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Årsberetning 
Året 2021 har i likhet med 2020 vært preget av begrensninger 

grunnet pandemi. Når det er sagt har dette året likevel bydd 

på svært mange positive opplevelser i tråd med at samfunnet 

har åpnet seg mer og mer.  

Dette har vært en berikelse å se skje. 

Våren 2021 er et kapittel for seg selv med at en avlyst 

2020/2021-sesong for senior og en svært begrenset 

avslutning på yngressesongen våren 2021. 

I det vi kom til høsten skulle vi få en ny vår. Seriespillet startet 

som normalt og det skulle være fullt trykk i vår yngresaktivitet. 

Slik ble det også. På tross av restriksjoner kom både voksne, 

barn, publikum, klubber og lag tilbake. 

Som vi alle vet bød avslutningen på 2021 på en ny 

nedstenging og nye avlysninger og utsettelser, men vi kom 

tilbake til noe som liknet veldig på normalen. 

For Innlandet Bandyregion som organisasjon peker alle piler 

oppover. Det er vi stolte av å si. Vi har en vekst i antall 

medlemmer, antall klubber og antall lisensierte spillere. Å 

kunne slå i bordet med dette etter den tunge 

samfunnsperioden vi har vært igjennom tillater vi oss selv å si 

at er en prestasjon. Og den prestasjonen retter vi i stor grad til 

fellesskapet. Samarbeidet. Pågangsmotet og tilretteleggelsen. 

Takk Innlandet Bandyregion. Takk for at dere er med å dra 

lasset, og for at dere gjør en utrettelig jobb for utvikling av 

organisasjonen. 

 

 

På vegne av Innlandet Bandyregion og styret ønsker vi også å 

rette en stor takk til alle kampledere som virkelig har stått på 

for aktiviteten vår i 2021. Vi har dessverre alt for få 

kampledere, men de vi har kan vi virkelig hylle i en 

årsmelding.  

Avslutningsvis vil vi takke alle med tilknytning til regionen vår 

for et godt år tross alt. Vi gleder oss til det neste og ser frem til 

å jobbe sammen med dere alle. 

 

 

_____________________________ 

Christian Andersen, Styreleder 

 

______________________________ 

Ruben Kristiansen, Daglig leder 

 

_______________________________ 

Magnus Johan Skulstad, Utviklingskonsulent  
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1. Godkjenne de fremmøtte 

representantene 
Møter med stemmerett, fullmakt innmeldt innen 

fristen iht. innkalling:  

Marie Ørsnes, Ajer IBK 

Kai-Ove Ottersen, Ajer IBK 

Thomas Vermund, Ajer IBK 

Andreas Bruflot, Gjøvik IBK 

Jostein Kvikstad, Gjøvik IBK 

Ragnhild Myhrvold, Gjøvik IBK 

Anita Johansen, Myklagaard IBK 

Atle Heggelund, Nes Sp.Kl. 

Ragna J. Huuse Hoel, Nes Sp.Kl. 

Erik Attestog, Nes Sp.Kl.  

Stig Sandvold, Ottestad IL 

 

 

 

Christian Andersen, Styret Innlandet Bandyregion 

Inger H. Håberget, Styret Innlandet Bandyregion 

Fredrich H. Frilseth, Styret Innlandet Bandyregion 

Marius Skyrud, Styret Innlandet Bandyregion 

Elisabeth Dahl, Styret Innlandet Bandyregion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innmeldte vararepresentanter: 

Stein Midtmoen, Ajer IBK 

Sigrunn Bentsen, Gjøvik IBK 

 

Møter med tale og forslagsrett 

Magnus Skulstad, Utviklingskonsulent 

Ruben Kristiansen, Daglig leder 

 

Kontrollutvalg 

Tor-Arne Hestnes, leder 
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2. Velge dirigent(er) 
Magnus Skulstad, Norges Bandyforbund, foreslås som 

dirigent 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Velge protokollfører(e) 
Ruben Kristiansen, Innlandet Bandyregion foreslås som 

referent. 
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4. Velge to representanter til å 

underskrive protokollen 
Følgende representanter foreslås til å underskrive protokoll 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Godkjenne forretningsordenen 
 

• Be om ordet ved håndsopprekning 

• Taletid inntil 1,5 minutter 

• Styrerepresentanter 2 minutter 

• Dirigent kan sette strek for innlegg ved varsel 

Avstemmingsprosedyre 

Saker og valg som skal opp til avstemning blir kommunisert av 

dirigent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅRSBERETNING 2021 – INNLANDET BANDYREGION  8 

6. Godkjenne innkallingen  
Til  Regionstyret, klubbene, komiteene, gjester   

Innkalling til Regionsting for Innlandet Bandyregion, tirsdag 24. mai 
2022: 

Sted: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad 
Tid:   Tirsdag 24. mai 2022, kl. 19.00 

1. REPRESENTASJON PÅ REGIONSTINGET:  

På regionstinget møter med tale- og stemmerett 
A.           Regionstyrets medlemmer  
B.           Representanter fra representasjonsberettigede idrettslag/grupper  

Kjønnsfordeling og Representasjonsrett: 
Innlandet Bandyregion minner våre klubber, som stiller på regionstinget, 
om at man er bundet av de representasjonsregler som står i NIFs lov.  

Vi gjør spesielt oppmerksom på NIFs lov §2-4, Kjønnsfordeling, jf Lov for 
Norges Bandyforbund § 5. Bestemmelsene sier at klubber som har to 
representanter, må stille med en av hvert kjønn. Stiller klubben med to av 
samme kjønn, får kun den ene representanten representasjonsrett. Har 
klubben rett til å stille med tre representanter, må begge kjønn være 
representert. Dersom en klubb stiller med tre representanter av samme 
kjønn, får kun en representant fra denne klubben representasjonsrett. 

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker 
som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

A.               Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller 
medlem dersom leder er forhindret i å møte  

B.                 Kontrollutvalgets medlemmer  
C.                 Valgkomiteens medlemmer  
D.  Revisor  
E.  Utviklingskonsulent og Daglig leder  

Medlemmer av Norges Bandyforbund og Innlandet Idrettskrets, har 
adgang og talerett, men ikke stemmerett.  

Klubbene kan sende representanter til særregionstinget således (antall 
medlemmer fra siste samordnet rapportering er gjeldende): 
- Klubb med 1-50 aktive medlemmer:  1 representant 
- Klubb med 51-100 aktive medlemmer:  2 representanter 
- Klubb med 101 eller flere aktive medlemmer: 3 representanter 

Klubbene kan kun la seg representere av sine egne medlemmer.  
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
eller medlemsmøte med dette valg på kunngjort liste, eller oppnevnt av 
klubbens/gruppens styre etter fullmakt. For å ha representasjonsrett må 
representantens klubb ha vært medlem av NBF i minst 6 måneder og 
oppfylt pålagte forpliktelser. Man er valgbar og har stemmerett fra det året 
man fyller 15 år. Representant til ting eller møte i overordnet 
organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget klubb 
eller gruppe i minst 1 måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til 
idrettslaget.  

Før en representant fra en klubb tar plass på særregionstinget, skal 
han/hun ha lagt fram fullmakt underskrevet av klubbens eller gruppens 
leder. Fullmaktene leses opp før årsmøtet tar til. 

Fullmaktsskjema med navn, e-postadresse og telefonnummer til 
representantene må være sendt til regionens e-post innen tirsdag 10. 
mai 2022, kl 19.00. E-postens dato er avgjørende. Mal for 
fullmaktsskjema ligger vedlagt i dette dokumentet.  

2. NIFs LOV §2-21. STEMMEGIVNINGEN 
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være 
gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen 
representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av 
andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det 
fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som 
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ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall 
som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å 
anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder 
ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har 
oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn 
halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige 
kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 

3. DAGSORDEN REGIONSTING: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle beretning for regionen, herunder beretninger 

fra tingvalgte organer 
9. Behandle  

a) regionens regnskap 
b) styrets økonomiske beretning 
c) kontrollutvalgets beretning 
d) eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle Strategiplan for Innlandet Bandyregion. 
13. Foreta følgende valg: 

a) Særregionstyret med leder, to styremedlemmer og to 
varamedlemmer 

b) Kontrollutvalg med leder og to medlemmer 
c) Representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd særregionen har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å 
oppnevne representantene. 

d) Dommerkomité med leder og to medlemmer 
e) Valgkomité med leder, ett medlem og ett 

varamedlem  
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer 

velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. 

Der det velges flere nestledere/varamedlemmer skal det 

velges 1. nestleder/varamedlem, 2. 

nestleder/varamedlem osv.  

14. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere 
særregionens regnskap. 

4. TIDSFRISTER 
Regionstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel, direkte til 
de organisasjonsledd som har representasjonsrett.  

Forslag som ønskes behandlet på Regionstinget, må være sendt til 
regionens e-post innen tirsdag 10. mai 2022, kl. 19.00! E-postens dato er 
avgjørende.  

Fullmaktsskjema med navn, e-postadresse og telefonnummer til 
representantene må være sendt til regionens e-post innen tirsdag 10. 
mai 2022, kl 19.00. E-postens dato er avgjørende.  

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil 
bli sendt ut og publisert på regionens nettside senest én uke før tinget. 
Lovlig innkalt regionsting er vedtaksført med det antall godkjente 
representanter som møter, jfr. NIFs lov § 2-17. På regionstinget kan det 
ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte 
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saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det 
ved godkjenning av saklisten. 
 
Ottestad 21. april 2022 
 
 
 
____________________________   
Christian Andersen 
Styreleder 
Innlandet Bandyregion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Ruben Kristiansen 
Daglig leder 
Innlandet Bandyregion   
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7. Godkjenne sakslisten 
 

Regionstingets oppgaver: 
  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to representanter til å underskrive 

protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle beretning for regionen, herunder 

beretninger fra tingvalgte organer 
9. Behandle  

a) regionens regnskap 
b) styrets økonomiske beretning 
c) kontrollutvalgets beretning 
d) beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent 
sakliste 

11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle Strategiplan og budsjett for Innlandet 

Bandyregion. 
13. Foreta følgende valg: 

a) Regionstyret med leder, to styremedlemmer 
og to varamedlemmer 

b) Kontrollutvalg med leder og to medlemmer 
c) Representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd regionen har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å 
oppnevne representantene. 

d) Dommerkomité med leder og to medlemmer 

 
 
 
 

e) Valgkomité med leder, ett medlem og ett 
varamedlem  
 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige 

medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere 

nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. 

nestleder/varamedlem, 2. nestleder/varamedlem 

osv.  

14. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å 
revidere særregionens regnskap. 
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8. Behandle beretning for 

særregionen 
Antall styremøter avholdt i perioden er 12 møter hvorav 

enkelte digitalt. Styret har videre hatt jevnlig kontakt mellom 

styremøter ved behov. 

8.1 Organisasjon og ledelse  

 

8.1.1 Styrets sammensetning i perioden 

  

Ved årsmøtet 19. mai 2021, ble følgende styre valgt: 

Leder:   Christian Andersen, Brumunddal IBK 1 år  

Rep:   Fredrick H. Frilseth, Ajer IBK  1 år 

Rep:   Inger H. Håberget, Elverum IBK  2 år 

Rep:   Elisabeth Dahl, Ottestad IL   2 år 

Rep:   Marius Skyrud, Myklagaard IBK  1 år 

Vara 1: Ragnhild Myhrvold, Gjøvik IBK  1 år 

Vara 2: Kim Arne Østby, Gjøvik IBK  1 år 

 

Etter en konstitusjon ble Inger H. Håberget valgt som 

nestleder. 

 

8.1.2 Opplæring/utdanning 

Kurstilbudet i regionen har for 2021 vært særs begrenset 

grunnet pandemi og restriksjoner. Vi lyktes likevel å avholde 

Trener 1 og et DG1 høsten 2021 

 

 

 

Trener 1 –   24-26.septemer 2021 Ottestad 

Dommer GK1-  18.september 2021  Ottestad 

Minirundedommer 9.november 2021  Digitalt 

 

Trener 1 trakk kun 3 deltagere, mens Dommer GK1 utdannet 

5 nye dommere 
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8.2 Dommere  

 

8.2.1 Status kampledersituasjon 

Ser vi tilbake på tidligere protokoller for våre årsmøter 

er «status kampledersituasjon» svært likt beskrevet. Vi 

har en stor utfordring knyttet til kampledersituasjonen 

vår, og da snakker vi om antall.  

Vi liker dårlig å fremstå som negative, men 

fremtidsutsiktene for i det hele tatt å kunne gjennomføre 

et normalt seriespill med tilstrekkelig antall kampledere 

ser ikke bra ut. 

Som dere ser tidligere i protokollen har det også for 

2021 blitt avholdt kurs for å utdanne nye kampledere. 

De som tok kurset har gjort en god jobb, men samtidig 

ser vi at deltagerne i stor grad er unge, og i liten grad 

gagner våre seniorserier på kort sikt. Det er her 

utfordringen ligger.  

De siste årene har vært et varsko for hva som kanskje 

kan skje. Akkurat nå er vi dessverre redd at dette i 2022 

kan bli en realitet. 

8.2.2 Veiledning/Observasjon  

 

 Det er blitt gjennomført 2 observasjoner i 2021. Dette er 

langt ifra den målsetningen vi har satt. Årsaken til dette 

handler i all hovedsak om belastning, og at de som er  

 

 

kvalifisert for veiledning selv dømmer, og ikke har 

mulighet til å legge ned tid til dette viktig arbeidet. 
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8.3 Arrangement  

For alle resultater og tabeller vises det til våre nettsider.  

8.3.1 Minirunder 

I løpet av kalenderåret 2021 ble det gjennomført 2 

minirundehelger for klassene GJ7, GJ9 og GJ11 i regi 

av Regionen. Klubbene har vært tekniske arrangører 

når runden er blitt spilt i deres hjemmehall. Tildeling av 

minirunder blir gjort av regionen på vegne av NBF i 

forkant av hver sesong. Alle runder våren 2021 ble 

avlyst grunnet Covid-19. Vi fikk gjennomført runder i 

oktober og november 2021, mens desember-runden 

måtte avlyses. Vi ser også at antall deltagende lag var 

langt i fra normalen.  

8.3.2 Seriespill 

Sesongen 2020/21 ble som kjent avlyst, og vi hadde 

dermed ingen aktivitet våren 2021. Høsten 2021 startet 

opp relativt normalt, mens vi mot slutten av året fikk 

mange utsettelser grunnet samfunnssituasjonen. 

8.3.3 Turneringer i regi av krets/region 

Vi har gjennomført turneringer for GJ13 og G15. For 

våren 2021 ble alt avlyst, mens vi høsten 2021 kom i 

gang med begge klasser med god deltagelse. Nytt 

siden forrige årsmelding er også at vi har to ulike 

konkurranseformer for disse klassene i form av gul og 

blå løype. Den gule løypen er tradisjonelle 

turneringsdager, mens den blå løypen har vært 

turneringer med 3 vs 3 uten målvakt. Dette tilbudet har 

vi fått meget god respons på og vi ser også at flere 

klubber som ikke har deltatt i gul løype har deltatt. Dette 

har vært en meget god erfaring for oss som vi gleder 

oss til å utvikle.  

8.3.4 Resultater i samsvar med LTP 

Det er ikke relevant å se samsvar mellom måltall og 

resultater grunnet Covid-19 
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8.4 Aktivitetstilbud  

8.4.1  Utviklingstiltak 

Vår årsplan for 2021 har en svært lav grad av måloppnåelse, 

og hele våren kan mer eller mindre strykes. Høsten ble en 

langt bedre opplevelse da vi igjen kunne gjennomføre 

utviklende tiltak. Restriksjoner og tidvise nedstenginger gjorde 

også denne perioden utfordrende, men vi kom i det minste 

nærmere normalen. 

 

8.4.2 Hvilke tiltak er prioritert 

Vi har i stor grad valgt å fortsette med gjennomføringen av 

nybegynnerkurs og tilhørende skolebesøk. Dette er tiltak som 

gir en stor nytteverdi og som vi vet fungerer. Vi har også 

gjennomført en rekke klubbesøk, treneroppfølginger og 

generell oppfølging. 

 

8.4.3 Hvilken aldersgruppe 

Gruppen 6-12 har blitt og vil alltid bli prioritert først. Gruppen 

13-19 er også en svært viktig gruppe å prioritere  

 

8.4.4 Hvilke områder 

Regionen har brukt mye ressurser på utviklende tiltak i 

Brumunddal og Stange. Brumunddal har staset tungt på å 

bygge opp et solid fundament på jentesiden. De har også klart 

dette og vi er stolte av å si at vi har vært en del av dette. 

Stange sportsklubb har vært igjennom sitt andre år, og har 

etter hvert blitt en mer solid og voksende gruppe. Vi har brukt 

mye tid her og er glade for å se denne utviklingen. Ellers både 

håper vi og tror at de klubbene som ønsker har fått bistand i 

større eller mindre grad i løpet av sesongen. 

8.4.5 Beskriv kort hvilke resultat de ulike tiltakene har  

På generelt grunnlag vokser vi både i antall medlemmer, lag 

og klubber. Det viser at klubbene jobber godt, og at våre 

bidrag hjelper. Vi er klare for mer, og oppfordrer alle som har 

målsetninger i stor eller liten grad tar kontakt med oss 

 

8.4.7 Utviklingsavdelingen Innlandet 

Utviklingskonsulent Magnus Skulstad som har vært ansatt 

siden 2008 har i 2021 hatt med seg et team bestående av 

Eline Winnberg, Martin Fuglén og Kristian Strøm. Teamet har 

blitt engasjert på time/prosjektbasis.  

Vi takker våre AK`er for formidabel innsats og engasjement. 
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8.5  Anlegg  

 

8.5.1 Status anlegg 

Klubbene som deltar i seriespill, og eller rundespill har 

gode fasiliteter både mtp vant, mål og hall. 

Regionen vurderer fortløpende situasjonen vedrørende 

fasiliteter i forhold til rundespill og viser for øvrig til 

arrangørinstruks for krav til arrangør ved gjennomføring 

av arrangement. Blant kravene til arrangør kan faktorer 

som plass, effektivitet og sikkerhet nevnes som sentrale 

faktorer. 

 

8.5.2 Nye/planlagte anlegg i regionen 

Regionen er ikke kjent med haller under oppføring 

knyttet mot vår aktivitet på nåværende tidspunkt. 

 

8.5.3 Fordeling av halltid/ fordelingsprosesser 

Regionen er kjent med at fordeling av halltid gjøres på 

mange ulike måter. Spesielt på steder hvor andre 

hallidretter står sterkt. Regionen oppfordrer alle klubber 

til å be om bistand dersom dette finnes nødvendig. Det 

finnes klare og rettferdige retningslinjer på hvordan 

halltid skal fordeles.  

 

 

8.5.4 Politisk påvirkning/ansvar. Idrettspolitiske verv 

Regionen er ikke kjent med at klubbene har 

representanter i posisjoner av denne betegnelsen. 

Regionen har ei heller personer i idrettspolitiske verv. 

Regionen benytter anledningen til å minne om 

innebandyseksjonens årsmøte, digitalt, torsdag 9.juni. 

8.5.5 Resultater i samsvar med LTP 

Ikke grunnlag for kommentar. 
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8.6 Trener  

 

8.6.1 Trenersituasjonen 

Vi ønsker å rose alle ressurser som bidrar som trenere, 

lagledere og foreldrekontakter i regionen vår. Dere gjør 

en formidabel jobb. På generelt grunnlag ønsker vi å 

understreke at vi anbefaler flere ressurspersoner rundt 

lagene våre. Vi ser at belastningen på de som 

praktiserer er stor, og at det trengs flere. Vi oppfordrer 

alle klubber til å ta kontakt dersom dere ønsker 

veiledning eller hjelp. 

8.6.2 Trenerkurs 

Det ble gjennomført ett Trener 1-kurs i løpet av 2021. 

NBF har i samarbeid med Høyskolen i Innlandet 

gjennomført et Trener 2 og Trener 3, men her hadde vi 

ingen deltagere fra Innlandet som deltok. 

8.6.3 Treneroppfølging 

Det har i løpet av høsten 2021 bli gjennomført flere 

treneroppfølginger i regi av regionen. Vi skulle gjerne 

gjennomført flere og oppfordrer alle som ønsker et 

besøk av oss til å ta kontakt. 

8.6.4 Resultater i samsvar med LTP 

Vi har gjennomført antall trenerkurs i tråd med LTP.  
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8.7  Måltall 

 

8.7.1 Måltall Innlandet Bandyregion 

 

Medlemmer og grupper: 
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Antall medlemmer fordelt på alder: 
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Antall lisenser 2022: 
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9. Behandle regnskap  
9.1 Regnskap 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Andre innsatsområder (Utviklingsfondet) ble lagt inn i budsjett 

som kostnad, men denne føres direkte over balansen.  
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________________________  

Daglig leder 

Ruben Kristiansen 

 

 

 

________________________ 

Styreleder 

Christian Andersen 

 

 

 

________________________  

Styremedlem  

Inger Helene Håberget  

 

 

 

 

 

 

 

________________________  

Styremedlem 

Fredrick Hyggen Frilseth 

 

 

 

________________________ 

Styremedlem  

Marius Skyrud 

 

 

 

________________________  

Styremedlem  

Elisabeth Dahl 
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9.2 Kontrollutvalgets beretning 
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9.3 Revisors beretning 
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10. Forslag og saker 
 

 

Forslagsmatrise Regionstinget Innlandet Bandyregion: 

Sak Avsender Tema 

10.1 Dommerkomité Dommer – endring vedtekt §5.1 pkt. 1 

10.2 Dommerkomité Dommerhonorar  

10.3 Nes Sp.kl. Dommerbetaling 

10.4 Gjøvik IBK Spilletid GJ11 

10.5 Gjøvik IBK Etiske retningslinjer 
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10.1 Forslag 1: 

 

Innsender: Dommerkomite på vegne av styret i Regionen 

Forslag: Dommer – endring av vedtekt 5.1 pkt. 1 

 

Beskrivelse av forslaget (ved endring av vedtekt/lov gjengi 

hele vedtekt/lov slik den fremstår i dag, samt hva den er 

ønsket endret til): 

Klubbene plikter å stille to dommere pr. lag i regionens 

øverste divisjon(er) senior og én dommer pr. lag i seriespill for 

senior, utover dette.  

Foreslås endret til: 

Klubbene plikter å stille to dommere pr. lag i regionens 

øverste divisjon(er) senior og én dommer pr. lag i seriespill for 

senior, utover dette.  

For å telle på overnevnte kvote må hver enkelt dommer 

dømme minimum 5 kamper for å telle på klubbens kvote. 

Dette kravet kan avvikes dersom dommeroppsettet i 

utgangspunktet ikke krever at alle dommere i en klubbs kvote 

dømmer 5 kamper.  

Dommerkomiteen i Regionen skal ved ferdigstillelse av 

dommeroppsettet i forkant av sesong legge til rette for at 

kvoten er oppfylt for alle klubber. 

Ved eventuelle bytter av dommere etc. er det enhver klubbs 

eget ansvar å sørge for at de har nok antall kamper på sine 

kvotedommere i løpet av en sesong. 

Innstilling fra Innlandet Bandyregions styre: 

Styret støtter forslaget.  
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10.2 Forslag 2: 

 

Innsender: Dommerkomite på vegne av styret i Regionen 

Forslag: Dommerhonorar 

 

Beskrivelse av forslaget 

Økningen er prosentvis stor, men kostnader knyttet til 

dømming er stor og belastningen på våre dommere er særs 

stor. Dommerkomiteen mener også at honoraret bør være 

høyere i lys av det å motivere flere til å ta utdanning 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling fra Innlandet Bandyregions styre: 

Styret støtter forslaget, men oppfordrer regionstinget til å 

vedta følgende: Alle kamper over minirunde bør ha to 

dommere.  
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10.3 Forslag 3: 

 

Innsender: Nes Sportsklubb 

Forslag:  Dommerbetaling 

 

Beskrivelse av forslaget (ved endring av vedtekt/lov gjengi 

hele vedtekt/lov slik den fremstår i dag, samt hva den er 

ønsket endret til):  

 

Vi må få inn at dommerpenger skal være på konto innen 1 uke 

etter oppdraget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling fra Innlandet Bandyregions styre: 

Styret støtter forslaget. Ved et ev. vedtak endres teksten i 

regionens vedtekter 6.7 pkt. 10. Betaling skal være utført via 

bank, senest innen én uke etter kamp.  
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10.4 Forslag 4: 

 

Innsender:  Gjøvik Innebandyklubb 

Forslag:  Spilletid GJ11 

 

Beskrivelse av forslaget (ved endring av vedtekt/lov gjengi 

hele vedtekt/lov slik den fremstår i dag, samt hva den er 

ønsket endret til): 

Vi foreslår lengre spilletid for GJ11 under minirunder. Spilletid 
er per nå tre kamper a 15 minutter (45 minutter). Dette er 
nøyaktig det samme som GJ7 og GJ9, men i og med at 
spilleflaten er større for GJ11 får den enkelte mindre 
ballkontakt. Har man ti-elleve spillere på et lag, så blir det lite 
spilletid på den enkelte. Det kan videre være en fordel med en 
pause for å få gitt felles, taktiske beskjeder samt bytte 
målvakt. Til sammenligning er kamptid 2x30 (60 minutter) for 
elleveåringer i fotball, og her er spilleflaten større.  
 
Forslag fra Gjøvik IBK: Kampene forlenges til 2x10 minutter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling fra Innlandet Bandyregions styre: 

Styret støtter forslaget, men viser til innføring av nytt 

aktivitetstilbud «Aktivitetsserie» der spilletid (to kamper á 

2x15min) allerede er tatt høyde for.  
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10.5 Forslag 5: 

 
Innsender: Gjøvik Innebandyklubb 

Forslag:  Justering av de etiske retningslinjene for å 

redusere rom for tolkning og ivareta yngre 

spillere på en bedre måte. 

 

Beskrivelse av forslaget (ved endring av vedtekt/lov gjengi 

hele vedtekt/lov slik den fremstår i dag, samt hva den er 

ønsket endret til): 

Gjøvik innebandyklubb søker Regiontingets støtte til å endre 
ordlyden i Regionens Etiske Retningslinjer som angitt under. 
Endringer uthevet og kursiv:  
 
Avsnitt "Beskrivelse" 
 

Dagens formulering: 
De etiske retningslinjene ble vedtatt av Innlandet 
Bandyregion sitt årsmøte 12.april 2018. 
Retningslinjene er vedtatt med hensikt i at 
Innlandet Bandyregion er en liten region, og det 
er viktig å forhindre «konkurranse» mellom 
klubbene om å hente spillere som er under 18 
år.  Retningslinjene ble vedtatt på grunnlag av og 
forståelse om at dersom en spiller skulle bytte 
klubb, kan det ofte føre med seg at flere følger 
etter/slutter med aktiviteten, dette kan skape 
negative ringvirkninger og føre til at 
aktivitetstilbudet i klubbene og regionen generelt 

reduseres. Retningslinjene er vedtatt for å hindre 
at dette skjer i fremtiden.  

 
Foreslås endret til: 

De etiske retningslinjene ble vedtatt av Innlandet 
Bandyregion sitt årsmøte 12.april 2018. 
Retningslinjene er vedtatt med hensikt i at 
Innlandet Bandyregion er en liten region, og det 
er viktig å forhindre «konkurranse» mellom 
klubbene om å hente spillere som er under 18 
år. Retningslinjenes intensjon er å forhindre 
at klubber som oppdager attraktive spillere i 
andre klubber aktivt jobber for å få dem 
overført til sin klubb.  Retningslinjene ble 
vedtatt på grunnlag av og forståelse om at 
dersom en spiller skulle bytte klubb, kan det ofte 
føre med seg at flere følger etter/slutter med 
aktiviteten, dette kan skape negative 
ringvirkninger og føre til at aktivitetstilbudet i 
klubbene og regionen generelt reduseres. 
Retningslinjene er vedtatt for å hindre at dette 
skjer i fremtiden.  
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Avsnitt "Hva kreves i en søknad om fritak": 
 

Dagens formulering: 
For at en søknad skal bli behandlet av regionens 
styre kreves det at, i dialog med klubb man er 
medlem av, leveres en godt begrunnet søknad 
(og dokumentert om mulig) om grunnlaget for 
ønsket om fritak fra de etiske retningslinjene. Det 
kreves også at det oppgis ønsket klubb man vil 
ta kontakt med. Slik at regionen kan ta en 
vurdering på at dette er tilbudet som er 
nærmest/best egnet for søkende part og bistå 
med eventuell kontaktinformasjon e.l.   

 
Foreslås endret til: 

For at en søknad skal bli behandlet av regionens 

styre kreves det at, i dialog med klubb man er 

medlem av, leveres en godt begrunnet søknad 

(og dokumentert om mulig) om grunnlaget for 

ønsket om fritak fra de etiske 

retningslinjene. Spillerens foreldre og klubb 

spilleren allerede er medlem av skal ha en 

sterk stemme i vurderingen av hva som er til 

spillerens beste. Det skal være spilleren selv 

som både ønsker og tar initiativ til 

overgangen. Det kreves også at det oppgis 

ønsket klubb man vil ta kontakt med. Slik at 

regionen kan ta en vurdering på at dette er 

tilbudet som er nærmest/best egnet for søkende 

part og bistå med eventuell kontaktinformasjon 

e.l. Klubb det vurderes overgang til skal 

holdes helt utenfor og er ikke part i saken.   

Bakgrunn for forslaget: 

Gjøvik innebandyklubb (GIBK) opplever de etiske 
retningslinjene som gode. Med den tolkning vi legger til grunn 
gir de unge spillere et godt vern samtidig som de hensyntar at 
spillere også må få ta egne valg. Imidlertid har regionens styre 
i konkret saksbehandling kommet til helt andre tolkninger som 
GIBK finner det vanskelig å forstå.  
 
Retningslinjene har en forhistorie. Det har forekommet tilfeller 
der klubber har lokket og hentet yngre spillere til seg. Dette 
har skapt problemer for de klubbene som ble tømt. De etiske 
retningslinjene ble etablert og de har fungert i henhold til 
intensjonen. 
 
Intensjonen med retningslinjer er viktig. Dette er kjent fra 
jussen: Der det kan legges flere tolkninger til grunn spør man 
seg "Hva har lovgiver ment den gang denne loven ble 
vedtatt?". Her mener Gjøvik Innebandyklubb at intensjonen 
med retningslinjene har vært å stoppe krefter som ønsket å 
styrke egen klubb gjennom å tømme motstanderes klubber for 
talent. Intensjonen har ikke vært å låse fast unge spillere i 
nåværende klubb med kun to veier videre: å bli der de er eller 
å slutte med innebandy.  
 
Ulikheten i tolkning kan oppsummeres i tre punkter:  

1. Prinsippet om henting. Retningslinjene skal 
forebygge at spillere hentes av konkurrerende 
klubber. Ingen klubber ønsker å miste spillere, og i 
hvert fall ikke de beste. De etiske retningslinjene har 
til formål å stoppe dem som henter talent.  

2. Dialog med klubb man allerede er medlem av. 
Understøtter punkt 1. Som en kvalitetssikring av 
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prosessen krever retningslinjene at klubb man er 
medlem av får være en sentral part i 
søknadsprosessen. Klubb man er medlem Potensielt 
ny klubb får ikke anledning til å delta eller påvirke. 
Det er framstøt fra potensielt ny klubb man ønsker å 
beskytte seg mot.  

3. Aktivitetstilbud. Argumentasjonen i avslaget fra styret 
støtter seg på at spilleren allerede hadde et tilbud. 
Dette gjelder en spiller på 15 år i en klubb der 
høyeste nivå er 15 år. Avslaget ble gitt med 3 
måneders horisont før vedkommende ikke lenger 
hadde et tilbud. styrebehandlinger må vise større 
overblikk og være mer fremtidsrettet enn som så.  

Basert på argumentasjonen over finner GIBK det vanskelig å 

forstå styrets avslag på søknaden. For å unngå uheldig 

saksbehandling for framtiden finner GIBK det naturlig å be 

Regiontinget oppklare uklarhetene slik at sporten kan fortsette 

med en entydig tolkning til beste for unge spillere. 

 

 

Innstilling fra Innlandet Bandyregions styre: 

Styret støtter ikke forslaget slik det fremstår, men er positive til 

en diskusjon rundt aldersgrensen satt i de etiske 

retningslinjene. 
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11. Kontingenter og avgifter  
Særregionavgift: er tidligere vedtatt og øker i tråd med 

tidligere bestemmelser 

Styret har følgende forslag:  

Serieavgift 2.div herre: foreslått til kr 9050,- (0%↑) 

Serieavgift 2.div dame: foreslått til kr 7050,- (0%↑) 

Serieavgift 3.div herre: foreslått til kr 7050,- (0%↑) 

Serieavgift G17: foreslått til kr 4000,- pr lag 

Serieavgift GJ15: foreslått til kr 4000,- pr lag  

Serieavgift J13-19: foreslått til kr 1000,- pr runde (3x15minx2 

kamper)  

Serieavgift GJ13: foreslått til kr 4000,- pr lag  

Serieavgift GJ7-11 (minirunde): foreslått til kr 850,- pr runde 

Serieavgift aktivitetsserie (GJ11): kr 2000,- pr halv sesong 

Serieavgift blå-løype (GJ13-17): kr 500,- pr lag pr runde 

 

*Dersom antall påmeldte lag tilsier én divisjon i herreklassen, 

gjennomføres dette som 2. divisjon.  

 

12. Strategiplan og budsjett for 

Innlandet Bandyregion 
 

For strategiplan vises det til vedlegg 1.  

Strategiplanen er utarbeidet av regionens styre i en lengre 

prosess. Dokumentet presenteres i sin helhet for 

Regionstinget.  

 

Budsjett 2022 se neste side: 
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Budsjett 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ÅRSBERETNING 2021 – INNLANDET BANDYREGION  36 

13.  Valg        
 

Valgkomiteen har arbeidet frem et forslag til nytt styre. Alle 

klubber er informert om at de har hatt mulighet til å nominere 

representanter til regionens styre i forkant av årsmøtet.  

Valgkomiteens innstilling for styret i Innlandet 

Bandyregion: 

Leder  Christian Andersen Brumunddal IBK  Velges for 1 år 

Nestleder Inger Helene Håberget Elverum IBK        Ikke på valg 

Representant  Elisabeth Dahl  Ottestad IL   Ikke på valg 

Representant Fredrick H. Frilseth Ajer IBK   Velges for 1 år 

Representant Raymond Park Lyseng Moelven IL   Velges for 1 år 

Vara 1  Marius Skyrud  Myklagaard IBK  Velges for 1 år 

Vara 2  Ragnhild Myhrvold Gjøvik IBK   Velges for 1 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommerkomite (velges for 1 år) 

Leder Magnus Skulstad (styreforslag) Ottestad IL*  

Representant  Ali Al-Saad   Elverum IBK 

Representant  Vakant     

   

Valgkomite  

Styret spør regionstinget om fullmakt til å oppnevne valgkomité i etterkant 

av årsmøtet** 
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Kontrollutvalg        

Leder  Tor-Arne Hestnes Gjøvik IBK  Velges for 1 år 

Representant 1 Ann Helen Dahl  Ottestad IL Velges for 1 år 

Representant 2     Velges for 1 år 

 

 

    

*  Magnus Skulstad stiller sin plass som leder av DK til 

disposisjon umiddelbart dersom årsmøtet har andre 

forslag på kandidater som ønsker vervet. 

** Valgkomité oppnevnes av sittende styre i etterkant av 

årsmøtet, dersom regionstinget gir fullmakt til dette.  
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14. Engasjere revisor til å revidere 

særregionens regnskap 
 

Bjørn Ivar Skulstad foreslås som revisor for å revidere 

regnskap 2022.* 

 

*Foreslått revisor er bror av Magnus Skulstad 
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15. Fullmakter Regionstinget Innlandet 

Bandyregion 24. mai 2022 
 

Innkomne fullmakter publiseres ikke i dette dokument grunnet 

hensyn til personvern ved publisering av representantenes e-

post og telefonnummer.  

Vi henviser til dokumentets side nr. 4 for oversikt over 

stemmeberettigede representanter som er meldt inn med 

fullmakt innen frist iht. innkalling.  
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16. Vedlegg: 
Vedlegg 1, Strategiplan: 
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