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Flest mulig,
lengst mulig
 er en forutsetning for økt medlemstall

30 003
medlemmer

Organisasjonen fortsetter å øke, 
over 30 000 medlemmer!

Norges Bandyforbunds (NBF) hovedmål har i ting-  
perioden vært økt medlemsvekst. Utviklingsavdelingen 
arbeider etter NBFs hovedmål hver dag og vil gjennom 
denne rapporten vise hva som er blitt gjort og hvilke 
resultater vi sammen med organisasjonen har oppnådd 
de to siste årene.  
I tingperioden har medlemsmassen økt med 7%. Jentene 
øker med 10%, mens guttene øker med 6%.  

* I rapporten henvises det til medlemsutvikling i tingperioden. 
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Å få flere og
bedre trenere med

gode holdninger.

medlem 
Flere aktive medlemmer   

       både på og utenfor banen.

aktivitetstilbud 
Være med å skape aktivitetstilbud for flere, 

både i eksisterende og nye klubber. 

klubben 
Inspirere klubber 
til utvikling av sin 
organisasjon til 
en ønsket fremtid.

utviklingsavdelingen
hVa jobber VI med?
Virksomhetsområdene klubben, aktivitetstilbud og trenere har vært sentrale i vårt arbeid. Med utgangs
punkt i medlemmet har vi arbeidet for å ivareta behovet om tilpassede aktivitetstilbud, økt kompetanse 
og bedre rustede klubber, for å imøtekomme økt medlemsvekst i våre idretter.

hVordan jobber VI?
Arbeidet bygger på en trefasemodell, der vi tar 
utgangspunkt i fasen velkommen. Fasen vekt legger 
etablering eller økning av aktive medlemmer i sam
arbeid med klubb. 

I fasen utdanning samspiller vi med klubb for å stimu
lere eksisterende og nye trenere/foreldre/ledere. 
Vi tilbyr utdanning i form av kurs på ulike nivå, samt 
inspirasjon og oppfølging av kursene.

I fasen konsolidering jobber vi sammen med klubb 
ene for å bedre deres rammebetingelser, rundt 
aktiviteten og den daglige driften. Samt gi et stør
re nettverk i form av samarbeid med idrettsråd og 
idrettskrets. 

I alle fasene vektlegger vi lokal tilpasning og veiled
ning gjennom hele tiltaket/prosessen, og oppfølging 
av igangsatte utviklingstiltak og prosesser. 

Trefasemodellen
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 Kjernen i NBFs  virksomhet er  

medlemmene
medlemsVekst
Utviklingsavdelingen arbeider hver dag for å nå hovedmålet 
til NBF om «Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, 
herunder hindre frafall – og det skal være gøy!»

Rekruttering av nye klubber, lag og spillere står i sentrum for 
de fleste tiltakene og er en forutsetning for å nå hovedmålet. 
Vi ser en økning i medlemsmassen i de klubbene vi har sam
arbeidet med. Arbeidet sammen med klubbene gir resultater 
og klubbene gjør en kjempejobb med å rekruttere og ivareta 
medlemmene. NBF vokser blant barn, ungdom og voksne og har 
passert 30 000 medlemmer.

Vi har opplevd stor vekst i aldersgruppen 1319 år (8%) siste 
to årene. Det er svært gledelig og viser at vi både klarer å 
rekruttere nye spillere, samt ivareta mange av barna også inn 
i ungdomsalder. Viktig å fortsette dette arbeidet i fremtiden. 
For mer info om medlemstallene se forbundets nettsider.

Økt rekruttering krever også et apparat som er i stand til å 
ivareta aktiviteten. Vel så viktig som å rekruttere nye spillere 
er det derfor å rekruttere nye foreldrene som kan bistå rundt 
aktiviteten i laget og ellers i klubben. For hvert nytt lag som 
startes er det potensielt 2040 nye foreldre med ulik kompe
tanse. Bandyskoler og nybegynnerkurs er ypperlige rekrut         
teringsarenaer for å involvere foreldre. Foreldrelag eller for
eldrekamp er andre tiltak som er med på å skape engasjement 
blant foreldrene og som flere klubber har hatt suksess med.

Medlemsutvikling
6-12 og 13-19 år

jenter 
Vi blir stadig flere jenter i NBF. Det er veldig gledelig. Totalt er 
det nå 7317 jenter i NBF. Antall jenter har økt med 10% siste 
to år mens antall gutter har økt med 6% i samme periode. 
Bandy og landhockey har opplevd den største veksten på jen
tesiden med en økning på henholdsvis 16% og 15%. Innebandy 
hadde en øking på 8%. 

En av suksesskriteriene vi opplever, er å etablere rene jentelag 
som trener med og spiller kamper mot andre jenter. Dersom 
jenter og gutter blandes, ser vi ofte at flere jenter faller fra. 
Det ser vi også i rekrutteringsfasen, når vi deler jenter og gut
ter på skolebesøk er det lettere å rekruttere jenter. 

Vi anbefaler derfor klubbene å dele i egne jentegrupper ved 
oppstart av nye lag og at dette annonseres i forkant. 

Medlemsutvikling  jenter
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utviklingskonsulenten  
står nærmest klubbene og 
medlemmene

Utviklingskonsulentene har en verktøykasse med tiltak 
innenfor de tre fasene som de kan bruke til å bistå klubbene 
med utvikling. En kort beskrivelse av tre sentrale tiltak er: 

skolebesøk
Besøk på skole eller skolefritidsordninger (SFO, AKS etc) er et vanlig rekrutteringstiltak ved oppstart 
av nye lag. Da besøker vi skolen(e) nær klubben i den aktuelle aldersgruppen for å vise frem aktiviteten i 
kroppsøvingstimene, og reklamere for tilbudet som starter i lokal klubb. 

nybegynnerkurs 

Nybegynnerkurset er i utgangspunktet et 5ukerskurs, som gir en innføring i innebandy gjennom lek og 
spill. Målet er at deltakerne etter endt kurs etablerer eget lag i regi av lokal klubb, drevet av foreldre. 
Kurset bygger på gode pedagogiske opplegg som er utviklet av Norges Bandyforbund. Oppleggene er en
kle å følge, og det vil ikke være noe problem for foreldre eller trenere i idrettslag/klubber å gjennomføre 
et nybegynnerkurs. 

klubbesøk
Et formelt/avtalt møte med klubbledelse oftest i klubbens egne lokaler. Analyse av klubbsituasjon. Ana
lysen følger arbeidsmetode i NBFs rammeverk for klubbutvikling hvor lytte til klubbens behov er sentralt. 
Et klubbesøk kommer som oftest som en videreføring av en klubbkontakt og kan resultere i oppfølging i 
form av en videre prosess, startmøte og virksomhetsplan.

VI er særlIg Fornøyd med:

520
skolebesøk
med over 19 000 

deltakere

152
nybegynner-

kurs
med over 

2500 deltakere

304 
klubbesøk

med over  
800 deltakere

2812
tIltak 

fase 1 til 3
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se hva som skjer
NBFs utviklingskonsulenter publiserer nyhetsbrev over arbeidet i regionene hver måned. Her 
får du et godt innblikk i utviklingsarbeidet og samarbeidet med klubbene lokalt. Les måneds
brevene på regionenes nettsider eller meld deg på nyhetsbrevet og få det tilsendt på epost. 

«Sesongens første 
minirunde ble holdt 
på Senja.»

nordnorge  
månedsbreV noVember 2017

«Ungdomsskoleturnering 
med 98 lag og over 200 
kamper.»

sørvest  
månedsbreV noVember 2017

«Nybegynnerkurs i 
 landhockey.»

oslo og akershus 
månedsbreV Februar  2018

«Da var det endelig klart 
for treningssamling for 
jenter igjen.»

sørøst  
månedsbreV oktober 2017

«Bandyen i Trondheim 
ser nye muligheter, gratis 
bandyskole for barn»

midtnorge 
månedsbreV Februar 2018

«Barnelaget til IL Fri 
er selvgående, og blir 
innmeldt i NBF på sitt 
årsmøtet.»

hordaland 
månedsbreV mars  2018
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idrett For 
alle

el-innebandy
Fokuset er å bevare all aktivitet som er skapt gjennom årene. I 2017 var det 26 klubber med 
tilsammen 226 aktive medlemmer. Klubbene trenger å styrkes med flere spillere, trenere og 
kompetanse.
Det er utviklet en manual med alt fra enkle øvelser, treningstips, øktplaner og regler, til ved
likehold av kjelker og andre rammer for idretten. Vi håper at manualen kan være til hjelp og 
bidra til inspirasjon. Det er utviklet trenerkurs i ELinnbandy og første ELinnebandytrener 
med trener 2 kompetanse.
Selv om vi har en liten nedgang i antall medlemmer har vi en stor økning i antall turneringer. 
Klubbene har et stort engasjement og gjør en formidabel innsats. Hele 16 turneringer er gjen
nomført i sesongen 2017/18. Dette er økning med 6 turneringer fra tidligere.

super-innebandy
Et nytt område for NBF i 2016 var å fokusere på «vanlig» tilrettelagt innebandy for mennes
ker med spesielle behov. Det vil si mennesker med nedsatt kognitiv eller fysisk funksjon. I 
løpet av to år har vi etablert 14 klubber og teller 118 SUPERinnebandyspillere.
I mars 2017 representerte Karmøy IBK Norge under Special Olympics World Winter Games. 
Laget fra Karmøy IBK gjorde en ubeskrivelig innsats under lekene og endte opp med å ta 
gullmedalje. 

Det skal være 
gøy for alle!

rekruttering
Paraidrettsdager er et samarbeid mellom flere særforbund som viser frem sine tilrettelagde 
idretter. Det gir funksjonshemmede muligheter til å teste ut forskjellige idretter som finnes i 
områder der de bor. I 2016 deltok vi på syv arrangement og i 2017 på seks arrangement. Her 
blir både ELinnebandy og SUPERinnebandy frontet. Vi deltar også på demodager og arran
gementer lokalt for å rekruttere utøvere.

idrett og mangFold
2016/17 fikk forbundet innvilget søknad til UDI på kr. 300.000, til prosjektet «Inneban
dy med Mangfold».  Arendal IBK, Asker IBK, Mjøsa IBK, Volda IBK og Narvik har til sammen 
gjennomført 6 nybegynnerkurs, for 128 barn og ungdommer. Klubbene fikk midler til honorar, 
transport og halleie, samt en utstyrspakke fra Salming. 
Prosjektet ble videreført til sesong 2017/18 med innvilgede midler fra ExtraStiftelsen 
og Barne og familiedepartementet (Bufdir). Klæbu IBK, OABR, Sportsklubben Sterling og 
Sørvest Bandyregion har alle gjennomført gratis innebandyskoler og nybegynnerkurs for 233 
barn og unge.
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Fokus på utdanning
Økt kunnskap gir ny inspirasjon!

over 100 kurs
Forbundets virksomhetsidé er å legge til rette aktivitet 
for flest mulig lengst mulig. Det gjelder for alle uansett 
rolle, både som utøver, dommer, trener, leder, foresatt eller 
frivillig. Ettersom antallet aktive øker er det også et økende 
behov for kompetanse. 

Utviklingsavdelingen har i felleskap med administrasjonen 
på Ullevål og i region/krets bidratt med å legge vekt 
på utdanning. Det er gjennomført 100 kurs med over 
1000 deltakere i tingperioden. I tillegg er det arrangert 
flere seminarer med ulike foredragsholdere som gir 
inspirasjon. Alle klubbene i NBF har muligheten til å melde 
inn kursønsker to ganger i året, 15. mai og 15 november. I 
2017 fikk vi inn over 200 kursønsker. Dessverre har vi ikke 
mulighet til å avholde alle kurs som er ønsket til en hver tid. 
Vi prioriterer de kursene med størst etterspørsel. 

De siste to årene er det for første gang gjennomført 
Velkommen til og Trener 1 kurs i alle tre idrettene samt 
ELinnebandy etter mal fra Norges idrettsforbund. Vi har 
i perioden gjennomført trener 2 med deltakere fra alle 
tre idrettene, samt i ELinnebandy. Våren 2018 var det 
søknad og opptak til trener 3, som har oppstart høsten 
2018.

Det er vedtatt et mandat for de fagansvarlige innenfor 
de ulike virksomhetsområdene. Nye elæringsmoduler 
utviklet av NIF er tilgjengelig for de som tar våre 
utdanninger, innenfor virksomhetsområdene: 
organisasjon (innføring i styrearbeid), lov (barneidrettens 
verdigrunnlag) og trenerløypa. Det er i perioden gjort 
betydelig oppfølging av dommere, dommerveiledning, og 
opparbeidelse av regeldatabase er gjennomført.

59 kurs  
med 596 deltakere

trener

37 kurs  
med 393 deltakere

dommere

3 kurs  
med 20 deltakere

org. og ledelse
oslo og akershus

sør-
østsør-

vest

hordaland innlandet

midt-norge

nord-norge

369

9

70

161

161

buskerud

135

68
63

32

104

deltakere kurs 
 PR. REGION/KRETS
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Frem mot 2020 vil vi:Få med flest mulig barn og unge. Fortsette det gode  arbeidet for al

dersgruppen 6–19 år, ikke minst for å få med flere  foreldre, lagledere 

og trenere rundt aktiviteten.
Tilby enda flere kurs og kompetansetiltak, ut fra klubbers ønsker og 

behov.

Flest mulig,
lengst mulig
 er en forutsetning for økt medlemstall


