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el-innebandy  
 
RandabeRghallen fRedag 17. august 
 



flest mulig lengst mulig 
Velkommen  til  det  første  uoffisielle  NM  i  EL-innebandy.  EL-innebandy  er  en  

tilrettelagt  lagidrett  som  henvender  seg  til  barn,  ungdom  og  voksne  med  motoriske  

nedsettelser.  I  Norges  Bandyforbundets  virksomhetsidé  er  det  nedfelt  at  forbundet  

skal  være  en  organisasjon  for  flest  mulig,  lengst  mulig  –  på  tvers  av  ambisjonsnivå  

og  bakgrunn  for  idrettene  bandy,  innebandy  og  landhockey.  El-innebandy  er  et  av  

flere  tydelige  eksempler  på  at  forbundet  tar  «idrett  for  alle»  på  alvor.  Det  har  vært  

viktig  for  EL-innebandymiljøet  å  gjøre  tilbudet  kjent  for  potensielle  deltakere  over  

hele  landet.  Da  er  denne  profileringen  gjennom  NM-veka  og  NRK  TV  viktig.  EL-inne-

bandy  er  en  relativ  ung  idrett  og  miljøene  er  små.  Derfor  har  det  vært  viktig  for  

forbundet  å  få  utviklet  tilbudene  mest  mulig  i  nærmiljøene.  Det  ligger  mye  logistikk  

og  behov  for  bredt  hjelpeapparat  i  gjennomføring  av  EL-innebandy.  Men  når  man  

ser  gleden,  entusiasmen  og  innsatsen  til  utøvere  med  sterke  motoriske  utfordringer,  

synes  vi  alle  som  bidrar  rundt  EL-innebandyen,  at  det  er  mer  enn  god  nok  «betaling»  

for  jobben. 

 EL-innebandy  er  et  godt  eksempel  på  at  det  er  mulig  å  få  med  flest  mulig  -  lengst  

mulig.  Med  videre  utvikling  av  EL-innebandy  over  hele  landet,  i  nært  samarbeid  med  

det  offentlige,  pårørende  og  lokale  idrettslag,  tror  Norges  Bandyforbund  på  en  stor  

vekst  i  tilbudene  som  kan  gi  enda  flere  et  godt  tilbud  til  aktivitet  i  nærmiljøene.  

Forbundet  har  også  med  EL-innebandy  i  stafetten  «ALLEMED»  innen  norsk  idrett  

fordi  målet  er  «flest  mulig,  lengst  mulig»  i  fysisk  aktivitet.  

Lykke  til  med  NM-veka.  

Erik  Hansen  president  Norges  Bandyforbund 



histoRien 
Historien  om  EL-innebandyen  startet  i  Danmark  på  slutten  av  1980-tallet.  Med  

anledning  av  Kronprins  Frederiks  18-årsdag  ble  en  10-kroners  samlermynt  gitt  ut.  

Fortjenesten  på  4,5  millioner,  skulle  gå  til  å  utvikle  et  idrettshjelpemiddel  og  en  ny  

idrett  til  mennesker  med  muskelsvinn.  Det  fantes  ingen  lagidrett  for  personer  med  

muskelsvinn  eller  andre  alvorlige  muskelsykdommer.  Rullestolbasket,  kjelkehockey  og  

volleyball  var  lagidretter  som  krevde  sterke  armer  og  god  balanse,  og  dermed  ble  

idretten  vanskelig  å  utføre  for  denne  gruppa.  Prosjektet  ble  å  utvikle  en  elektrisk  

sportsstol  for  personer  som  brukte  elektriske  rullestoler  til  vanlig.  Resultatet  ble  

EL-innebandy  stolen  og  starten  på  en  ny  epoke.  Nå  fikk  også  denne  gruppen  men-

nesker  mulighet  til  å  oppleve  et  sosialt  og  motiverende  lagspill  på  like  premisser.  

EL-innebandy  kom  til  Norge  i  2004,  og  de  første  tilbudene  ble  etablert  i  Akershus  

idrettskrets.  De  siste  årene  har  EL-innebandy  hatt  en  stor  utvikling.  Fra  5  klubber  

i  2007  hadde  vi  i  2017  nærmere  30  klubber.  I  følge  idrettsregistrering  spiller  300  

barn  og  unge  EL-innebandy  i  Norge.  EL-innebandy  er  et  lagspill  fylt  med  fart  og  

spenning.  Samarbeid,  samspill,  teknikk  og  taktikk  er  sentralt.  Spillet  foregår  på  en  

bane  med  størrelse  14  m  i  bredden  og  20  m  i  lengden.  Banen  er  omkranset  av  et  

innebandyvant.  Hvert  lag  kan  ha  3  utespiller  på  banen.  Lagene  velger  selv  om  de  

vil  spille  med  målvakt.  Kamptiden  er  2x15  minutter.  I  2017  ble  det  arrangert  16  

turneringer,  spredt  i  landet.  Klubbene  har  et  stort  engasjement  og  gjør  en  formidabel  

innsats. 



KamppRogRam  fRedag  17.  august 

pulje  1   
bVh  lions   
lillestRøm  eagels 
sandefjoRd   
aRendal  
 

 
 
innledende RundeR fRa Kl. 0900-1330 
 
KVaRtfinaleR  Kl. 1345 
 
semifinaleR  Kl. 1500   
 
finale   Kl. 1700  
 
 
 
 

pulje  2   
bVh  tigeRs   
sola  1   
sola  2   
lillestRøm falcon 



 
 
 
 
bane1

09.00 bVh lions – lillestRøm eagels 
09.45 bVh lions – sandefjoRd 
10.30 aRendal – lillestRøm eagels 
11.15 sandefjoRd – aRendal 
12.00 lillestRøm eagels – sandefjoRd 
12.45 aRendal – bVh lions 

bane2

09.00 bVh tigeRs – lillestRøm falcon 
09.45 bVh tigeRs – sola 2 
10.30 lillestRøm falcon  - sola 1 
11.15 sola 1 – sola 2 
12.00 sola 2 – lillestRøm falcon 
12.45 bVh tigeRs – sola 1 



 bVh VeRKet lions

andReas semb 
gaute nymoen 
finn alexandeR heRmansen 
johannes Kiese

 bVh VeRKet tigeRs

fRedRiK thoRsholt 
eRic haugen 
henRiK hoff-halVoRsen 
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   lillestRøm eagles

thomas myhRe 
maRtin madsen 
maRtin søRlie-Rogne 

 lillestRøm falcons

thomas eVensson 
timm østli 
einaR døhlen 
dag eRiK engdal beRntsen 



 aRendal

ole hauKom 
andReas eiKin 
embReth oVeland 
lina mulleR

 
 sandefjoRd

maRtin aasVang 
sondRe antonsen 
Vemund sKallebeRg 
ulRiK nilsen
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 sola 1

emma Ånestad 
eRlend jøRpeland Vatland 
jaKob VÅge 

 
 sola 2

henRiK With 
miKael paRK sem 
 
 



dommeRe

 
KRistoffeR stoRmaRK 
michael hansen 
aRne semb 
toR VegaR døhlen 
goRm haugen 
ellen sWane due  
jim a. nymoen 
helge nilsen 
aRil sem 
inge hauKom 
teRje eiKen 
maRtin gøRanson 
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assisteRmeg  eR  et  fiRma  som  jobbeR  med  bpa  (bRuK-
eRstyRt  peRsonlig  assistanse),  støtteKontaKteR  
og  aVlastning.    noRges  bandyfoRbund  samaRbeideR  
med  assiteRmeg  om  Å  finne  engasjeRte  ledeRe/tRe-
neRe  til  el-innebandy.    
 
 

 
stolene  pRoduseRes  i  danmaRK  (ubilet)  
og  impoRteRes  til  noRge  aV  hjelpemiddel-
spesialisten  og  handinoR.      

tusen taKK til:

teKnisK aRRangøR: 
 

BANDYFORBUND
NORGES
SØRVEST BANDYREGION



EL-INNEBANDY VETT

Dersom  alle  får  ros  for  jobben  De  gjør,  øker  
sjansen  for  at  De  ønsker  å  gjøre  Den  igjen.  
    
 
VEKTLEGG  DET  POSITIVE   
da  leggeR  du  til  Rette  foR  at  alle  føleR  mestRing   
 
ROS foRsteRKeR  mestRingsfølelsen  nÅR  noen  gjøRe  noe  
bRa.   
 
LÆRING  sKjeR  ogsÅ  nÅR  man  mislyKKes.  gi  Ros  foR  inn-
satsen  og  oppfoRdRe  dem  til  Å  foRsøKe  igjen.   
 
MESTRING  foRegÅR  ogsÅ  utenfoR  banen.  foKuseR  pÅ  
hele  mennesKet,  iKKe  baRe  spilleRen.     
 
GLEDE  eR  ViKtigeRe  enn  Å  Vinne.  det  gjøRe  at  alle  bliR  
med  lengst  mulig. 
 
LIKESPILLSPRINSIPPET  Vil  si  Å  inKludeRe  alle. 
 
 
 
 
 
 
 


