og inn i målburet og det ikke dømmes mål, skal spillet fortsettes med
en duell, unntatt hvis det ikke dømmes mål pga. en forseelse som fører til et frislag.
Begrunnelse:
Det finnes ingen definisjon på assisterende spiller i Spilleregler for innebandy. Det kommer ofte
spørsmål om hva som skal oppfattes som assisterende spiller, og det er et tydelig behov for å ha en
slik definisjon.
Det er et tidligere årsmøtevedtak på at Norge skal følge det internasjonale spillereglementet.
Alle internasjonale regelendringer skal Norge automatisk følge.
Alle særnorske "ekstra" regler som blir vedtatt på årsmøtene blir ført opp med en s: i
reglementet.
Norge arbeider for at alle særnorske regler skal innlemmes i det internasjonale reglementet.
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8.2 Endringer i kampreglementet
Fra seksjonsstyret:
Norges Cup for menn
Som ny § i kampreglementet

Landsfinale: (8 lag)

Østlandet: (12 lag)
Oslo (5)
Østfold (4)
Akershus (1)
Buskerud/Vestfold (1)
Hedmark/Oppland (1)

4 lag

Øst (3)
Vest (2)
Sør (1)
Midt (1)
Nord (1)

semi
finale
4 lag

semi

Kvalifisering i regionene:
Regionene tar seg av det praktiske ved kvalifisering til landsfinalen, og stiller det antall lag til
kvartfinalene som de er berettiget til. Øst har 3 plasser, vest har 2 plasser, sør har 1 plass, midt har 1
plass og nord har 1 plass. Administrerende myndighet i de respektive regionene avgjør hvordan
kvalifiseringen skal foregå. Kvalifiseringen i regionene skal være klar til 1.mai.
Landsfinale:
Landsfinalen spilles over en helg i mai. De kvalifiserte lagene må betale en deltakeravgift.
Kvartfinalene blir spilt som puljespill med to puljer á fire lag. Puljene blir trukket tilfeldig.
Det spilles enkel serie i hver pulje med kamper over 2x20minutter i løpet av lørdag. De to beste
lagene i hver pulje går videre til semifinaler.
Semifinalene, bronsefinalen og finalen spilles over 3x20 minutter i løpet av søndag.
Semifinalene blir spilt mellom lag nr.1 i den ene pulja i kvartfinalene mot lag nr.2 i den andre pulja.
Taperne av semifinalene spiller bronsefinale og vinnerne spiller finale.
Vinneren av finalen kåres til Norgescupmester og mottar en vandrepokal.
Kvalifisering i region øst:
Region øst spiller to mellomrunder før landsfinalen.
12 lag er kvalifisert til mellomrundene fordelt slik:
Oslo krets 5 lag, Østfold krets 4 lag, Akershus krets 1 lag, Buskerud krets 1 lag og Hed/Opp krets 1
lag. Kretsene gjennomfører selv kvalifiseringen til mellomrundene og stiller det antall lag de er
berettiget til. Kvalifiseringen i kretsene må være klar innen 1.februar.
I mellomrunde 1 trekkes det tilfeldig slik at det blir 6 kamper. De seks vinnerlagene går videre til
mellomrunde 2. I mellomrunde 2 trekkes det tilfeldig slik at det blir 3 kamper. De tre vinnerlagene
går videre til landsfinalen fra region øst.
Det først trekte laget er hjemmelag. Hjemmelaget arrangerer kampen og dekker halleie. Lagene
deler sammen dommerutgiftene.
Begrunnelse:
Fjorårets årsmøte ønsket at det skulle legges frem er forslag om Norges Cup.
Forslaget er basert på en nøkkel ut fra lag og lisenser i de forskjellige kretser og regioner.
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Fra seksjonsstyret:
§ 11 punkt 2 Reisefordelingskasse
Ny regeltekst:
Ved serieavvikling og kvalifiseringsspill med lag fra forskjellige regioner (sør, øst, vest, midt og
nord) skal alle lag innebetale et reiseutjevningsbeløp sammen med påmeldingen. Beløpet
bestemmes av administrerende myndighet. Når serien/kvalifiseringen er avsluttet, fordeles
reiseutjevningskassen.
Administrerende myndighet kan bestemme å innføre et reiseutjevningsbeløp hvis reiseavstandene
blir store også innenfor en region.
Begrunnelse:
Slik seksjonsstyret ser det, er det kun ved serie- og kvalifiseringsspill med reiser mellom to eller
flere regioner hvor det er nødvendig med en reisefordelingskasse.
Den gamle regelen omhandlet kun seriespill. Den nye regelen omhandler også kvalifiseringsspill.

Fra Tromsø IBK:
Overskrift: REISEFORDELING I ELITESERIEKVALIFISERINGEN
Tromsø IBK foreslår at det innføres et prinsipp om reisefordeling i forbindelse med deltakelse i
eliteseriekvalifiseringen. Lovmessig foreslås dette knyttet opp til kampreglementets § 17 "Kvalifisering til eliteserien herrer ", hvor følgende setning foreslås tilføyd:
"Lagene som deltar i eliteseriekvalifiseringen skal delta i reiseutjevning, jfr. kampreglementets §11,
punkt 2"
Det forutsettes at samme prinsipp gjennomføres for eliteserien - damer, ved det tidspunkt en
landsomfattende kvalifisering til eliteserien - damer blir vedtatt.
Begrunnelse:
Innebandy er blitt en landsomfattende idrett, med 1. divisjonsavdelinger i øst, midt, sør, vest og
nord som f o.m. sesongen 2001/2002 skal spille kvalifisering til eliteserien 2002/2003. Dermed er
ikke lenger innebandy et østlandsfenomen. Denne utviklingen må både Norges Bandyforbund og
Innebandyseksjonen støtte opp om.
I praksis vet vi at eliteseriekvalifiseringen stort sett holdes på Østlandet, noe som medfører store
utgifter for f.eks. det nord- norske laget som deltar. Vi mener at disse utgiftene må fordeles, slik at
alle klubber lider det samme økonomiske tap ved deltakelsen.
De siste årene har østlandslagene for eksempel hatt "små" utgifter med reise og opphold, mens lag
fra øvrige deler av landet må ut med betydelige midler til reise/opphold. Ut fra et rettferdighetsprinsipp er det derfor viktig at prinsippet om reisefordeling gjennomføres.
Prinsippet bør også gjennomføres, for å vise at alle deler av landet nå er integrert fullt ut i
innebandy- idretten. Ved å støtte opp om dette prinsippet, vil Innebandyseksjonen vise at innebandy
også på det administrative området nå faktisk er en landsomfattende idrett, som tar hensyn til like
plikter og rettigheter for alle lag, uansett geografisk tilhørighet. For innebandyens status som
landsomfattende idrett, og for arbeidet i kretser utenfor østlandsområdet, er dette et signal som bør
komme.
Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget. Se seksjonsstyrets forslag over.
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Fra Greåker IBK:
Forslag til regelendring kampreglementets §11 evt. §19
Er ikke helt sikker på hvilken § dette forslaget kommer inn under, men Greåker ønsker å fremme
følgende forslag til regelendring:
Endring av billettinntekter vedrørende NM-finale
Herrer:
Hvert av de to lagene som spiller NM-finalen får hver 10% av billettinntektene fra kampen.
Damer:
Hvert av de to lagene som spiller NM-finalen får hver 5% av billettinntektene fra kampen.
Begrunnelse:
Greåker IBK synes det er meget rart at lagene som deltar i en NM finale ikke skal tjene noe på
dette. Det er tross alt de lagene som spiller som er trekkplasteret for publikum.
I de fleste andre idretter er det en slik fordeling.
Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Billettinntekter fra NM finalen er en av inntektsmulighetene for NBF. Pengene som kommer inn
blir brukt til flertallets beste som breddetiltak, utdanning og utvikling.
NM finalelagene har mulighet til å få inntekter ved draktreklame og ved avtaler om arenareklame
med NBF.

Fra Seksjonsstyret:
§17 og §19, Eliteserie og NM sluttspill kvinner
Notis fra regelkomiteen:
Regelkomiteen mener at alle lag skal være opplyst om regler for opprykk og nedrykk før sesongen
tar til. Ved utforming av seriesystem må dette tas hensyn til.
Dersom seksjonsårsmøtet, mot vårt faglige råd, likevel ønsker at det skal innføres et nytt
seriesystem fra og med sesongen 2001/02 foreslår vi følgende:
2000/01
Eliteserien (1.div.Østland)
8 lag, trippel serie
2.div.Østfold

2.div.Oslo

Alle lagene i eliteserien beholder sin plass i divisjonen.
Nor92 rykker opp fra Osloserien slik at det blir 9 lag i eliteserien neste sesong.
2001/2002
Eliteserien (1.div. Øst)
9 lag, dobbel serie

2.div. Østfold

2.div. Oslo

1.div. Vest

1.div Midt.

2.div Buskerud
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1.div Sør

2.div.Hed/Opp

1.div Nord

De seks best plasserte lag i Eliteserien kvalifiserer seg til eliteserien påfølgende sesong. De tre
dårligst plasserte lag i eliteserien går inn i den nyopprettede divisjonen 1.div. Østlandet som skal
bestå av 6 lag.
Kvalifisering til 1.div. Østlandet spilles mellom de høyest rangerte 1.lag i underliggende
2.divisjonsavdelinger om de tre ledige plassene. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i
kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om de
øvrige plasser, osv. Kun 2.divisjonsavdelinger med minimum 5 lag kan delta i kvalifisering.
NM: Samme ordning som i dag.
2002/2003
Eliteserien
6 lag, kvadrippel serie

1.div. Øst
6 lag, trippel serie

2.div. Østfold

1.div. Vest

2.div. Oslo

1.div Midt

2.div Buskerud

1.div Sør

1.div Nord

2.div.Hed/Opp

Kvalifisering til Eliteserien kvinner:
Lag nr. nr 6 i Eliteserien deltar i kvalifiseringen sammen med de best rangerte lagene i alle
1.divisjonsavdelingene om antall ledige plasser. Kun 1.divisjonsavdelinger med minimum 5 lag kan
delta.
Kvalifisering til 1.div. Østlandet kvinner:
De to lavest rangerte lag i 1.div. Østlandet deltar i kvalifisering sammen med de best rangerte 1.lag i
underliggende 2.divisjonsavdelinger. Kun 2.div avdelinger med minimum 5 lag kan delta i
kvalifiseringen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag
direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om de øvrige plasser. Hvis det pga at lag
rykker ned fra Eliteserien ikke er to plasser å spille om i 1.div øst, deltar også lag nr.4 i
kvalifiseringen.
NM:
Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 3
kamper. Finalen spilles som én kamp i nøytral hall.
De seks beste lagene i Eliteserien er automatisk kvalifisert til kvartfinaler.
Alle regionsvinnerne (Øst, Vest, Sør, Midt og Nord) spiller en kvalifiseringsturnering om 2 ledige
plasser i kvartfinalene. Hvis det kun er lag fra en region som ønsker å delta i kvalifiseringen er de to
beste lagene fra denne regionen automatisk kvalifisert.
Kvartfinalene trekkes slik at nr. 1 og 2 trekkes mot lag nr. 7 og 8, lag nr. 3 og 4 trekkes mot lag nr.
5 og 6. Semifinalene trekkes mellom vinnerne av kvartfinalene, men slik at de to best rangerte
lagene ikke møtes. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best
plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2.kamp evt. 3.kamp i kvartfinaler og
semifinaler.
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Eliteseriemesteren deltar i Europacupen, mens Norgesmesteren vinner kongepokalen etter NM-finalen.
Begrunnelse:
Seksjonsstyret anser at noe må gjøres for at kvinneinnebandyen skal bli mer stabil.
Slik det er i dag er nivåforskjellene store, og det får store konsekvenser med en gang lag rykker ned
fra Eliteserien. Nivået mellom Eliteserien og kretsseriene er for stort. Derfor foreslår seksjonsstyret
å opprette en 1.divisjon østland mellom Eliteserien og kretsseriene.
Hvis det skal være nok lag for å opprette en slik divisjon kan ikke antall lag overstige 6 i
Eliteserien.
Med å inneføre det nye seriesystemet vil vi fra og med sesongen 2003/2004 ha en reel Eliteserie
hvor lag fra hele Norge har mulighet til å kvalifisere seg hvis visse betingelser er til stede.
Med forslaget kommer vi også vekk fra NM sluttspillet som et puljespill noe som flere klubber
mener er avleggs. Momentet med at vinneren av Eliteserien deltar i europacupen er også tatt med.
Seksjonsstyret håper årsmøtet ser problematikken rundt kvinneinnebandyen og støtter forslaget.
Fra Sveiva IBK:
Forslag om endring av kampreglementets §17
Eliteserie og 1. divisjon:
Eliteserien for herrer skal bestå av 12 lag fom sesongen 2002/2003 og spilles som dobbel serie.
Plass nr. 10, 11 og 12 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen de
hører hjemme. Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling, samt lag nr. 2 fra 1.divisjon Østland spiller
om de tre ledige plassene i Eliteserien.
Ved overgang til en 12-lagsserie i eliteserien for menn rykker 10.plass i eliteserien 2001/2002 ned i
1. divisjon, mens 1.divisjonsvinnerne og 2. plass i 1. divisjon Østland spiller om tre ledige plasser i
eliteserien 2002/2003
Begrunnelse:
Norske lag trenger flere kamper for å nærme seg det som praktiseres i f.eks. Sverige og Finland.
Forslaget tar også hensyn til geografisk fordeling, dvs. at det alltid vil være med minst ett lag
utenom Østlandsområdet.
Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
En utvidelse av eliteserien for menn vil få store konsekvenser for kvaliteten i vår høyeste serie, med
det resultatet at vi får flere uinteressante kamper. Overfor media er det viktig at serien inneholder
flest mulig kamper med høyt sportslig nivå, og i tillegg vil media få flere lag å forholde seg til, noe
som kan få negative utslag i forhold til dekning av serien. Også for landslaget er det viktig å
opprettholde et elitepreg på serien, slik at potensielle landslagsspillere får tøff matching i hver
kamp.
Ytterligere hallproblematikk vil oppstå med utgangspunkt at enkelte klubber allerede i en 10 lags
serie har problemer med å få tid nok av sin kommune til å gjennomføre alle kamper som ønsket.
Mulighetene for at flere kamper spilles samtidig vil med dagens dommersituasjon føre til ytterligere
problemer med å skaffe til veie dommere til hver enkelt kamp, noe vi med en stor dose flaks og
enkelte meget velvillige dommere klarte i årets forbundsserier.
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Det vil være et meget uheldig signal overfor media hvis vi får gjentatte utsatte kamper på grunn av
dommermangel.
Klubbene vil i tillegg få en betydelig større økonomisk belastning, og erfaringen vår er at selv
klubbene helt i toppen sliter voldsomt med dagens utgiftsnivå.
Ved et evt. vedtak om 12 lags serie, ønsker seksjonen at en reisefordelingskasse på minimum
kr.100.000,- innbetales fra alle lag sammen med serieavgiften. Dette for å sikre seg om at klubbene
har den økonomien som trengs for å kunne delta i en slik serie.

Fra Tunet IBK:
Kampreglementet § 19, NM-sluttspill.
NM-sluttspill herrer:
Siste setning endres til "Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp
ved 1.kamp evt. 3.kamp i kvartfinaler og semifinaler."
NM-sluttspill damer:
Nest siste setning endres til "Det best plasserte lag fra puljespillet har fordel av hjemmekamp ved
1.kamp evt. 3. kamp ."
Begrunnelse:
Kvartfinaler for herrer og semifinaler for herrer og damer spilles nå slik at det høyeste rangerte laget
i hver kamp spiller 1. kamp borte og 2. kamp evt. 3. kamp hjemme. I de fleste andre idretter starter
det høyeste rangerte laget hjemme og at det deretter spilles annenhver kamp borte og hjemme, både
der det er best av 3 kamper og best av 5 kamper. Det vurderes slik at det høyest rangerte laget skal
ha fordelen av å starte hjemme. Videre er det bedre av hensyn til publikumsinteressen å spille
annenhver kamp hjemme og borte, og ikke slik som det nå er i innebandy at det kan bli 2
hjemmekamper rett etter hverandre f.eks. fredag/lørdag eller lørdag/søndag.
Tunet IBK foreslår derfor å gjøre om på rekkefølgen av sluttspillkampene slik at det høyest rangerte
laget starter med hjemmekamp.
Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Det er et ønske om at lag fra hele Norge skal ha mulighet til å delta i NM sluttspillet uten å måtte
pådra seg unødvendig store utgifter.
Dagens ordning med å spille borte - hjemme - hjemme gjør det mulig å spille en kvartfinale- og
semifinaleserie med kun en reise. Hvis Tunet sitt forslag blir vedtatt vil man måtte reise en ekstra
gang ved en evt. tredje og avgjørende kamp.
Seksjonsstyret finner det unødvendig å bruke økonomiske ressurser på slike reiser når dagens
system fungerer tilfredsstillende.

Fra Sagene IF:
Endring av kampreglementets §22:
Sagene IF foreslår at junioralder reduseres til tre årganger. For neste sesong vil det si årgangene
1982, 83 og 84.
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Begrunnelse:
Slik det er i dag, er det altfor stort sprik i aldersklassen. Tanken var vel i sin tid at juniorklassen
skulle deles i to, eldre og yngre junior. Men tilveksten har ikke vært tilstrekkelig til at dette er mulig
å gjennomføre i overskuelig fremtid.
Slik det er i dag, blir det mange problemer: Vi ser at enkelte 1. års juniorspillere som er gode for
alderen, allikevel må benke på sine klubblag, og derfor bremses utviklingen. Faktisk har vi
eksempler på u-19 landslagsspillere som sist sesong nesten ikke spilte i sine klubblag, fordi de
klubbene det gjaldt hadde så mange eldre juniorer som kom foran.
Vi ser også at guttespillere som er så gode at de ikke har noen utvikling ved å spille på sine klubbers
guttelag, får det fryktelig tøft på juniornivå, og da spesielt fysisk. Selv har vi eksempler på at
guttespillere ikke vil spille i juniorserien av nettopp denne grunn, selv om de burde det.
Det er også trolig at dersom vårt forslag gjennomføres, vil det bli lettere å få seriøse juniorlag. Pr. i
dag er mange juniorlag useriøse, og dette kan blant annet skyldes at interessene er så forskjellige
hos de eldste og de yngste. De eldste tar ikke juniorserien så alvorlig, gjerne fordi de spiller på sine
respektive a-lag. Deres useriøse holdning vil smitte over på de yngre spillerne, og dermed blir hele
serien bare en komedie.
Nei, det er uten tvil til sportens beste at dette gjeninnføres nå. Det skjer mye med spillerne på 4 år,
og en juniorklasse med fire årganger har vært mislykket. Dette må vi innse. Innebandyen vil miste
mange talenter dersom dette ikke endres!
Noen vil kanskje mene at det blir for brått å endre dette allerede til høsten, men det mener ikke vi:
De eldste juniorene har tilbud uansett og er bare i veien for de yngres utvikling.
(Et alternativ kan være å gi alle lag en generell dispensasjon på to ett års overårige juniorspillere
neste sesong, men det lar vi bli en tanke så lenge .... )
Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Slik seksjonen ser det fungerer årsklassene slik de er i dag. Seksjonen ønsker på sikt å dele
juniorklassen i to slik at det blir serier for eldre og yngre junior.

Fra Seksjonsstyret:
§26 Overganger
Endring av overgangsregler for spillere under 18år.
Punkt 1. Tidsfrister.
Over 18 år
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1. mai til 15. januar.
Karantenen settes til 21 dager. Det gis ikke dispensasjoner fra tidsfrister med unntak av saker som
kommer inn under punkt 2.
Under 18 år:
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1. mai til 30. september.
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram
til 15.januar. Karantenen settes til 21 dager for spillere som har fylt 13 år.
(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)
Det gis ikke dispensasjoner fra tidsfrister med unntak av saker som kommer inn under punkt 2.
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Punkt 2. Flytting.
Over 18 år
Ved reell flytting over 250 km (dokumentert flytting), kan forbundsstyret etter søknad fra den nye
klubben gjøre unntak fra tidsfrister og karantenebestemmelsene.
Under 18 år:
Ved reell flytting (dokumentert), kan forbundsstyret etter søknad fra den nye klubben gjøre unntak
fra tidsfrister og karantenebestemmelsene.
Punkt 3. Internasjonale overganger.
Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i
henhold til IFFs reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av
rekommandert brev til gammel klubb (jf. baksiden av overgangspapiret). Spilleren må ha oppholdt
seg i Norge i minst 10 dager før første kamp vedkommende skal delta i. Oppholdstillatelse må være
i orden.
Begrunnelse:
Det ble på fjorårets årsmøte vedtatt nytt overgangsreglement. Dette ble kun vedtatt for spillere over
18år, noe som medførte at det uoversiktlige gamle fortsatt gjelder for spillere under 18år. Forslaget
har tatt hensyn til argumentasjonen fra fjorårets årsmøtet, og seksjonen håper at forslaget blir
vedtatt slik at vi også får et oversiklig overgangsreglement for spillere under 18år.

Fra seksjonsstyret:
§27 punkt 1C
Punktet fjernes
Begrunnelse:
Punktet bryter med fjorårets vedtak om nytt overgangsreglement, og burde ha vært fjernet da.
Fra Sveiva IBK:
Forslag om endring av kampreglementets §27 Spilleberettigelse pkt. 2
Overgang mellom lag i samme klubb:
e. Fjerne ordet "senior", slik at det blir lydende:
Disse bestemmelsene gjelder for seriekamper, kvalifiseringsturneringer, sluttspills- og NM-kamper.
Kretsene kan etter godkjenning av NBF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse.
Begrunnelse:
For å unngå at lag i aldersbestemte klasser kan bruke det samme mannskapet på to lag i samme
aldersklasse.
b. For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende
kamper for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte
laget. For aldersbestemte klasser skal spilleren stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte
laget for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget.
Begrunnelse:
Spillere i aldersbestemte klasser har ofte andre idretter og andre gjøremål som må prioriteres ved
siden av innebandy. Dette fører til at det blir større utskiftninger fra kamp til kamp i aldersbestemte
klasser, og at flere spillere i "mellomsjiktet" evt. ikke kan spille kamper for et lavere rangert lag.
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Dette kan igjen føre til at lavere rangerte lag må spille med få spillere. Problemet vil ikke være så
stort dersom spillere kun må stå over én kamp for å kunne defineres som spiller for det lavere
rangerte laget.
Innebandyseksjonens innstilling:
Innebandyseksjonen støtter forslaget.
Seksjonen foreslå at overskriften endres til:
§27 punkt 2 Overgang mellom lag i samme klubb.
For overgang mellom lag i samme klubb i samme klasse gjelder følgende regler:
….
Fra seksjonsstyret:
TILFØYELSER OG FLYTTING I KAMPREGLEMENTET:
§5 Dommere, kampsekretær og arrangør
§5 Punkt 9. Klubbenes plikt til å utdanne dommere
Hver klubb forplikter seg til å ha dommere i forhold til antall seniorlag i seriespill. For 1. lag: 2
dommere, for påfølgende lag: 1 dommer. En klubb kan ikke pålegges å ha flere enn 6 dommere.
Hver dommer skal forpliktes til minst 5 kamper pr. sesong. Kretsstyret kan dispensere fra regelen.
§5 Punkt 10. Dommerens bekledning
Dommere skal dømme i NBFs godkjente dommerdrakter. Enhver klubb er ansvarlig for innkjøp av
dommerdrakter til sine egne godkjente dommere.
§5 Punkt 11. Kampsekretærer og arrangørens bekledning
Kampsekretærer og arrangøren plikter å stille i lett kjennelige drakter eller vester eller på annen
måte være kledd slik at det er lett for lagene, publikum, presse, sanitet osv. å finne en representant
for dem.
§5 Punkt 3 Arrangement. (flyttet fra §24 punkt 6)
Administrerende myndighet for en kamp bestemmer hvilken klubb som skal arrangere de
berammede kamper.
Myndigheten kan også frita en klubb for arrangementer i en sesong, når klubben har bedt om det
ved anmeldelsen av sitt lag, og forholdene gjør det naturlig. Arrangerende klubb skal sørge for
spilleklar bane, i henhold til spilleregler for innebandy.
Hvis ikke bane med utstyr er i orden til rett tid, kan arrangerende klubb tape kampen. Den
myndighet som er ansvarlig for kampen, skal avgjøre om det foreligger særegne forhold.

STRAFFEREAKSJONER FOR BRUDD PÅ KAMPREGLEMENTET
1. Lag som ikke møter til kamp: (jf. kampreglementets § 3 punkt 2)
Lag som uteblir fra kamp uten gyldig forfall i eliteserie eller 1. divisjon, bøtelegges med kr. 5.000
for første gangs forseelse, og diskvalifiseres fra videre spill. Alle lagets kamper strykes fra tabellen,
og laget må i påfølgende sesong spille i laveste divisjon.
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Lag i lavere divisjoner som uteblir fra kamp uten gyldig forfall bøtelegges med kr. 1000 for første
gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 2.000, og laget diskvalifiseres fra
serien. Alle lagets kamper strykes fra tabellen. Laget skal neste sesong spille i laveste divisjon.
Dersom laget ikke gir beskjed til det andre laget, dommere og administrerende myndighet senest 48
timer før kampen skal starte, forhøyes de respektive bøtene med kr 500.
2. Lag som ikke stiller i korrekte drakter: (jf. kampreglementet § 4 punkt 1 og punkt 3)
Lag som stiller til kamp i ureglementerte drakter, bøtelegges med kr. 250 .
Boten forhøyes med kr. 250 pr. gang for gjentatt forseelse.
3. Lag/arrangør som ikke innrapporterer resultat/sender inn kamprapportskjema: (jf.
kampreglementets § 5. punkt 2)
Dersom ansvarlige lag/arrangør ikke følger innrapporteringsrutiner for innringing av kampresultat
eller innsending av kamprapportskjema, bøtelegges laget/arrangøren med kr. 250,-. Ved gjentatte
brudd på kampreglementet forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang.
4. Arrangør som ikke stiller korrekt sekretariat: (jf. kampreglementet § 5. punkt 3 og punkt
4)
Arrangør som ikke stiller kampsekretariat bøtelegges med kr. 1000 pr. kamp. Boten forhøyes med
kr. 500 pr. gang for gjentatt forseelse. Hvis arrangør også er hjemmelag kan laget tape kampen (jf.
kampreglementets §5 punkt 3).
5. Antall utdannede dommere i klubben: (jf. kampreglementet § 5 punkt 9)
Hvis en klubb ikke stiller med et tilstrekkelig antall dommere sett i forhold til kampreglementets
bestemmelser, skal en avgift på inntil kr. 2.000 pr. dommer innbetales til den kretsen som klubben
hører hjemme i.
6. Dommere som ikke stiller i NBFs offisielle drakter: (jf. kampreglementet § 5. punkt 10)
Hvis dommere ikke stiller til kamp i NBFs offisielle drakter, bøtelegges klubben med kr. 250 pr
gang. Boten forhøyes med kr. 250 pr. gang for gjentatt forseelse.
7. Kampsekretariat og arrangør som ikke stiller i korrekt bekledning. (jf. kampreglementet §
5. punkt 11)
Arrangørklubben ilegges en bot på kr 250 pr. kamp. Ved gjentatte brudd på kampreglementet
forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang.
8. Dommer som ikke møter: (jf . kampreglementet § 6. punkt 1)
Når en dommer uteblir fra oppsatt kamp uten gyldig grunn, bøtelegges dommerens klubb med kr.
500,-. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 1.000,-. Ved tredje gangs forseelse idømmes
ingen bot, men dommeren fratas sin dommergrad og retten til å dømme innebandykamper.
9. Lag som trekker seg fra seriespill: ( jf. kampreglementets §24 punkt 2)
Lag som trekker seg fra seriespill etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges
med kr. 1.000, og må betale serieavgiften for den serien de er kvalifisert for. Laget må påfølgende
sesong begynne i laveste divisjon.
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10. Ikke betalt lisens: (jf. kampreglementet § 24 punkt 3)
Benytter et lag ikke lisensierte spillere, ilegges klubben en bot på kr 250,- pr. spiller pr. kamp + bot
til klubben størrelse kr. 1.000,- pr. kamp. For å ikke forevise kvitteringer for betalt lisens ved
kampstart ilegges klubben kr 500,- i bot. Se Forsikring av innebandyspillere (Lisens).
11. Mulighet for ytterligere sanksjoner
Straffebestemmelser for brudd på kampreglementet fritar ikke for ytterligere sanksjoner jf
Sanksjons- og protestreglementet.
Begrunnelse: Tidligere straffereaksjoner for brudd på kampreglement omhandlet saker som ikke
var omhandlet i kampreglementet. Regelkomiteen har derfor gått igjennom kampreglementet og
straffereaksjonene og satt ting på riktig plass. Seksjonsstyret har også endret noen av sanksjonene
slik at de passer bedre til dagens nivå. Understreket tekst er endret tekst.

8.3 Diverse forslag
Fra Horten IBK:
Overføring av Vestfold fra nystartet Sørlandserie til Buskerudserien
Horten Innebandyklubb ønsker å fremme forslag om at Vestfold ikke skal delta i den nystartede
Sørlandsserien fra sesongen 2001/2002. Horten Innebandyklubb ønsker å fortsette å spille i
Buskerudserien med mulighet for opprykk til Østlandsserien. Horten fikk dessverre ikke deltatt på
fjorårets årsmøte da det ble vedtatt at Vestfold skulle delta i Sørlandsserien. I år ønsker vi at
fjorårets vedtak endres.
Motivering:
Horten Innebandyklubb motsetter seg sterkt å bli flyttet fra Buskerudserien til den nye
Sørlandsserien. Der er flere grunner til dette, men den viktigste er at dette vil bety en økning i
reisetid fra under 1 time til minst 3 timer. Kanskje opptil 5 timer. Dette er helt uaktuelt for Horten
Innebandyklubb å reise så langt. Ingen spillere eller ledere er interessert i å dra så langt for å spille
innebandy.
At Vestfold skal komme inn under Sørlandet virker lite gjennomtenkt. Vestfold ligger da ikke på
Sørlandet? Vestfold er vel i aller høyeste grad Østlandet. Det vil vel være mer logisk at Vestfoldlag
skal ha muligheten til å rykke opp i Østlandsserien? Vestfold er nærmere alle andre fylkene på
Østlandet enn det er noen av fylkene på Sørlandet.Vi har mange veldig ivrige og interesserte
spillere, men siden innebandy er såpass nytt i Vestfold er få motivert til å være borte hele dager for
å spille innebandy. Vi startet i fjor nye lag i aldersbestemte klasser. Tre lag spilte sin første sesong i
Buskerudserien i år. Mange av spillerne på disse lagene spiller innebandy som sport nummer 2, med
fotball eller håndball som sport nummer 1. Ikke mange av disse føler så mye for innebandy at de
har lyst til å reise flere timer for å spille innebandy. Da slutter de heller og fortsetter som
fotballspillere eller håndballspillere. Dette gjelder også mange seniorspillerne som heller ikke vil
ofre hele dager for å spille innebandy. Å måtte dra til Arendal eller enda lengre for å spille
innebandy vil i praksis si at vi ikke vil kunne stille lag til noen bortekamper. Innebandy er en såpass
ung idrett at man ikke kan forvente at spillere og ledere er interessert i timevis med kjøring for å
spille innebandy.
Hvis dette vedtaket blir opprettholdt, og Horten Innebandyklubb blir nektet å spille i Buskerudserien, ser vi ingen annen løsning enn å legge ned Horten Innebandyklubb. Ut fra egne erfaringer
vet vi at det vil være helt umulig å få spillere til å dra så langt.
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I tidligere sesonger har Horten Innebandyklubb dratt til Bø i Telemark for å spille kamper. Dette er
en reise på ca 2 timer. Vi har hatt problemer med å få et brukbart mannskap til disse kampene. Dette
viser hvor vanskelig det er å få folk til å dra langt. Innebandy må bli eldre og vi må få flere ”rene”
innebandyspillere før vi kan forvente at folk vil dra flere timer for å spille kamper. Andre fylker har
antagelig kommet lengre med dette enn Vestfold, men Vestfold er altså et godt stykke unna.
Horten Innebandyklubb er en av de raskest voksende innebandyklubbene i Norge. Klubben har nå
81 aktive medlemmer og dette stiger raskt. Med mer og bedre treningstider er potensialet for
klubben minst det dobbelte. Klubben går meget bra økonomisk med store overskudd. I tillegg til
dette er klubben den eneste i Vestfold i organisert serie. Vi føler derfor at det ville være et stort tap
og en langt steg tilbake for innebandyutbredelsen hvis Horten Innebandyklubb måtte legges ned.
Dette er ikke ment som en trussel, men en realitet hvis vedtaket står.
Innebandyseksjonens innstilling: Innebandyseksjonen støtter forslaget. Det foreslås at Vestfold
inntill videre får dispensasjon til å spille i Buskerudserien.

Fra Tromsø IBK:
GJENNOMGANG AV REGLER FOR UTENLANDSKE SPILLERE
Forslag:
Tromsø IBK foreslår at seksjonsårsmøtet tar en prinsipiell drøftelse om reglene for
utenlandske spillere, som det fremgår i kampreglementets § 27, punkt 3B (spilleberettigelse restriksjoner - Utenlandske spillere).
Vi mener at det kan være, på tide å ta en ny prinsipiell avveining om hvordan disse reglene skal
formuleres og praktiseres.
Begrunnelse:
Slik formuleringen nå er i § 27, 3B fremgår det at det er en restriksjon i bruken av utenlandske
spillere i forbundsseriene, men altså ikke i kretsseriene. Samtidig legges det opp til at når en
utenlandsk spiller har spilt i 3 år i Norge , regnes spilleren som norsk (er naturalisert).
I realiteten kan således en klubb f eks. stille med et andre lag i 2. eller 3. divisjon som
utelukkende består av utenlandske spillere, og etter 3 år vil samtlige spillere være
"naturalisert" til spill i også forbundsseriene. Dersom begrunnelsen for å ha restriksjoner i
forbindelse med utenlandske spillere, er å gi norske spillere spilletid og mulighet for fortsatt
utvikling i forbundsseriene, bør man ikke kunne omgå regelen på en slik måte.
I så fall bør det enten innføres slike begrensinger også i lavere divisjoner eller man bør fastsette en
"fast' utenlandskvote på 3 eller flere spillere, uten mulighet for å bli "naturalisert". Dersom
begrunnelsen for en slik restriksjon er annen en utvikling av norske spillere gjennom spill i våre
høyeste divisjoner, bør man på den andre siden vurdere å fjerne restriksjonene om utenlandske
spillerne slik de i dag fremgår i kampreglementets § 27 – 3B.
På denne bakgrunn bør etter vår mening seksjonsårsmøtet foreta en slik prinsipiell drøftelse.
Innebandyseksjonens innstilling:
Innebandyseksjonen støtter ikke forslaget.
Slik seksjonsstyret oppfatter det fungerer regelen bra slik den er i dag, og ser ingen grunn til å bruke
tid på årsmøtet til å drøfte saken.
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10. Avgifter til sesongen 2001/2002
Forbundstinget 2000 vedtok følgende avgifter for perioden 2000 - 2002: (Til info.)
LISENSER: Aktive over 17 år:
Aktive under 17 år:
Dommere, ledere, trenere

Kr. 400,- (utvidet lisens kr. 650,-)
Kr. 250,- (utvidet lisens kr. 450,-)
Kr. 250,-

Lagforsikring

Kr. 800,-

Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.
Overgangsgebyret mellom norske klubber:
Innmeldingsavgift for nye klubber:
Årsavgift for medlemsklubber:

Kr. 600,Kr. 1 000,Kr. 500,-

Forslag til avgifter for sesongen 2001/2002:
Eliteserien menn (10 lag):

2001/2002

Lagavgift (adm, premier osv)
Europacupavgift pr. lag
Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett)
Sensoravgift (dommerobservasjoner)
TOTALT

Kr. 7 500,Kr. 1 000,Kr. 10 500,Kr. 1 000,Kr. 20 000,-

Avgifter for sluttspill/ kvalifisering:
NM aldersbestemte:
kr. 1500,- per. lag
NM kvinner:
kr. 2500,- per. lag
Kvalifisering 1. div:
kr. 2500,- per. lag
Kvalifisering elite:
kr. 3000,- per. lag

Reisefordeling til Eliteseriekvalifisering menn ?
(Avhenger av tidligere vedtak på årsmøtet. Årsmøtet setter evt. satser.)

Forslag avgift:
1. div. Østl. menn (10 lag):
Lagavgift (adm, premier osv)
Reisekasse (fordelingskasse)
Sensor-/ dommerobservasjon
Dommeravgift (kjøring/diett)
NM -avgift
Europacupavgift
TOTALT

Eliteserien kvinner (8 lag):
Kr. 5000,Kr.
0,Kr. 500,Kr. 9000,Kr.
0,(Se avgifter for sluttspill)
Kr. 1 000,Kr. 15500,-

Kr. 5000,Kr.
0,Kr. 500,Kr. 9000,Kr.
0,Kr.
0,Kr.14500,-
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