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Forord 
Norges Bandyforbund (NBF) fikk i 2017 støtte fra Extra Stiftelsen til prosjektet «Innebandy med 

mangfold». Prosjektets målsetning var å tilby gratis innebandy aktivitet for barn, unge og familier 

med flyktning bakgrunn. Rapporten beskriver hvordan prosjektet er gjennomført, resultater vi har 

oppnådd og erfaringer vi har gjort.    

NBF vil rette en takk til Extra Stiftelsen for økonomisk støtte, til Sørvest Bandyregion, Oslo- og 

Akershus Bandyregion, Sportsklubben Sterling, Klæbu IBK, Sunde IBK, Mjøsa IBK og Kampen IBK som 

har gjort en ekstra og viktig innsats i perioden.  

 

Sammendrag 
Norges Bandyforbund (NBF) er en frivillig idrettsorganisasjon tilknyttet Norges idrettsforbund. NBF 

består av tre idretter; innebandy, bandy og landhockey.  NBF fikk høsten 2016 tilskudd fra UDI for å 

gjennomføre innebandy aktivitet på forskjellige mottak for flyktninger. Våre klubber var ivrige og 

villige til å gjøre en ekstra innsats for en sårbar gruppe. Med midler fra Ekstra Stiftelsen fikk vi 

muligheter å videreføre prosjektet i 2017 og i 2018. Målsetning var å tilby innebandy aktivitet på 10 

forskjellige steder i landet og et mål om å nå 200 deltakere og at 50% av disse skulle bli medlem i en 

klubb.  Målgruppen var barn, ungdommer og familier med flyktning bakgrunn. 

Tiltakene ble gjennomført i regi av 5 klubber og 2 regioner. Klubbene hadde tett samarbeid med 

kommuner, skoler og andre instanser. NBF fungerte som en støttefunksjon. Klubbene/regioner fikk 

midler til honorar, transport, halleie og utstyrspakker. I Klæbu IBK ble innebandytreningen en del av 

kommunens introduksjonsprogram. Oslo og Akershus Bandyregion samarbeidet med Vahl skole, på 

Tøyen i Oslo. Majoriteten av elevene kommer fra fattige familier. En treningsgruppe ble videreført til 

Sportsklubben Sterling. Sørvest Bandyregion inviterte til gratis innebandyskole, for fattige barn og 

unge, i Stavanger, på Karmøy og i Sandnes. I tillegg ble det arrangert gratis innebandy aktivitet for 

elever ved Johannes Læringssenter. Også Kampen IBK arrangerte gratis innebandyskole på 

høstferien, med tilhørende nybegynnerkurs. Sunde IBK tilbyr gratis trening for kvinner med 

minoritetsbakgrunn. Mjøsa IBK gjennomførte treninger for flyktninger i fra Stange Asylmottak. 

Vi hadde en målsetning om å gjennomføre aktivitet for 200 personer. Det har vi klart med glans, da vi 

teller 511 personer og har gjennomført aktivitet på 10 steder i landet. Vi har lykkes med å få med 

mange. At tiltakene har vært gratis har stor betydning for deltakelsen. Utfordringen er å få de 

enkelte tiltakene til å bli varig i klubben. Her må det et kontinuerlig arbeid til og vi må hjelpe 

klubbene over lang tid. Språk og informasjon er utfordrende. Det tar tid å implementere en kulter 

der deltagelse i idrett blir varig. Gratis tilbud er en forutsetning. Det er også vanskelig å få kontakt 

med foreldre/foresatte, få dem interessert i frivillig arbeid og at barna deltar i dette. Det er viktig å 

involvere dem som frivillige, i den lokale klubben. Frivillighetsmodellen fungerer ikke alltid. Og det 

trengs økonomisk støtte frem til frivillighet er implementert i mange av disse miljøene.  
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Bakgrunn for prosjektet 
Norges Bandyforbund (NBF) er en frivillig idrettsorganisasjon tilknyttet Norges idrettsforbund. Vi har   

28000 medlemmer, fordelt på 334 klubber i hele landet og 8 regionale kretser. Norges Bandyforbund 

består av tre idretter; innebandy, bandy og landhockey.   

NBF fikk høsten 2016 tilskudd fra UDI for å gjennomføre innebandy aktivitet på forskjellige mottak 

for flyktninger. Våre klubber var ivrige og villige til å gjøre en ekstra innsats for en sårbar gruppe. 

Med midler fra Ekstra Stiftelsen fikk vi muligheter å videreføre prosjektet i 2017 og i 2018. Å bidra 

med lokal aktivitet er svært viktig for hverdagsintegreringen.  

Målsetning og målgruppe 
Målsetning var å tilby innebandy aktivitet på 10 forskjellige steder i landet.  Aktiviteten skulle gå over 

går over 10 ganger på hvert sted. Antall deltakere per sted opptil 20. Det vil si at vi hadde en 

målsetning om å nå 200 deltakere og at 50% skulle bli medlem i en klubb i etterkant av kurs.   

Målgruppen var barn, ungdommer og familier med flyktning bakgrunn. Uavhengig nasjonalitet, 

landbakgrunn og oppholds-status. Dette kunne være flyktninger på transittmottak, asylmottak eller 

omsorgssenter. Det gjaldt også flyktninger som er blitt bosatt i en kommune. 

Gjennomføring 
Tiltakene ble gjennomført i regi av våre klubber og regionale kretser, med erfarne trenere og 

instruktører. Klubbene hadde tett samarbeid med kommuner, skoler og andre instanser der vi fant 

målgruppa. Norges Bandyforbund, sentralt, har fungert som en støttefunksjon. Klubbene/regioner 

fikk midler til honorar, transport, halleie og utstyrspakker. 

Følgende tiltak er gjennomført og startet opp i 2017 og 2018: 

 

Klæbu IBK 
Klubben har gjennomført over 40 organiserte treninger. Med 80 unike deltakere, hvorav halvparten 

hadde flyktning bakgrunn. Innebandy treningen ble en del av kommunens introduksjonsprogram som 

språkpraksis og et tiltak for å øke deltagelsen i samfunnet for øvrig. Klubben tok også kontakt med 

flyktning tjenesten på bygda og stilte personlig opp på språk kafee for å informere og invitere til 

trening.  

Etterhvert ble det tydelig at det var smart å forme tiltaket som et nybegynnerkurs for alle 

kommunens innbyggere som ønsket å prøve innebandy. Det kunne virke demotiverende på 

deltagernes motivasjon, om det kun var et «integrasjonsprosjekt», men fordi det ble formet som noe 

større enn det, som en integrert del av klubben, og klubbens inngangsport til aktivitet på de øvrige 

lagene, kunne treningene avholdes regelmessig uansett. Ganske mange spillere er spesielt tilknyttet 

laget og tar mye ansvar for å opprettholde aktiviteten. For andre året på rad stiller deltakerne på lag i 

løkkebandyserien.  

Her er en video om «Nybegynnerlaget» hos Klæbu IBK 

 

Oslo og Akershus Bandyregion 

Oslo og Akershus Bandyregion (OABR) har gjort en stor innsats i et utsatt område i Oslo. OABR har 

gjennomført 20 organiserte treninger for elever på Vahl skole, på Tøyen i Oslo. Majoriteten av 

elevene på Vahl skole har minoritets bakgrunn og kommer fra fattige familier. 40 elever deltok.  

https://www.youtube.com/watch?v=sL8NEy7-n5A


Sportsklubben Sterling 

I etterkant av gjennomført nybegynner kurs på Vahl skole fikk elevene tilbud om gratis organisert 

innebandy trening hos Sportsklubben Sterling. Det ble dannet en treningsgruppe med sirka 10 nye 

medlemmer.  

 

Sørvest Bandyregion 
SVBR gjennomførte i høstferien (2017 og 2018) gratis innebandy skole, for fattige barn og unge, på 

tre steder. I Stavanger (33 deltakere), på Karmøy (35 deltakere) og i Sandnes (42 deltakere). 

Innebandyskolen varte i 3 dager, fra 9 til 14.  I tillegg er det arrangert gratis innebandy aktivitet for 

250 elever ved Johannes Læringssenter (JLS). JLS er en skole for elever med innvandrer bakgrunn som 

går der for å lære norsk før de blir inkludert i vanlig skoleverk.  

 

Kampen IBK  
Kampen IBK arrangerte gratis innebandyskole i høstferien. 33 deltakere benyttet seg av tilbudet. De 

fleste deltakerne ble rekruttert direkte fra aktiviteten Sørvest Bandyregion arrangerte i samarbeid 

med Johannes Læringssenter. Barna fikk utdelt hvert sitt busskort slik at de kunne komme seg på 

trening gratis. 

   

Sunde IBK 

Tilbyr gratis trening for kvinner med minoritetsbakgrunn. I snitt møter 12 damer, i alderen 18 - 49 år, 

hver uke. De fleste er gift og jobber mens noen ikke har jobb. En ting har de alle til felles. De elsker å 

møtes for å ha det gøy og sosialt. De sier selv at det har ikke noen annet å gå til og er så glade for 

tilbudet. Det har stor betydning att det er gratis.  

 

Mjøsa IBK 

Mjøsa IBK gjennomførte treninger for 16 flyktninger i fra Stange Asylmottak. Dessverre ble mottaket 

avviklet og lagt ned etter kort tid.  

 

Total oversikt: 

Klubb Deltakere Sted 

Klæbu IBK 40 Klæbu 

Oslo og Akershus Bandyregion 40 Tøyen 

Sterling Sportsklubb 10 Tøyen 

Sør Vest Bandyregion 33 
35 
42 
250 

Stavanger 
Karmøy 
Sandnes 
JLS 

Kampen IBK 33 Kampen  

Sunde IBK 12 Sunde 

Mjøsa IBK 16 Stange 

5 klubber og 2 regioner 511 9 steder 

 

 



Resultater 
Vi hadde en målsetning om å gjennomføre aktivitet for 200 personer. Det har vi klart med glans, da vi 

teller 511 personer og har gjennomført aktivitet på 10 steder i landet.  

Vi hadde også en målsetning at 50% skulle fortsette med aktiviteten i klubben. Dette tallet er 

vanskelig å faststille. I Klæbu ble flere av deltakerne knyttet til klubben. Sterling Sportsklubb fikk en 

ny treningsgruppe med 10 deltakere. Sunde IBK har fremdeles tilbud for kvinner. Barn og unge som 

har deltatt på innebandy i regi av Sørvest Bandyregion bor over hele Stavanger regionen. De fikk 

tilbud om å begynne i aldersbestemte lag hos de lokale klubbene Hundvåg Innebandy, Lura IL, Hinna 

IBK, og Brodd IBK. Dessverre mangler vi oversikten på hvor mange som fortsatte.  

Vi har lykkes med å få med mange.  At tiltakene har vært gratis har stor betydning for deltakelsen. 

Utfordringen er å få de enkelte tiltakene til å bli varige i klubben. Her må det et kontinuerlig arbeid til 

og vi må hjelpe klubbene over lang tid. Språk og informasjon er utfordrende. På noen av tiltakene var 

det 9 ulike språk som krever tolk. Informasjon blir en utfordring. Flere av deltakerne mangler også 

kontaktinfo, e-post eller telefon. Derfor blir det vanskelig å informere om treningstider og steder.   

Det er vanskelig å få kontakt med foreldre, få dem interessert i frivillig arbeid og at barna deltar i 

dette. Det er viktig å involvere dem som frivillige, i den lokale klubben.  

 

Oppsummering 
Selv om vi ikke lykkes med å etablere den selvdrevne aktiviteten hos alle klubbene, så har vi 

gjennomført gratis aktivitet, over en kort periode, for 511 deltakere, der alle fikk tilbud om å 

fortsette i lokal klubb. Det i seg selv er et godt resultat. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra 

kommuner, bydeler, skoler og foreldre. Instruktører får innblikk i historier som deltakerne har med 

seg. Fordommer minsker. Det har vært givende og motiverende.   

NBF fortsetter med dette viktige arbeid. I Oslo har vi begynt å ta tak i bydelene, Stovner, Bjerke, Alna 

og Søndre Nordstrand. Klubbene vi samarbeider med er Holmlia SK, Sveiva IB, Veitvet SK og 

Ellingsrud IL. Til dette mottar vi fattigdomsmidler fra BUFDIR. Også i Drammen og i Bergen har vi satt 

i gang tiltak i bydeler som scorer lavt på levekår. I Stavangerregion satser vi også på å arrangere gratis 

innebandyskoler i skoleferie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg – Bilder 
NB! Samtlige bilder er ikke deklarert til bruk utover denne rapport.  

Sunde IBK – trening for kvinner med minoritetsbakgrunn 

 

 

Sør Vest Bandyregion – innebandy skole i høsteferien, Stavanger 

 

 



 

 

Mjøsa IBK 

 

 

 

 

 



 

Kampen  

 

 

Sande 

 


