
 
 

 
 

 
 
 

NORGES BANDYFORBUND 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

PROTOKOLL 

 
FRA ÅRSMØTE 15. JUNI 2017 

 
BANDY



 

 
2 

PROTOKOLL 

  
Bandyseksjonens 26. ordinære årsmøte. 

Ullevaal Stadion torsdag 15. juni 2017 kl. 18.00-22.30. 

 

 
INNLEDNING FRA BANDYSEKSJONENS 26. ORDINÆRE ÅRSMØTE TORSDAG 15. JUNI 
 

Bandyseksjonens leder Stein Pedersen ønsket Årsmøtedelegatene velkommen. Han framhevet 
semifinaleplassen i VM i Sandviken som den forgangne sesongens største høydepunkt. Svært positivt 

også med vekst på kvinnesiden – med stadig flere jenter og lag som spiller bandy. En stadig økning 
av antall kunstisbaner rundt om legger også grunnlaget for økt aktivitet i årene framover. Stein 
Pedersen minnet om forbundets hovedmål om stadig flere medlemmer, noe som vil gi forbundet og 

klubbene romsligere økonomi og evne til å gjennomføre de tiltakene man ønsker. 
 

Bandypresident Erik Hansen takket innledningsvis for frivilligheten i norsk bandy. Han kom videre 
inn på følgende: 

- Gledelig med flere kvinner på årsmøtet 

- Betydningen av Norsk Tipping for idretten og enerettsmodellen 

- Anbefaling om at grasrots-midler til klubbene øremerkes anlegg 
- Forbundet har sunn økonomi og 42 ansatte 

- Ansatte håndhever vedtak fra de tillitsvalgte og forholder seg til lover og regler 

- Hvis spørsmål - kontakt forbundet 
- Alle vil norsk bandy vel! 

 

UTDELING AV ERKJENTLIGHET OG DIPLOMER 

Bandyseksjonens leder Stein Pedersen, assistert av utviklingssjef Tor Audun Sørensen, forestod 
utdeling av klubbdiplomer og personlige spillerdiplomer for respektive Norges- og seriemesterskap 

alle klasser. 
Syv nye forbundsdommere ble markert med opprop av navn og klubbtilhørighet.  

 
 
 

 
SAK 1: Godkjenning av fullmakter og at årsmøtet er lovlig innkalt 

 
Fullmaktene ble lest opp. Det var ved årsmøtets start 44 fullmakter fra klubbene, 5 fra 

Bandyseksjonen - totalt 49 fullmakter. I tillegg 9 personer med talerett fra Forbundsstyret, 
Bandyseksjonen og Administrasjonen, og 8 inviterte med talerett. 2 tilhørere. Totalt 68 personer. 

 
Fullmaktene ble godkjent, og årsmøtet erklært lovlig innkalt. 
 

SAK 2: Valg av dirigent. 

 
Tine Heien Bjonge, Høvik IF, ble foreslått og valgt til årsmøtets dirigent. 
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SAK 3: Valg av sekretærer. 

 
Fra NBFs administrasjon ble foreslått og valgt Tor Audun Sørensen, Stian Lillevåje og Halvor 
Hanneborg. 

 
 

SAK 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll. 

 
 

Pia Gunnerud Sørensen, Mjøndalen IF og Martin Knudsen Østlie, NTNUI ble foreslått og valgt. 
 

 

SAK 5: Godkjenning av den oppsatte saksliste og forretningsorden. 

 
Etter forslag fra dirigenten ble taletid til innledning satt til tre minutter og taletid til avslutning to 
minutter. Øvrige representanter har rett til å ha ordet i inntil ett minutt og maksimalt to ganger i 

samme sak. Dirigenten ønsket, under gjennomgang av forslagene, å behandle reglementsforslag først. 
 

Med ovenstående bemerkninger ble sakslisten og forretningsorden godkjent.  

 

 

SAK 6: Behandle seksjonsstyrets beretning for den forløpte sesong. 

 

Årsberetningen ble gjennomgått side for side. 
 

 

Årsberetningen 2016/17 godkjent uten tillegg og endringer. 

 

 

SAK 7: Behandle regnskapene som oversendes forbundstinget/forbundsstyret til 

godkjenning. 

 

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent uten bemerkninger og oversendes Forbundstinget for 

endelig godkjenning.  

 

 
 
SAK 8-1 INNKOMNE FORSLAG 

 

 
Sak 8-1-1 Nordre Sande 
Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere 
(Krever 2/3-dels flertall) 
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Endring Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere 

Samarbeidslag – herrer 

Forslag: 

Siste setning: «Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp», endres til  

«Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp til elitedivisjonen, og konkurrerer således på lik linje med de 
øvrige klubbers 2.lag». 

Bandyseksjonen vedtok på sitt årsmøte i 2016 at samarbeidslag ikke kan rykke opp. Dette ble begrunnet i at 

det skal ikke være mulig å spekulere i å stille et samarbeidslag for å være bedre rustet til opprykk. Dette er et 

argument som er forståelig om det hadde vært noen grunn til å tro at noen lag virkelig spekulerer i dette. Slik 

som situasjonen nå er i 2.div er den enkleste måten å rykke opp å stille et rent klubblag. Således var det før 
serien startet sesongen 2016/2017 klart at Frigg ville rykke opp til 1.div uansett sportslige resultatet.  

 Nordre Sandes klare oppfatning er at klubber som danner samarbeidslag gjør det for å beholde et bandyl ag 

framfor å legge ned to bandylag. Dette gjelder i høy grad for Nordre Sande som uten samarbeidet med MIF, 

som startet opp for 5 år siden, på det tidspunktet ville måtte legge ned ikke bare seniorlaget, men hele 

klubben. Samarbeidet ble ikke gjort fordi det var lettvint, men fordi det var nødvendig for oss. MIF rakte fram 

ei hånd som vi takknemlig tok imot. Dette samarbeidet samt tilgang til kunstis på nye Konnerudbanen gjør at 

vi kan bygge nye lag.  

Det betyr mye å ha seniorspillere i klubben for hjelp på yngre lags treninger og bandyskoler. Det er ikke noen 
løsning på sikt at «ledige» spillere melder overgang til annen klubb.  

Vårt forslag vil medføre at f.eks Nordre Sande/MIF2 behandles som øvrige 2.lag. Nordre Sande mener vi får 

en mer sportslig interessant 2.div enn hva som er tilfelle med forrige sesongs ordning hvor halvparten av 

lagene i realiteten kun hadde æren å spille for.  

Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Seksjonsstyret mener på prinsipielt grunnlag at det er feil  at samarbeidslag skal kunne rykke opp. Intensjonen med 
samarbeidslag er å skape et ti lbud for spil lere i  klubber som ikke alene kan stil le lag i  den aktuelle klassen. Det er ikke 

riktig at en klubb som ikke kan stil le eget lag skal kunne rykke opp.  
Denne bestemmelsen omhandler i  dag alle klasser. Dette forslaget omfatter kun samarbeidslag senior og kun der et 
annetlag er en av klubbene. Nordre Sande sitt forslag fremtvinger i  så fall  minst en ny bestemmelse om samarbeidslag.   

 

Forslag trukket som en følge av voteringen i sak 8-1-10 (Seksjonsstyrets motforslag til Ullevål). 
 
 
Sak 8-1-2 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 
 

NM finalene  

Dagens system angående arrangementene for NM finalene i alle alderstrinn bør evalueres og det bør 
nedsettes et utvalg bestående av personer fra seksjonsstyret i tillegg til representanter fra klubbene.  

NM-uka, med finalene i alle alderstrinn, skal være sesongens høydepunkt for såvel deltakerne som publikum! 

Eliteklubbene ønsker nedsatt en arbeidsgruppe som får i oppdrag å evaluere dagens NM-arrangement. 
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Forslag:  

Utvalget skal bestå av personer fra Seksjonsstyret og Klubbene. Frist for oppdraget er 1. Oktober 2017 

 

Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget slik det fremstår. 
Et slikt utvalg må være bredt forankret i  det NM-finalene ikke bare omfatter Eliteklubbene.  
Seksjonsstyret oppfatter dette forslaget som en henstil l ing om å nedsette et utvalg for å evaluere NM-finalene og stil ler 
seg positive ti l  det, men forutsetter at styret får anledning til  å ti lpasse tidsrammene for ferdigstil lelse av utvalgets 

innstil ling.  
 

Forslag trukket. 

Seksjonsstyret vil tilstrebe å ivareta intensjonen i forslaget. 
 
 
Sak 8-1-3 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 
 
Yngre landslag 

Norsk bandy trenger en mer langsiktig satsing på yngre landslag for å oppnå bedre sportslige resultater for 

U17 og U19 landslagene. Dette fordrer flere samlinger og mer kontinuitet i oppbygging og strukturering av 

lagene.  Treningskamper og samlinger på is utenom sesong er en nødvendighet for å holde fø lge med 
konkurrentene.  

 

U15 landslag: 

Med ønske om gode plasseringer i U17 og U19 VM er det en forutsetning med et U15 landslag. Det er på U15 

spillerne kan høste erfaring slik at de er mentalt og fysisk forberedt på hva som venter i VM for U17 og 

senere U19. Skal norsk bandy oppnå gode resultater i VM for yngre årsklasser må det etableres og satses på 

et U15 landslag. Det tar tid å bli en del av spillestil/mønster og ikke minst forstå sin rolle og utøve den på en 

best mulig måte for laget. 

 

Etablering av et U15 landslag vil samtidig tilby unge spillere med talent og treningsvilje å hente ut potensialet 
i egen utvikling. Et U15 landslag vil heve nivået i norsk bandy over tid.  

 

Sverige, Russland og Finland legger mye ressurser i denne aldersgruppen. Andre idrettsforbund det er 

naturlig å sammenlikne seg med i Norge, som f.eks. Fotballforbundet og Hockeyforbundet, satser stort på 
U15 landslag.  

 

I februar 2018 er det VM for P15 i Minnesota USA.  Sverige, Finland, USA, Estland, Russland og Ukraina 

kommer til å delta. Sverige har i mange år ønsket et samarbeid med Norge og få til at Norge også stiller et 
landslag. 
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Forslag til vedtak: 

Norge skal stille med et U15 landslag fra og med sesongen 2017/18. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.  

Vi har i  dag allerede utfordringer rundt økonomien til  de eksisterende landslagene.  
Seksjonsstyret mener også det er feil  å spisse så tidlig. Dokumentert forskning støtter dette og viser at tidlig spissing 
medfører tidligere frafall. 
 

Forslag trukket. 

Seksjonsstyret ble anmodet om å vurdere tilbudet til denne aldersgruppen ut over tilbudet i 

klubbene. 

 

 

Sak 8-1-4 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

Satsing og utvikling av Norges Landslag generelt  

Klubbene erfarer dårlig kommunikasjon mellom landslagsledelse og klubber i forhold til hvilke krav som 

stilles til en forbundskaptein og hvilke krav som stilles fra denne til klubbene. Klubbenes oppfatning er også 

at det er alt for lite samlinger og struktur på landslagssatsingen. Klubbene er villige til å still e bane til 
disposisjon for mer samlinger og satsing på landslagene i Norge. 

Punkt 1 - Mer satsing på landslag gjennom flere samlinger sommer og vinter 

Det er etter klubbenes oppfatning for lite samlinger for dagens landslag generelt og for A -landslaget spesielt. 

Dette må økes og kan gjennom samarbeid med klubbene i forhold til banetider etc. løses økonomisk.  

 

Punkt 2 - Klare retningslinjer fra forbundet på hvilke kvaliteter Norge må forbedre 

Norske spillere har i de siste 10 årene utviklet seg betydelige dårligere enn de andre nasjonene 

internasjonalt. For å minske dette økende gapet må det konkretiseres hva landslagene ønsker av 

kvalitetsforbedring på spillere. Er det skøytegang, teknikk, styrke, spilleforståelse etc.  

 

Punkt 3 – Kommunikasjon mellom forbundskaptein, spillere og klubb 

Det må etableres en dialog med forbundskapteiner og klubbtrener for de aktuelle landslagskandidater. 

Forbundskapteinene plikter å ha en dialog med de aktuelle kandidatene og kommunisere om 

forbedringspotensialer. Ved uttak av tropp må det forventes at forbundet og forbundskapteiner 

kommuniserer med andre metoder enn facebook og hjemmeside. 

 

Punkt 4 – Spillestil landslag 

Definere en spillestil som har en rød tråd gjennom alle landslag 

 

Punkt 5 Uttaksprosess aldersbestemte landslag 

Viktig at det er tydelig hvilke turneringer/kamper/cuper som er grunnlaget for uttak i tillegg til 

kommunikasjon med klubbtrener.    

 

Punkt 6 – Forbundskapteinens tilstedeværelse på kamper for å se kandidater 

En av de viktigste oppgavene for en forbundskaptein er å se mest mulig kamper på potensielle kandidater. 

Det må legges til rette og kreves at forbundskaptein gjør dette.  
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Punkt 5 – Stillingsinstruks forbundskaptein 

Det etableres en stillingsinstruks for forbundskapteinene til Norges Landslag 

 

Forslag:  

Det nedsettes en gruppe umiddelbart (før sommeren 2017) med representanter fra seksjonen og fra 

klubbene for å løse punktene over.  

 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Forbundsstyret har, etter oppfordring fra Norges Idrettsforbund, vedtatt å nedsette en komité for å se på 

landslagsstrukturen til  alle de tre idrettene i Norges Bandyforbund. I ti l legg ti l  dette har Seksjonen en egen 
landslagskomité med representanter fra både Seksjonsstyret og klubbene.  
 

Forslag trukket. 

Seksjonsstyret ble anmodet om å utvide Landslagskomiteen. 

 

 
Sak 8-1-5 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

Innføring av Eliterapport i norsk eliteserie fom. sesongen 2017/18. 

Norsk bandy MÅ bli mer synlig og ikke minst ovenfor media.          

Både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt må vi vise oss frem og skape mer interesse og  

igjen øke allmeninteressen for bandysporten. 

Norsk bandy har behov for et løft når det gjelder kommunikasjon internt og eksternt, noe må gjøres  

for å øke interessen og ikke minst gjøre det enklere for alle og følge med i hva som skjer nasjonalt og  

internasjonalt. I tillegg kan pressen langt enklere finne informasjon og stoff til mulige bandyrelaterte  

artikler, sporten blir mer synlig. Forslaget er enkelt og er basert på det eksisterende Eliterapport (se under) 

som benyttes på ALLE kamper i Sverige og sist, med stor suksess i årets NM finale.  

Et slikt system vil kunne dekke alle serier og cuper i regi av Norgesbandyforbund og enkelt gi aktuell  

info om alle kamper, utvisninger, mål og poengplukkere, utviklingen i kamper, hvem dømmer,  

tilskuere, osv. Et samlet og omforent system vil fremme sporten og skape langt større interesse rundt alle 

kamper i alle årsklasser.                       

Vi tror dette programmet også vil være tidsbesparende for forbundet i form av at det vil være langt  

enklere å bidra til at all kamprelatert statistikk langt enklere kan tas frem og benyttes til  

pressemeldinger og andre media oppslag, samt redusere internt tidsforbruk på forbundskontoret  

som igjen kan benyttes på andre viktige saker og oppgaver. 

 

Kostnader.    

Norges bandyforbund eier Eliteserien.  Klubbene ser det helt naturlig og ønsker at bandyforbundet eier og 

administrerer et slikt system. Vi må sammen se på en finansieringsløsning hvor den totale kostnaden blir 

gjennomgått. I et slikt samarbeidsprosjekt vil det være aktuelt å kunne innhente evt. sponsorer som igjen kan 

bidra til at det ikke blir noen utgifter på klubbene og kanskje kunne bidra med litt støtte til etablering 

nedover i divisjonene. 

 

Fremdrift:                    

Tanken er å innføre dette allerede i sesongen 2017/18 i Eliteserien herrer.      

Deretter kan systemet fases inn i alle serier i løpet av 2-3 år.          
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De klubbene som har løst lisens vil kunne benytte systemet i kamper hvor alle aldersbestemte lag i  

klubben spiller og dermed vil en innrulling skje raskere enn etter ovennevnte plan.  

Tanken og ønske er at denne siden eller portalen kan bygges ut og kanskje inneholde små intervjuer  

fra trenerne i eliteserien før hver kamp, samt kanskje noe mer utfyllende kampreferater. 

 

Eksempel: 

 
Foreløpig kostnadsoverslag: 

 
 
Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret har prinsipielt ikke noe imot å innføre dette. Det er imidlertid et kostnadsspørsmål og om hvem som skal 
betale. I ti l legg må vi sjekke om ikke systemene vi i  dag benytter kan ivareta dette behovet.  
 

Forslag trukket.  

NBF må følge NIFs egne systemer for resultatrapportering. «Live-rapportering» opprettes for 

bandy, gjennom NIFs systemer, forventet 2018/19. Dersom eliteklubbene ønsker Elitrapport 

for 2017/18-sesongen må dette foregå helt utenom NBF. Eliteklubbene anbefales å avvente.  
 

 

Sak 8-1-6 Ullevål 

(Krever simpelt flertall) 

Seksjonsstyrets arbeidsplan 

Seksjonsstyrets arbeidsplan for 2016/2017 er lang, generell, lite konkret og vi opplever at det er behov for en 

gjennomgang av den.  Vi mener man skal fokusere på 2 punkter under hvert hovedpunkt sportslig, utvikling, 
økonomi og organisasjon.    

Forslag til arbeidsplan 2017/2018 

Sportslig 

1- Ansvar for å arrangere alle serier og NM Sluttspill 
2- Ansvar for alle landslag og samlinger, turneringer for disse 

Utvikling 
1- Fokus på 3 utviklingsområder: satsing på landslag, jenterekruttering, dommerutvikling  

2- Etablere handlingsplaner for de 3 fokusområdene i samarbeid med klubbene.  

Økonomi 

Kostnad SEK/M

ånad

Antal mnd 

min

SEK/År

Databas      700               12    6 000 

Webbplattform      300               12    3 600 

Support/administration   4 000                  5  20 000 

8 timmar/månad

Utbildnings matchsekreterare  -  -    1 900 

Summa:   5 000     33 900 
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1- Fokus på god økonomistyring 

2- Etablere en plan for økte inntekter til bandyseksjonen 

Organisasjon 
1- Utarbeide arbeidsinstrukser med ansvar for alle i bandyseksjonen  

2- Arbeide nasjonalt og internasjonalt for bandy som fremtidig idrett 

 
 
 
Forslag:  
Foreslåtte arbeidsplan godkjennes i årsmøtet. Når det gjelder punkt 2 «utvikling» kalles det inn til møte 
mellom klubbene i eliteserien og seksjonsstyret innen 1 september 2017 for å få innspill til å etablere 
handlingsplaner. 
 

Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Seksjonsstyret fremlegger en egen arbeidsplan.    
 

Forslaget hører til «Sak 10 Arbeidsplan». 
 

 

Sak 8-1-7 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

 

Visjon og strategiplan for bandy 

 

Dagens visjon og strategiplan i forbundet gikk ut i 2016.  Ny 5 års plan for seksjonen må etableres for 2017 – 

2021. Det nedsettes et utvalg bestående av personer fra seksjonsstyret i tillegg til representanter fra 

klubbene for å etablere denne planen. Planen skal være en 5 årsplan for bandyseksjonen.  

 

Forslag: Seksjonen skal innen 1. oktober ha etablert en prosess som inkluderer klubbene med mål om å lage 

en 5- årsplan for norsk bandy.   

 

Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 

Seksjonsstyret er underlagt Forbundsstyret og forbundets  Strategiplan for perioden 2016-2018. Innenfor rammene av 

denne vedtar Seksjonsstyret sine prioriteringer innenfor idretten. Seksjonsstyret har som mål å invitere alle klubbene i 

norsk bandy til  et seminar for å drøfte bandyens prioriteringer innenfor diss e rammene. 

 

Forslag trukket. 

 

 

Sak 8-1-8 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

Fordeling av eliteseriekamper på fredag, lørdag og søndag 
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Ønske om å fordele eliteseriekampene på fredag, lørdag og søndag. Dette vil være mindre belastende på den 

lille dommerstanden vi har i tillegg til at klubbene kan skape mer blest om bandyen på andre dager enn 
søndag. 

Forslag: 

1 Eliteseriekamp fredag 

2 eliteseriekamper lørdag 

2 eliteseriekamper søndag 

- Kampdagene fordeles på Eliteserielagene sånn at alle får mulighet til å spille fredag og lørdag 

- Mindre slitasje på dommerne  

- Elitelagene har mulighet til større arrangement for medlemmene sine 

- Gir en økt mulighet til å se andre elitelag spille kamp 

- Gir en økt interesse for serien og flere tilskuere på kampene 

- Stor etterspørsel fra spillere om å variere kampdager  

Det er et ønske om at lokale lag (ex stabæk-høvik) om mulig ikke spiller hjemme på samme dag. 

 
Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret har allerede sendt ut og bedt om ønsker om andre kampdager i  Eliteserien. Ønsker er kommet tilbake og 

ivaretatt i  serieoppsettet.  

 

Forslag trukket. 

 

 

Sak 8-1-9 Ullevål 

(Krever simpelt flertall) 

Bandygalla 

 

Diskuteres og avgjøres i punkt 1 
 
Seksjonsstyrets kommentar  
? 
 

Forslag trukket. 

Seksjonsstyret ble anmodet om å se på dette i forbindelse med NM-finalene. 

 

 

Sak 8-1-10 Ullevål 

(Krever 2/3-dels flertall) 

Ny organisering av 1. divisjon herrer 

 

Forslaget fører til endringer i Kampreglement Bandy: Paragraf 17 Serie og divisjonsspillet Pkt. 1, 2 og 3. Pkt. 3 

- Opp og nedrykks system mellom 1. og 2. Paragraf 19 - Lavere rangerte seniorlag herrer 
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Seksjonsstyret gis fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i Kampreglementet.        

Organisering av 1. divisjon – rekrutering og spillerutvikling. 

Vi oppfatter at 1. divisjon skal være en arena for klubber/lag som seriøst satser mot å ha et elite-lag i bandy. 

Samtid bør det kunne være et attraktivt tilbud til junior-/rekruttspillere som spiller på 2. laget til de beste 

elitelagene. Generelt er vi bekymret for den spillerutvikling som skjer i Norge i dag og ikke minst hvordan vi 

får løftet junior spillerne opp på et godt senior nivå. 

Vi oppfatter at dagens løsning for 1. divisjon i stor grad er utformet for å sikre «rettferdighet» for de 
ordinære 1. divisjonslagene, og i liten grad fokusert mot spillerutvikling generelt.  

Nivået på kampene i 1. divisjon vil være avgjørende for utviklingen av norsk bandy over tid.   Inntil flere 

klubber skulle øke satsningen og ambisjonsnivået, tror vi de beste 2. lagene er viktig for matching og utvikling 
av lagene i 1. divisjon.  

Det er også avgjørende for elite lagene at de yngre og nest beste spillerne får et kamp-tilbud som kan bidra 

til aktiv spillerutvikling.  

Dagens løsning hvor kun 2 2. lag spiller i 1. divisjon er uheldig med tanke på spillerutvikling i eliteklub bene. I 
tillegg blir opprykksreglene veldig tilfeldig, da begge lag må spille kvalifisering uansett resultat i serien.  

Stabæk 2 vant 1. divisjonen i år, men måtte likevel spille kvalifisering. Kvalifiseringskampene spilles samtidig 

med sluttspillet og lagene vil kunne stille ulike lag, avhengig av klubbens andre lags suksess i sluttspillet. 

Eksempelvis registrerte vi at Ullevål 2 spilte kvalifisering mot Stabæk 2, samme dag Ullevål elite spilte 

kvalifisering for eliteserien. Stabæk 2 var klar for semifinale og kunne mønstre alle ikke forhåndsnominerte 

spillere. Det sier seg selv at dette var en tilfeldig og stor ulempe for Ullevål 2.  Hvis man skal forsøke å forene 

ønsket om best mulig spillerutvikling, samtidig som 1. divisjonslagene oppfatter et rettferdi g system vedr. 
opprykk, vil vi foreslå følgende opplegg for 1. divisjon. 

1. divisjon består av 10 lag; 6 ordinære lag + 4 2. lag. Det spilles først en enkel serie med 10 lag. Vinner får 

tittelen seriemester 1. divisjon. Deretter danner de 6 1. divisjonslagene en egen opprykkserie som spiller 

dobbelt serie (kan ev. være enkel serie). Lagene tar med seg poeng fra innledende seriespill. Vinner rykker 

opp i elite, mens nummer 2 spiller kvalifisering mot nummer 9 i elite-divisjonen. Lag 6 rykker ned i 2. divisjon.

  De 4 2. lagene danner en egen kvalifiseringsseier (kan ev. spille dobbelt serie). Lagene tar med seg 

poengene fra innledende seriespill. Lag 4 rykker ned i 2. divisjon. De 3 andre lagene blir værende. Dette gjør 

at 2. lagenes kamper i kvalifiserings serie kan spilles mer uavhengig av elite- og juniorkamper, samtidig som 

2. lagene ikke behøver å spille avgjørende kamper i sluttspillperioden.   Vi håper et slikt opplegg vil bidra til 

høyt nivå på kampene i 1. divisjon, samt bidra til bedre spillerutvikling generelt.   

Vi mener ordningen med fordel kan innføres allerede for sesongen 17/18 ved at de 2 2. lagene som tapte 

årets kvalifisering rykker opp i 1. div. 

Alternativt kan ordningen innføres i sesongen 18/19 ved at de 2 beste lagene i 2. divisjon rykker opp og ingen 

rykker ned fra 1. divisjon.    

 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.  
Vi mener prinsipielt at vedtatte endringer bør ha virkning mer enn én sesong. 

 

Forslag falt med 24 stemmer for og 25 mot.  
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Seksjonsstyrets motforslag til Ullevål Bandy sitt forslag 8-1-10 

 
Forslag  
«En klubbs lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i divisjonssystemet.  
Seriespill for klubbenes lavere rangerte seniorlag avvikles etter Seksjonsstyrets nærmere bestemmelser». 
 
Motivering 
Lavere rangerte seniorlag sin deltagelse i seriesystemet har i mange år vært gjenstand for diskusjoner. Lang 
erfaring viser at det er stor forskjell på kvaliteten på disse lagene gjennom sesongen.  
 
Noen klubber har, i enkeltkamper, stilt med nesten rent juniorlag mens andre har stilt med nesten rent old-
boys lag. Noen har i viktige kamper «toppet» med maksimum antall 1. lagsspillere da dette synes nødvendig 
f.eks. for å hindre nedrykk.  
 
Felles for disse er at dette oppleves som særdeles frustrerende for de andre «rene» lagene.  
 
Reguleringen med «nominerte spillere» er også hvert år gjenstand for diskusjoner da nomineringene i mange 
tilfeller ikke oppfyller intensjonene i bestemmelsen.  
 
Seksjonsstyret mener tiden er mer enn moden for å plassere klubbenes lavere rangerte seniorlag i egen 
serie. Med denne endringen vil vi få en «ren» førstedivisjon med 1. lag som konkurrerer på like vilkår om 
både opprykk og nedrykk uten at disse kan påvirkes av tilfeldige tropper til «reservelagene».  
 
«Reservelagene» vil også kunne spille i egen serie uten begrensninger slik som f.eks. nominering.  
Dette gjør det langt enklere for klubbene med lavere rangerte seniorlag å tilpasse bruken av spillerne i hele 
stallen slik det passer i forhold til hver enkelt kamp og i tillegg i forhold til skader. 
 
For at ikke forskjellene i kvalitet på de lavere rangerte seniorlagene skal være for store kan man for eksempel 
plassere alle Eliteklubbenes 2. lag (pt 6 lag) i en pulje men de andre (pt 4 lag) plasseres i en annen pulje.  
 
Avhengig av antall påmeldte seniorlag hver sesong må seksjonsstyret eventuelt kunne plassere de laveste 
rangerte 1. lagene sammen med de antall dårligste 2. lagene (og 3. lagene).  
 

Forslag vedtatt med 32 stemmer for og 16 mot. 

 
 

Sak 8-1-11 Ullevål 
(Krever 2/3-dels flertall) 

 
Endring av antall forhåndsnominerte spillere. Regelen behandles i Kampreglement Bandy paragraf 20 
 
Antall forhåndsnominerte endres fra 10 til 8. 
 
Seksjonsstyret gis fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i Kampreglementet.  
 
Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
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Vi mener prinsipielt at vedtatte endringer bør ha virkning mer enn én sesong. 

Seksjonsstyret har fått støtte fra mange klubber for økningen fra 8 ti l  10 spillere etter årsmøtet i  fjor.  
 

Forslag trukket. 
 
 
Sak 8-1-12 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 
 
Forslag om plan for vekst 

Bandysporten har over lengre tid hatt en flat utvikling I medlemsmasse. Bandyforbundet har i sesongen 

2016-2017 dessuten ikke hatt ressurser til å tilby treneropplæring til de trenerne som har ønsket det og har 

heller ikke et tilbud om treneropplæring slik det er vanlig i fotballen, korpsbevegelsen eller innebandy.  

For å kunne gi flere barn og unge gleden av å spille bandy samt heve sportens anseelse, mediedekning, 

inntektsgrunnlag og sportslige nivå både i bredde og topp, er det viktig med en god plan for økt rekruttering 
samt et godt tilbud til opplæring av trenere.  

Årsmøtet ber derfor Bandyforbundet utarbeide en plan innen høsten 2017 for vekst i antall aktive 

bandyspillere samt etablere et komplett og trinnvis tilbud til treneropplæring for bandytrenere på linje med 

det som tilbys fotball-trenere og innebandy-trenere. 

 

Seksjonsstyrets kommentar 

Dette arbeidet er allerede i gang.  

Forslag trukket. 
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SAK 8-2 BANDYSEKSJONENS FORSLAG 
 

 
Forslag 8-2-1 Fullmakt til å innføre regler fra FIB 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Forslag til vedtak 
Seksjonsstyret gis fullmakt til å innføre nye regler vedtatt av FIB. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Norges Bandyforbund er forpliktet til å følge overordnet organisasjonsledds (her FIB) lover og regler.  
Endringer som gjøres av FIB vedtas fra tid til annen etter vårt årsmøte, men blir allikevel gjeldende for 
kommende sesong.  
 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 
 
Forslag 8-2-2 Kampreglement § 11 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 11. Regler for omberammelse av annullerte, avbrutte og avlyste kamper  
 – nytt punkt 6 
 
Punkt 6. Omberammingsgebyr. 
Gebyr for omberammelse av kamper er kr. 1500. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Omberamminger er tidkrevende og involverer mange ledd. Administrasjonen bruker store ressurser på dette 
hver eneste sesong og mange av disse omberammingene synes unødvendig.  
 

Revidert forslag 8-2-2 
 
Gebyr for omberamming av kamper i de forbundsadministrerte 11er seriene er 
kr. 1000.  
Omberamming på oppfordring fra baneeier, force majeure, når klubben er 
uten skyld eller i henhold til NBFs kampreglement er kostnadsfritt. 
 

Forslag vedtatt med 35 stemmer for og 14 mot. 
 
 
Forslag 8-2-3 Kampreglement § 12 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 12. Økonomiske bestemmelser - dagens tekst 

Punkt 1. Regnskap m. v 
NBF kan stille krav til klubbens økonomiske virksomhet. 
Klubbens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrangementer av ikke sportslig art, som 
lotterier, gaver o.l. Klubbens regnskap og arrangementer kan kontrolleres av forbundsstyret (i samsvar med 
NIF`s bestemmelser). Klubben plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag i 10 år.  
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Forbundsstyret kan holde tilbake en klubbs tilgodehavende til sikkerhet for beløp klubben er pålagt å betale. 
Forbundsstyret kan også overføre beløpet til krets, annen klubb, spiller eller andre. Forbundsstyret kan 
betinge spilleberettigelse for nye kontraktspillere eller profesjonelle spillere at klubben innfrir sine 
forpliktelser til samtlige organisasjonsledd. 

Utgifter en klubb påføres som følge av endringer i Seksjonens kunngjorte spilleplan, erstattes av NBF. 

Kampreglementet § 12. Økonomiske bestemmelser – forslag til ny tekst 
 
Punkt 1. Regnskap m. v 
NBF kan stille krav til klubbens økonomiske virksomhet. 
Klubbens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrangementer av ikke sportslig art, som 
lotterier, gaver o.l. Klubbens regnskap og arrangementer kan kontrolleres av forbundsstyret (i samsvar med 
NIF`s bestemmelser). Klubben plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag etter norsk regnskapslov. 
 
Forbundsstyret kan holde tilbake en klubbs tilgodehavende til sikkerhet for beløp klubben er pålagt å betale. 
Forbundsstyret kan også overføre beløpet til krets, annen klubb, spiller eller andre. Forbundsstyret kan 
betinge spilleberettigelse for nye kontraktspillere eller profesjonelle spillere at klubben innfrir sine 
forpliktelser til samtlige organisasjonsledd. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Seksjonsstyret kan ikke påta seg en generell erstatningsplikt ved endringer i spilleplan. 
 

Forslag vedtatt, med endring og tillegg i tekst (se kursiv), med 45 stemmer for og 3 mot. 
 
 
Forslag 8-2-4 Kampreglement § 17 
(Informasjonssak) 

Kampreglementet § 17. Serien. Divisjonsspillet– ny tekst 

Seriemesterskap arrangeres som 11-er bandy. Lag som kun har rink som hjemmebane kan søke om 
dispensasjon for en sesong av gangen. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Dette ble uteglemt sist årsmøte når vi innførte egen paragraf for damer. Nå vil bestemmelsen også omf atte 
herrer. 
 

Forslaget ble ikke votert over, men forslaget fikk konsensus fra de fremmøtte.  
 
 
Forslag 8-2-5 Kampreglement § 17 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 17. Serien. Divisjonsspillet – dagens tekst 
Punkt 7. Innbyttere – eliteserien herrer  
I eliteserien skal en innbytter som utespiller være junior, unntatt hvis det i startoppstillingen allerede er en 
juniorspiller. Elitelag som ikke har juniorspillere i lagoppstillingen til den enkelte kamp har kun anledning til å 
stille med 15 spillere. 
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Kampreglementet § 17. Serien. Divisjonsspillet – forslag til ny tekst 
Punkt 7. Innbyttere – Eliteserien og 1. divisjon herrer  
I Eliteserien og 1. divisjon herrer skal en innbytter som utespiller være junior, unntatt hvis det i 
startoppstillingen allerede er en juniorspiller. Elitelag og 1. divisjonslag som ikke har juniorspillere i 
lagoppstillingen til den enkelte kamp har kun anledning til å stille med 15 spillere. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Seksjonsstyret mener det er viktig at denne bestemmelsen også gjelder 1. divisjon. 
 

Forslag vedtatt, med tillegg i tekst (se kursiv), med 46 stemmer for og 2 mot. 

 

 

Forslag 8-2-6 Kampreglement § 20 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 20. Spilleres adgang til å spille på lavere rangerte seniorlag herrer – dagens tekst 
 
Dersom en klubb melder på flere lag i seniorklassen, skal klubben nominere de 10 beste spillere på hvert av 
sine seniorlag med unntak av det lavest rangerte laget. Klubben skal, senest en uke før seriestart, oversende 
Forbundet liste over de nominerte spillerne. 

De 10 nominerte spillerne på hvert av lagene kan ikke spille på lavere rangerte seniorlag. 

Når en spiller har spilt en kamp på høyere rangert seniorlag kan denne ikke lenger spille på lag rangert to 
nivåer under. Seksjonsstyret kan utøve skjønn i henhold til bestemmelsens intensjon og kan overprøve 
klubbenes nomineringer. I spesielle tilfeller kan Seksjonsstyret gi dispensasjon.  

Fra og med 1.februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten. 

Seksjonsstyret kan til enhver tid endre nominasjonslisten der denne ikke ivaretar sin funksjon.  

Kampreglementet § 20. Spilleres adgang til å spille på lavere rangerte seniorlag herrer – forslag til ny tekst 
 
Dersom en klubb melder på flere lag i seniorklassen, skal klubben nominere de 10 beste spillere på hvert av 
sine seniorlag med unntak av det lavest rangerte laget. Klubben skal, senest to uker før seriestart, oversende 
Forbundet liste over de nominerte spillerne.  
 
Gebyr for ikke å overholde fristen er kr. 4000.  
 
De 10 nominerte spillerne på hvert av lagene kan ikke spille på lavere rangerte seniorlag. 
 
Når en spiller har spilt en kamp på høyere rangert seniorlag kan denne ikke lenger spille på lag rangert to 
nivåer under. Seksjonsstyret kan utøve skjønn i henhold ti l bestemmelsens intensjon og kan overprøve 
klubbenes nomineringer. I spesielle tilfeller kan Seksjonsstyret gi dispensasjon.  
 
Fra og med 1.februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten. 
 
Seksjonsstyret kan til enhver tid endre nominasjonslisten der denne ikke ivaretar sin funksjon. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
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For at Seksjonsstyret skal ha tid til å gå igjennom alle nomineringer må fristen endres.  
For å sikre likebehandling, samt å unngå spekulasjoner, innføres et gebyr for ikke å overholde fristen. 
 

Forslag trukket som en følge av voteringen i sak 8-1-10 (Seksjonsstyrets motforslag til Ullevål).  
 
 
Forslag 8-2-7 Tillegg til kampreglement 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Tillegg til kampreglementet.  
Generelle bestemmelser for sluttspillet i aldersbestemte klasser – dagens tekst  

Juniorklassen 

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke møtes i 
semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes i kvartfinalen. 

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre. 

 Semifinalen spilles best av 2 kamper, hjemme og borte 

 Dersom lagene står like i poeng etter siste kamp spilles ekstraomganger (2 x 10 minutter) med 

«sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse. 

 Rett til hjemmebane i semifinalen trekkes 

I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i sluttspillet. 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 

Gutteklassen 
Generelle bestemmelser 
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger (2 x 10 
minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse.  

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke møtes i 

semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes. 

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre.  

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
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 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 

 
I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 

Smågutteklassen 
Generelle bestemmelser 
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger (2 x 5 
minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse.  

 Lag 1-4 i seedet gruppe kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan 

ikke møtes i semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes. 

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre.  

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 

I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 

Tillegg til kampreglementet.  
Generelle bestemmelser for sluttspillet i aldersbestemte klasser – forslag til ny tekst 

Juniorklassen 

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke møtes i 
semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes i kvartfinalen, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet.  

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre.  

 Semifinalen spilles best av 2 kamper, hjemme og borte 

 Dersom lagene står like i poeng etter siste kamp spilles ekstraomganger (2 x 10 minutter) med 
«sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse. 
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 Rett til hjemmebane i semifinalen trekkes, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet. 

I finale- og bronsekamp gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter 
følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i sluttspillet. 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

Gutteklassen 
Generelle bestemmelser 
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger (2 x 10 
minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse.  

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan i kke møtes i 
semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet. 

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre.  

I semifinale gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter følgende 
kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

I finale- og bronsekamp gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter 
følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

Smågutteklassen 
Generelle bestemmelser 
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger (2 x 5 
minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse.  

 Lag 1-4 i seedet gruppe kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan 

ikke møtes i semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet. 

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre.  
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I semifinale gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter følgende 
kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

I finale- og bronsekamp gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter 
følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

Old Boys 
Lag 1 og 2 fra seriespillet kan ikke møtes i semifinalen.  
I semifinale gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter følgende 
kriterier i prioritert rekkefølge: 
 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

I finalen gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter følgende kriterier i 
prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i semifinale 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

Veteran 
Lag 1 og 2 fra seriespillet møtes i finalen.  
I finalen gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter følgende kriterier i 
prioritert rekkefølge: 
 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Seksjonsstyret må ha anledning til fritt å beramme sluttspillkamper. 
Kriterier for semifinale Old Boys og finale Veteran manglet. 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 
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SAK 9 AVGIFTER FOR SESONGEN 2017/18 

 

Lisenser  
Forbundstinget 10. september 2016 vedtok nedenstående avgifter, men gav samtidig Forbundsstyret 
fullmakt til å foreta endringer av lisensordningen (herunder avgifter/kostnader) i tingperioden.  
  
Spillerlisens bandy  
Høyeste nasjonale serie: kr 1445,-. Utvidet lisens kr 1765,-.  
Øvrige spillere (f. 2000 eller tidl.): kr 750,-. Utvidet lisens kr 1080,-.  
  
Merk! Hvis en spiller skal delta i høyeste nasjonale serie i løpet av sesongen, må mellomlegg betales før kamp 
spilles.  
  
Aldersbestemte klasser  
Født i 2000 til 2004: kr 490,-. Utvidet lisens kr 780,-  
Født i 2005: kr 210,-. Utvidet lisens kr 375,-.  
  
Merk! Aktive inntil dato fylt 13 år er i utgangspunktet dekket av Barneidrettsforsikringen i NIF, men 
lisensalder er senket med et år (f. 2005) for å sikre at spiller er forsikret gjennom hele sesongen det året 
vedkommende fyller 13 år.  
  
Andre kategorier  
Dommere: kr 550,-  
Trenere, ledere, støtteapparat. (Frivillig): kr 315,-  
Turneringslisens: kr 345,-. (Per spiller på lag ikke tilknyttet klubb/påmeldt seriespill i  NBF)  
Merk! Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.  
 
Innmeldingsavgift for nye klubber er kr 0,-  
Årsavgiften til medlemsklubber i obligatorisk seriespill er kr 750,-.  
 

BANDYSEKSJONENS FORSLAG TIL AVGIFTER FOR SESONGEN 2017– 2018  

(2016/17 i parentes)  
 
Overganger/utlån overført til seksjonsnivå på forbundstinget 2012.  
Overgangsgebyret for spiller over 17 år: Kr 1200 (kr 1100) 
Overgangsgebyr for spiller under 17 år: Kr 400 (kr 300) 
Utlånsgebyr for spillere med kontrakt: Kr 1500 (kr 1400) 
  
Lagavgifter herrer   Dommerreiseavgifter  
Elite kr 44.000 (kr 39.000)   kr 13.500 (kr 13.500)  
1. divisjon kr 29.000 (kr 26.000)  kr 8.000 (kr 8.000)  
2. divisjon kr 19.000 (kr 17.500)  kr 7.500 (kr 7.500)  
3. divisjon kr 10.500 (kr 10.500)  kr 6.500 (kr 6.500)  
Dameserien kr 9.000 (kr 9.000)   kr 3.000 (kr 3.000)  
2.divisjon damer kr 3.000 (kr 3.000)  kr 1.200 (kr 1.200)  
Jenteserien(e) kr 2.000 (kr 1.000)  
  
Reisekasse herrer kr 6.000 (kr 6.000)  
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Reisekasse damer kr 3.000 (kr 3.000)   
 
Kampinspektøravgift elite kr 3.500 (kr 3.500)  
1.div. kr 1.500 (kr 1.500) 
2.div. kr 1.000 (kr 1.000) 
Lagavgifter aldersbestemte klasser - Dommerreiseavgifter aldersbestemte klasser  
Veteran kr 7.500  (kr 7.000)  
Old Boys kr 9.500  (kr 9.000)  
Junior kr 10.000  (kr 9.500)    kr 3.000  (kr 3.000)  
Gutt kr 9.000   (kr 8.500)    kr 3.000  (kr 3.000)  
Smågutt kr 6.500  (kr 6.000)   
 
Merk! I klubber hvor det er flere lag i samme jr./gutt/smg.-klasse, skal det betales 50 % for lag nr. 2, nr. 3 
osv.  
Gjelder ikke dommerreiseavgift. Denne skal betales for samtlige lag.  
  
Arrangementsavgift internasjonale mesterskap  
Elite kr 4.000 -  (kr 3.000)  
1.div. kr 2.000 -  (kr 1.500)  
  
Dommerhonorarer etc.  
Elitedivisjonen Honorar: kr 800,- pr. hoveddommer/match (kr 800).  
Elitedivisjonen Honorar: kr 700,- pr. meddommer/match (kr 700).  
1. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
2. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
3. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Dameserien Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Merk! Kr 500 forutsetter 11-er/9-er spill på 2x45 min. Ved rink kamper 2x35min. kr 400.  
Junior: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Gutter: Honorar: kr 400,- pr. dommer/match (kr 400).  
Smågutter/jenter: Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
7-er bandy: Honorar: kr 150,- pr. dommer/match (kr 150).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Uoffisielt NM Old Boys Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Interkrets Veteran 50+ Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Kampinspektør/sensor Honorar: kr 400,- pr. match (kr 300).  
Treningskamp aldersbestemte landslag: Honorar: Gjennomsnittet av satsen for landslagsklassen og 
divisjonssatsen.  
 

Forslag vedtatt med 35 stemmer for og 2 mot. Med henvisning til vedtak i sak 8-1-10 og 

Seksjonsstyrets motforslag, skal Seksjonsstyret fastsette størrelsen på lagavgiften.  
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SAK 10 ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2017 – 2018  
 

  
SPORTSLIG 
1.  Forbundsseriene og NM-sluttspillet alle klasser.  
2.   Kretslagsturneringer for gutter og jenter. 
3. Alle landslag og turneringer for disse. 

- Delta i VM-herrer i Khabarovsk, Russland i uke 4-5. 

- Delta i 4-nasjoners turnering herrer i Moskva uke 49. 

- Arrangere og delta i VM for U19 i Drammen i uke 4. 

- Delta i VM for U17 gutter i Uljanovsk, Russland i uke 7. 

- Delta i VM for damer i Chengde, Kina uke 2.  
4.  Barneskoleturneringer for gutter og jenter. 
 
 UTVIKLING 
1.  Arrangere kurs sentralt og i klubbene. 
2.  Stimulere til "hver klubb sin bandyskole". 
3.  Fokusere på utvikling av jentebandyen. 
4.  Erstatte naturisbanene med kunstis. Arbeide for hel isflate for bandy på utendørs skøytebaner og i 

fremtidige skøytehaller. 
5.  Dommerutvikling 
 
ØKONOMI 
1.  Arbeide for å styrke seksjonens økonomi. 
2.  Legge til rette for topp og bredde. 
 
 ORGANISASJON 
1.  Klubbutvikling. 
2.  Bidra i FIB-systemet, herunder arbeide for bandy som fremtidig olympisk idrett.  
 
 
 

Forslag til arbeidsplan vedtatt, enstemmig med 42 stemmer for, med følgende tillegg: 

Utvikling punkt 5 – Dommerutvikling. 
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SAK 7: REGNSKAP 2016-2017                                        SAK 11: BUDSJETT 2017 –2018  
 
Prosjektregnskap bandyseksjonen R*-16/17 B-16/17 Differanse B-17/18 

     

Sum skole/bredde/rink 105 304 118 000 12 696 115 000 

Sum Informasjon & forsikring 13 200 13 200 0 13 200 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 118 504 131 200 12 696 128 200 

Sum serier menn -1 291 975 -1 293 500 -1 525 -1 471 250 

Sum serier kvinner -61 472 -39 850 21 622 -33 850 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -1 353 447 -1 333 350 20 097 -1 505 100 

Sum A-landslag menn 240 296 258 000 17 704 398 000 

Sum U-19 landslag menn 145 729 190 000 44 271 90 000 

Sum U17-landslag 161 252 160 000 -1 252 190 000 

Sum eget VM-U19 menn    400 000 

Sum landslag menn 547 276 608 000 60 724 1 078 000 

Sum A-landslag kvinner -15 482 70 000 85 482 215 000 

Sum U-17 kvinner 137 304 70 000 -67 304 30 000 

Eget VM-arrangement 0 300 000 300 000 0 

Sum landslag kvinner 121 822 440 000 318 178 245 000 

Sum toppidrett 669 098 1 048 000 378 902 1 323 000 

Sum trenerutdanning 15 658 49 300 33 642 49 300 

Sum dommerutdanning 44 805 50 000 5 195 50 000 

     79800 - LITTERATUR/REKVISITA. 955 10 000 9 045 10 000 

Sum kompetanseutvikling 61 419 109 300 47 881 109 300 

Sum Andre innsatsområder 64 581 77 400 12 819 77 400 

Sum NBF 19 124 29 040 9 916 45 540 

Sum Bandy 180 496 155 000 -25 496 184 000 

Sum styre og komiteer 199 621 184 040 -15 581 229 540 

Sum administrasjon 2 645 993 2 545 740 -100 253 2 687 808 

Sum Salg 0 -5 000 -5 000 -5 000 

Sum Sponsorinntekter -50 000 -80 000 -30 000 -110 000 

     98000 - ÅRSAVGIFT -18 750 -12 000 6 750 -12 000 

     98010 - LISENS -998 184 -930 000 68 184 -930 000 

     98020 - OVERGANGER -111 207 -91 000 20 207 -91 000 

     98030 - PROTEST/APPELL -3 700 0 3 700 0 

     98035 - BØTER O.L. -21 000 0 21 000 0 

     98060 - RAMMETILSKUDD -1 654 000 -1 654 000 0 -1 736 700 

Sum Andre inntekter -2 806 841 -2 687 000 119 841 -2 769 700 

Finans overføring til eget VM-fond 450 000 0 -450 000 0 

Finans inntektsføring fra eget VM-fond 0 0 0 -170 000 

Sum Finans 450 000 0 -450 000 -170 000 

Prosjektresultat -1 073 -9 670 -8 597 -4 552 

 
Regnskap: Se sak 7 (s. 3) 

Forslag til budsjett 2017/18 ble enstemmig vedtatt. 
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SAK 12 VALG  
 
SAK 12.1 Valg av medlemmer til Seksjonsstyret  

Valgkomiteen foreslår følgende valg for kommende periode: 
 

Leder: Stein Pedersen, Ullern IF (ikke på valg)  
Nestleder: Geir Andersen, Høvik IF (valgt for to år)  
1. styremedlem: Øistein Rune Eriksen, Torp IF (valgt for to år) 

2. styremedlem: Silje Maurtveten, Nordre Sande IL (ikke på valg) 
3. styremedlem: Julie Nålby, Drammen Bandy (valgt for ett år) 

1. varamedlem: Ravi Sunder, Drammen Bandy (valgt for to år) 
2. varamedlem: Marianne Eystø, Solberg SK (ikke på valg) 
3. varamedlem: Christen Møllhausen, Ready IF (ikke på valg) 

 
Samtlige styremedlemmer på valg ble ved akklamasjon valgt i henhold til valgkomiteens 

innstilling.  

 

 

SAK 12.2 Valg av medlemmer til Valgkomiteen  

 

Årsmøte valgte ved akklamasjon følgende valgkomite:  

Leder: Tor Sagafos, Røa IL 
Medlem: Jan Rockstad, Drammen Bandy 

Medlem: Hanne Werner, Røa IL 
Varamedlem: Per Hagberg, Hauger BK (ny) 

 
 
SAK 12.3 Valg av medlemmer til Ballfondet  

De senere årene har Ballfondet bestått av Bandyseksjonens valgte leder, NBFs Generalsekretær og 
Bandyseksjonens rekrutteringsansvarlige, som oppnevnes når den nye Bandyseksjonen konstitueres. 

Samme ordning foreslås for kommende periode.   
 

Forslag vedtatt ved akklamasjon. 
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FULLMAKTER TIL BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2017 

Til Årsmøtet 15. juni 2017 var 49 fullmakter representert ved møtets start med følgende fordeling: 
Klubbene – 44 fullmakter 
Bandyseksjonen representert med 5 fullmakter 

Fra Forbundsstyret, Bandyseksjonen og Administrasjonen stilte 9 personer med talerett. 
8 inviterte observatører.    

2 tilhørere. 
 

Fullmakter: 

Fornavn Etternavn Klubb 

Jan Rockstad Drammen 

Liv Sandaroe Drammen 

Stein Holo Drammen 

Line Rosef Drammens BK 

Atle  Braaten Frigg 

Truls Norderhaug Hamar 

Cathrine Elger Hauger 

Tor Sigbjørn Pundsnes Hauger 

Steffen Solem Hauger 

Per Christian Bunæs Haslum 

Jørn Follesø Høvik 

Sandra  Follesø Høvik 

Jan Henning Askheim Høvik 

Øivind Bergstrand Konnerud 

Frode  Lund Nielsen Konnerud 

Cecilia Andersson Konnerud 

Runar Andreassen Mjøndalen 

Pia Sørensen Mjøndalen 

Espen Nilsen Mjøndalen 

Karl Einar Haslestad Nordre Sande 

Martin K. Østlie NTNUI 

Christen Møller Røa 

Tor Sagafos Røa 

Tale Scott Røa 

Peder Schjoldager Ready 

Jan Wang-Norderud Ready 

Irene Dietrichson Ready 

Anders Olsson Sarpsborg 

Henning Strøm Sagene 

Helge Holter Skeid 

Atle Aabrekk Solberg 

Øyvind Gamst Solberg 

Liv Jenny Bø Solberg 

Terje Andersen Stabæk 

Kjetil H. Jensen Stabæk 
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Siri-Anne Stette Stabæk 

John Arnesen Strømsgodset 

Haakon Heyerdahl Ullern 

Anders Schmidt Ullern 

Wivi Stenstad Ullern 

Håkon  Tjomsland Ullevål 

Tonje  Strømdahl Ullevål 

Erik Nordbrenden Ullevål 

Eivind  Thorne Øvrevoll Hosle 
 

Fornavn Etternavn NBF 

Stein Pedersen Bandyseksjonen 

Julie Nålby Bandyseksjonen 

Silje Maurtveten Bandyseksjonen 

Geir Andersen Bandyseksjonen 

Ravi Sunder Bandyseksjonen 

 

Kun talerett: 

Fornavn Etternavn NBF 

Erik Hansen NBF-President 

Christen  Møllhausen Bandyseksjonen 

Tomas Jonsson Adm. 

Tor Audun  Sørensen Adm. 

Stian Lillevåje Adm. 

Halvor Hanneborg Adm. 

Kim Alexander Jørstad Adm. 

Ann-Mari Ellefsen Adm. 

Marcus Nilsson Adm. 

 

Inviterte observatører: 

Fornavn Etternavn NBF 

Gjermund Strømnes A-Herrer 

Knut Audun Sørensen A-Herrer 

Trond Audun Sørensen U19 Gutter 

Sergey Gusev U17 Jenter 

Erik  Langmo A-Damer 

Igor  Prakht A-Herrer 

Sigurd Klippenberg U19 Gutter 

Tine  Heien Bjonge A-Damer 

 

Tilhørere: 

Fornavn Etternavn Klubb 

Espen  Mofjell Stabæk 
Sjur Skridshol Lyn/Ready 
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