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 Referatsaker: 

- Orientering om status, korunasituasjonen, 

Igangsetting/gjenåpning av aktiviteten/seriene. 

Protokoll for eliteinnebandy er godkjent. 

Utfordringer med smittesituasjonene. Spesielt i Østfold og Oslo. 

Utfordringer med gjennomføringen av kamper i eliteserien. Dette 

gjelder spesielt Harstad hvor flyselskapene kansellerer flyvninger. 

Dette fører til at kamper i Harstad må flyttes.  

Det er ikke mottatt noen ytterligere informasjon fra myndighetene 

om åpningen av breddeidretten. Kamper for breddeidretten for 20 

år og eldre må utsettes. 

NIF har fått forespørsel fra KUD og HD om hvilke og antall 

utøvere som får redusert aktivitetstilbud på grunn av 

myndighetenes bestemmelser om geografiske 

aktivitetsområder/grenser for de under 20. NBF har gitt NIF 

tilbakemelding på dette, men det foreligger ikke noen avgjørelse fra 

myndighetene på grunnlag av vår/NIFs tilbakemelding. 

 

 

 



- Økonomi på kort og lang sikt 

Sitasjonen er som det ble redegjort for på sist møte. 

Til nå har NBF mottatt i over kant av en million i 

lisensinnbetalinger. 

Dette er som forventet noe lavere beløp enn på samme tid i fjor. 

Lånetilsagn fra DNB er mottatt. 

Administrasjonen har hatt en gjennomgang med den økonomiske 

situasjonen på kort og lang sikt for NBFs regioner. 

Ingen region melder at de har økonomiske utfordringer på kort sikt 

men for flere kan det bli utfordringer på lengre sikt. De reelle 

tapene vil oppstå i tilfelle NBF eller regionene må avlyse 

gjennomføring av serier. Planen for kompensasjonsordningene fra 

staten er at det fram til 1. november. kan inntil 70% av tapte 

inntekter grunnet avlysning av arrangement dekkes. Fra 1. 

november kan inntil 50% dekkes. Fra og med 1. januar 2021 er 

planen at det ikke betales noen kompensasjon, kun midler til 

stimulering av aktivitet. Dette ser fornuftig ut forutsatt at det er 

kontroll på pandemien i begynnelsen av 2021 og at det åpnes opp 

for breddeidretten innen 1. oktober. I tilfelle nedstengning av 

aktivitet vedvarer framover og ut i 2021 vil sannsynligvis planen 

treffe dårlig. I tilfelle NBF og regionene avlyser seriespill for 

breddeidretten vil det for organisasjonen (NBF og regionene til 

sammen) bety manglende inntekter på kr 15 millioner. I henhold til 

regjeringens plan om å kompensere tap ved arrangementer som 

avlyses innen 1. nov med 70%, vil i tilfelle organisasjonen måtte 

realisere et tap på kr 4,5 millioner. Ved avlysning fra 1. nov. til 31. 

des er planene at det kompenserer inntil 50%. Det vil bety at 

organisasjonen må realisere et inntektstap på minst 7,5 millioner. 

Avlysning etter 31. des. vil ikke bli kompensert. Regjeringen har 

informert at tilsvarende det kompensasjonen reduseres skal gis i 

støtte til initiering av ny aktivitet. Hva som blir rammene for dette 

er uklart. Administrasjonen har sendt et notat til NIF om 

konsekvensene av planen som er foreslått av regjeringen. På 

grunnlag av notatet, ba NIF om et møte for å bli nærmere informert 

om situasjonen. Møtet var positivt, NIF vil ta opp flere av 

momentene NBF har belyst med KUD.  NIF vil også be om 

avklaringer med KUD når det gjelder hvilke 

inntektstap/kostnadsøkning på grunn av stengt aktivitet som vil 

kunne bli kompensert. 

 

 

- Søknader om kompensasjon for inntektstap forårsaket av 

avlyst seriespill i landhockey 

Administrasjonen har søkt i henhold til KUDs 2. 

kompensasjonspakke om kompensasjon for avlyste seriespill i 

landhockey. Det er forespeilet en rask behandling og utbetalingen 

av godkjent kompensasjon. I henhold til forskriften mener 

administrasjonen at tapet i forbindelse med avlysningen av seriene 

berettiger kompensasjon fra denne ordningen. Det er søkt om 



kompensasjon for et tap på kr 63.000,-. Ved innvilgelse vil 70% av 

dette kompenseres. 

- NIF har utviklet et felles idrettslig e-kurs om koronavett 
Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er 

for utøvere fra 13 år og oppover, og foreldre eller foresatte til 

utøvere opp til 12 år. Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i 

Minidrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. 

Kurset gir grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive 

idrettsaktivitet. 

E-kurset er obligatorisk. Når man har gjennomført e-kurset, må 

man vise frem kursbeviset for idrettslaget v/lagleder. Fristen for å 

gjennomføre kurset er snarest mulig eller innen utgangen av 

september. Idrettspresidenten opplyste på informasjonsmøte 9. 

september at det var 90.000 NIF medlemmer som har fullført 

kurset. 

 

- NIF lederforum 25. august 2020 
En viktig presisering på NIFs ledermøte, som ble gjennomført på 

Teams, med over 100 deltagere, kom fra overlege Are Berg i 

Folkehelseinstituttet, som orienterte generelt om coronasituasjonen. 

Han sa at det er ingen spesielle restriksjoner overfor idretten, men 

idretten er blitt gitt visse avvik fra de generelle smittevernreglene 

om en meters avstand og antall samlet på et sted - for de gruppene 

som er gitt anledning til fysisk kontakt.  

NIF er opptatt av å få i gang breddeidretten. Her vil resultatene av 

hvilke utslag i smitte som oppstarten av elitelagidrettene gir, være 

avgjørende på om helsemyndighetene vil slippe opp mer. I denne 

sammenheng var NIF tydelige på at det overfor 

Kulturdepartementet arbeider med nye kompensasjonsordninger for 

idrettslag og særforbund. 

Idrettstinget 2021 er besluttet lagt til Bergen 28. til 30. mai. 

Valgkomiteen til idrettsstyret og komiteene er i arbeid. 

Bandyforbundet bør ha en vurdering av mulige kandidater. 

 

- Søknad om godkjenning av elitelagene i bandy som toppidrett 
Bandyseksjonen har i samarbeid med beredskapsgruppen og 

administrasjonen arbeidet for å få Eliteserien herrer og Dameserien 

i bandy godkjent som toppidrett under koronabestemmelsene. 

Forutsetningen for unntaket fra smittevernsbestemmelsene for 

toppidretten er at utøverne skal være profesjonelle eller 

semiprofesjonelle. I utgangspunktet vil ingen av NBFs idretter 

kunne møte disse forutsetningene. Selv om det var lite sannsynlig 

at våre idretter ville få «unntak fra forutsetningene for unntaket for 

toppidretten» ble det bestemt å forsøke. Når det ble gitt unntak fra 

smittevernsbestemmelsene for toppidretten var myndighetene 

tydelige på at dette kun skulle gjelde en mindre gruppe utøvere. I 

samarbeid med NIF valgte derfor NBF først å søke om unntak fra 

unntaket for elite innebandy. Bakgrunnen for at det først ble søkt 

om «unntak fra unntaket» for elitelagene i innebandy var at 

seriestart for disse lagene var 12.- 13. september. I slutten av juni 



var myndighetene tydelige på at det ikke ville blitt vurdert å åpne 

opp for ytterligere idrettsaktivitet før medio august. I månedsskiftet 

juni/juli var det derfor ikke mulighet for at elitelagene i innebandy 

ville kunne gjennomføre minimumsforberedelser før serieåpningen, 

hvis de ikke ble godkjent som toppidrett innenfor 

smittevernsprotokollen. Eliteserien herrer og Dameserien i bandy 

starter sin serie først medio november. På grunnlag av 

smittesituasjonen i juni var det sannsynlig at det ble åpnet opp for 

breddeidrettene i august/september. Det var derfor sannsynlig at 

elitelagene i bandy ville få rimelig god tid til forberedelser til 

serien. I tilfelle det ikke ble åpnet opp for breddeidretten ville det 

sannsynligvis være gode muligheter for å få elitelagene i bandy 

godkjent, som toppidrett under smittevernsbestemmelsene, når elite 

for innebandy var godkjent, og dette ikke hadde ført til at det 

oppstod smittesituasjoner. I august ble smittesituasjonen forverret, 

og det ble sannsynlig at åpningen av breddeidretten måtte vente. 

Prosessen med å få elitelagene i bandy godkjent, som toppidrett i 

forhold til smittevernsprotokollen, ble igangsatt. NBFs søknad ble 

sendt fra NIF til KUD med positiv innstilling. Det var derfor svært 

gledelig når NBF mottok beskjed om at myndighetene godkjente 

søknaden. 

Det er grunn til å rette stor takk til Innebandyseksjonen, og de i 

NBFs administrasjon som utarbeidet grunnlaget og alle protokoller, 

som førte frem til at våre elitelag i innebandy og bandy nå kan 

trene og spille kamper med full kontakt. 

Det har vært en stor fordel for elitevirksomheten i bandy at 

innebandy hadde gjennomført den ressurskrevende prosessen med 

å få tillatelsen og utforme alle forutsetningene for å starte opp med 

full kontakt på trening og i kamper. Denne prosessen har tydelig 

vist hvor stor fordel våre idretter har av felleskapet, og den 

betydelige større ressurstilgangen, enn om NBFs idretter hadde 

stått alene. 

Selv om elitelagene i bandy og innebandy nå kan gjennomføre 

trening og seriespill, er det svært viktig å være klar over at 

koronasituasjonen er krevende og tillatelsene er gitt under 

forutsetning av at klubber, lag og spillere respekterer og etterlever 

smittevernsbestemmelsene og forutsetningene for «unntaket fra 

unntaket». 

 

- Status internasjonal aktivitet 
NBF har meddelt den russiske organisasjonskomiteen og FIB at det 

ikke er aktuelt at Norge deltar i VM bandy for menn som var 

planlagt avholdt i Irkutsk 5. til 11. oktober 2020. 

IFF og det finske innebandyforbundet har informert at VM for 

menn i innebandy som var planlagt avholdt i Helsingfors i 

begynnelsen av desember 2020, er utsatt til 2021. IFF vil informere 

om aktuelt tidspunkt for mesterskapet etter sitt styremøte i slutten 

av september. 

IFF har general assembly fredag 11. desember 2020 fra kl.08.30 

digitalt. NBF kan ha to representanter. Paal Saastad skal være med. 



Viktig at NBF innstiller Monica Bakke til gjenvalg i EC og at Kim 

Jørstad også renomineres. NBF støtter også gjenvalg av Tomas 

Eriksson som IFF president. 

Det internasjonale bandyforbundet, FIB, har gjennom ført valg 

hvor Stein Pedersen er gjenvalgt for ny fireårs periode, men ikke 

gjennomført noen kongress. 

Landhockey har europeisk nettmøte i lørdag 7. november 2020 

kl.11.00, samt verdenskongress 19.-23. mai 2021. Representasjon 

ivaretas av hockeyseksjonen. 

 

 

- NIFs søknad om tippemidler for 2021 
NIF har sendt ut et høringsskriv om tippemiddelsøknaden for 2021. 

I høringen har NIF stilt flere spørsmål det ønskes at særforbundene 

og idrettskretsene svarer på. I høringsnotatet er det ikke forslag til 

konkrete søknadsbeløp på de fire postene eller antydning om det 

samlede beløpet NIF vil søke på.  

Særforbundene har fått frist til 2. oktober til å svare på høringen. 

NIF kommer til å vedta søknaden i sitt styremøte medio oktober. 

NIF har fått utsatt fristen for å levere spillemiddelsøknaden til 

KUD til 20. oktober. Tidligere har denne fristen vært satt til 1. 

oktober. 

Administrasjonen i samarbeid med AU vil utforme svar på 

høringen og sende til NIF. 

 

 

 

SM – 19.1  Opprettelse av organisasjonsutvalg for tilpasning av NBFs organisasjon til 

den endrede geografiske tilpasning av statens og idrettens organisering 

 

 På grunn av den utfordrende situasjonen koronaepidemien forårsaket ble det 

ikke prioritert å videreføre arbeidet, som våren 2020 ble igangsatt, med 

etablering av utvalg som skulle utarbeide forslag til NBFs ideelle politiske og 

administrative regionale organisering. 

Forbundsstyret ønsket at utvalget også vurderer hvilke rasjonaliserings-

/synergieffekter som kan realiseres med bedre utnyttelse av NBFs digitale 

driftsløsninger. 

 

Forbundsstyret mener at det er viktig nå at dette arbeidet kommer i gang igjen. 

Det er primært organiseringen av Østlandsområdet som består i dag Oslo, 

Viken samt Telemark og Vestfold som bør vurderes. 

 

 

Vedtak: 

Det etableres et utvalg som utarbeider forslag til NBFs regionale organisering i 

området som består av Oslo, Viken samt Telemark og Vestfold. 

Utvalget skal foreslå den geografiske organiseringen og en politisk 

styringsstruktur som er tilpasset dette. 



Utvalget skal også vurdere hvilken rasjonaliserings/effektiviserings muligheter 

organiseringen kan gi. Her bør også NBFs nye digitale løsninger legges til 

grunn for vurderingen. 

 

Utvalget består av: 

NBFs arbeidsutvalg 

NBFs tre seksjonsledere 

Fra Oslo og Akershus Bandyregion: Regionleder Hilde Langfeldt og leder for 

bandyavdelingen i regionen Eivind Thorne 

Fra Sør Øst Bandyregion: Regionleder Kenneth Johansen  

Fra Buskerud: Kretsleder Tom Andersen 

Administrasjonen ivaretar sekretær ansvaret for utvalget. 

 

Det forventes at utvalget avslutter sitt arbeid innen mai 2021 og leverer en 

rapport om sine vurderinger til forbundsstyret. 

  

SM – 19.2  Arrangementsprotokoll for gjennomføring av elitekamper i innebandy 

  

  Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner protokollen som er utarbeidet for gjennomføring av 

elitekamper i innebandy. 

 

   

SM – 19.3  Tid og sted for NBFs forbundsting 2021 

 

  Vedtak: 

  Norges Bandyforbunds forbundsting 2021 avholdes 4. september 2021 i Oslo. 

 

Seksjonsstyrene bør ta stiling til sted og tidspunkt for sine årsmøter før neste 

forbundsstyremøte. 

 

 

 

 

Eventuelt 

 

Forbundstinget valgkomite: 

Leder for NBFs valg komite Marianne Talberg har meddelt at hun må trekke seg fra sitt verv. 

Forbundsstyret behandler denne sitasjonen på forbundsstyremøte 12. oktober. 

 

 

Adgangskort til seriekamper sesongen 20/21 for forbundets og kretsenes representanter 

 

Vedtak: 

Det kan utstedes adgangskort for forbundets og kretsenes/regionenes representanter på 

seriekamper sesongen 20/21. 

Det utstedes kun adgangskort til de som har oppgaver knyttet til organisasjonens behov for 

observasjon av arrangementene. 

NBF informerer klubbene om hvilke personer som er tildelt adgangskort på forbundsnivå. 

Hvis regionene/kretsene utsteder adgangskort, må de informere sine klubber om dette. 



Personer som er tildelt adgangskort må varsle klubben i god tid før arrangementet at de vil 

være til stede samt hvilke oppgaver de skal ivareta. Representanten som er til stede på 

seriekamper på vegne av organisasjonen leverer rapport til NBF om arrangementet. Her er 

klubbens håndtering av koronaprotokollenes bestemmelser sentralt. 

Forbundets administrasjon utsteder adgangstillatelser til forbundets representanter. De 

respektive kretser/regioner utsteder adgangstillatelser for sine representanter 

 

 

Oslo 23. september 2020  

 

Tomas Jonsson 

Generalsekretær 

  

 

 

Neste forbundsstyremøte er vedtatt avholdt kl 17.00 12. oktober 2020. Det blir innkalt til 

møtet på Teams. 


