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-

Orientering om status, korunasituasjonen,
NBF har fått tilbakemelding fra NIF at myndighetene ikke vil gi
konkrete svar på de geografiske begrensningene for
aktivitet/seriespill for de under 20.
Myndighetene er opptatt av at alle skal få et aktivitetstilbud, men at
organisasjonene, så langt som mulig, skal følge de geografiske
begrensingene. Dette setter NBF i en «tolkningssituasjon». Vi kan
best sikre at den overordnede føringen «alle skal få et
aktivitetstilbud» ivaretas ved å gjennomføre tilbudet/seriene som
tidligere. Dette vil også sikre et likeverdig tilbud.
Myndighetene har informert om åpning av 1. fase for
breddeidretten. Denne åpningen gjelder for trening, ikke kamper.
NBF kan da, i henhold til innfasingsplanene, som er godkjent av
myndighetene, åpne for trening for 150 bandyspillere, 1.710
innebandyspillere og 70 hockeyspillere. Signalene fra
myndighetene, om eventuell videre åpning for breddeidretten,

avhenger av i hvilken grad denne åpningen vil bidra til økt smitte.
Derfor foreligger ikke informasjon om eller når det vil åpnes for
fase 2. Det er ikke mottatt signaler på når eller om det foreligger
plan for oppstart av kamper for breddeidretten. Det har tidligere
versert rykter om at en eventuell åpning for kamper kan variere
geografisk, avhengig av smittesituasjonen i forskjellige områder.
Det er også antydet at alle tre gjenåpningsfasene for breddeidretten
gjennomføres før det blir aktuelt å sette i gang med seriespill.
Som informert om på siste forbundsstyremøte vil
kompensasjonsordningen endres, fra nå 70% av tapte inntekter, til
50% av tapte inntekter, den 1. november for avlyste arrangementer.
Forbundsstyret vil ta stilling til eller gi beredskapsgruppen
myndighet til å beslutte om serier skal avlyses. Det kan bli aktuelt å
avlyse serier innen 1. november. Det vil avhengig av
smittesituasjonene og signaler fra myndighetene.
De respektive regioner/kretser tar, etter eventuell kommunikasjon
med der respektive klubber, avgjørelser om regionale serier
avlyses.
Hvis det ikke kommer signaler på videre åpning av aktivitet for
bredden i løpet av de nærmeste ukene blir det nødvendig å
forberede permitteringer. Fra 1. november endres de midlertidige
bestemmelsene for permittering tilbake til de «ordinære».
Kulturministeren og idrettspresidenten har bekreftet at de vil være
til stede på trening med Bærums Verk el-innebandy 28. oktober.
NBF blir representert i forbindelse med dette besøket.
Etter minirunde i Asker 26. og 27. september testet et barn positivt.
Kommunelegen i Asker har sørget for smittesporing, men det er
ikke mottatt informasjon om at noen har blitt smittet i forbindelse
med arrangementet. I henhold til informasjon NBF har, har
kommuneoverlegen i Asker uttalt at arrangør har ivaretatt alle sine
smittevernsforpliktelser i forbindelse med arrangementet på en god
måte.

-

Økonomi på kort og lang sikt
På grunn av at det den 25. september var negative signaler om
åpning for breddeidretten, forespurte administrasjonen DNB om å
øke den innvilgede kredittrammen fra 2,5 millioner kroner til 4
millioner kroner. Dette innvilget DNB. Administrasjonen mener at
forbundets likviditet, med denne kredittrammen, fram til
overføringene av spillemiddeltilskuddene i midten av februar 2021,
er rimelig godt sikret.
Til nå har NBF mottatt i overkant av tre millioner i
lisensinnbetalinger. Dette er ca. 40% av det som normalt er
innbetalt i begynnelsen oktober. Beskjeden om åpning av 1. fase

for breddeidretten vil forhåpentligvis føre til at spillere på de
lagene, som får starte trening, løser ordinær lisens for sitt nivå.
Lagavgifter for elite innebandy er innbetalt og lagavgifter for elite
bandy er fakturert og skal innbetales før 14. oktober.
Administrasjonen mener at de ikke variable avgiftene for 1.
divisjon Østland i innebandy også bør faktureres, da disse kun
dekker en andel av faste utgifter, som påløper uansett om det
avvikles seriespill eller ikke. I tilfelle seriespillet avlyses, og det
utbetales kompensasjon fra myndighetene, bør dette refunderes
klubbene. De variable kostandene (dommerkostander osv.) påløper
først når seriespillet er igangsatt. Fakturering av disse avgiftene
avventes inntil seriespill igangsettes i de respektive idretter klasser.
Det er naturlig at det samme gjøres for «breddelagene» i bandy,
som nå har fått åpnet opp for trening.
Forbundsstyret er enig i at lagavgiftene bør faktureres. I tilfelle
lagene ikke er enige i dette bør seriene avlyses da serieavgiften
dekker kun andel av de faste kostandene for planlegging og
gjennomføring.
NBF søkte, i henhold til kompensasjonspakke 2, om kompensasjon
for avlyst serie i hockey. Søknaden er godkjent av Lotteritilsynet
og 70% av tapte inntekter grunnet avlysningen av serien
kompenseres.
-

Eventuelt unntak for trening innendørs for landhoceky
Ved at det åpnes for 1. fase for breddeidretten er det ikke aktuelt å
søke om unntak for smittevernsbestemmelsene for hockey.
Hockey lagene har igangsatt trening. EFH arrangementet, som er
planlagt avholdt i Oslo i midten av februar 2021, forberedes i
henhold til planene. Det er ikke mottatt noen informasjon fra EHF
om når det eventuelt tas tilling til om dette arrangementet avlyses.
NIF er informert om dette arrangementet og vil avklare eventuelle
karantenebestemmelser med myndighetene.

-

Tilsvar til NIFs forslag til spillemiddelsøknad for 2021 og
questback i forbindelse med evaluering av forvaltningsordningene
Forbundsstyret hadde ikke bemerkninger til tilsvaret AU har sent til
NIF.

-

NIF har utviklet et felles idrettslig e-kurs om koronavett
Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere.
E-kurset er obligatorisk. Til nå har 100.000 NIF medlemmer
fullført kurset. Av disse er i underkant av 4000 NBF medlemmer.
Det er sannsynlig at et høyere antall NBFs medlemmer har tatt
kurset, da mange sannsynlig har gjennomført dette tidligere på
grunn av sin deltakelse i fotballen.
Administrasjonen sender påminnelse til klubbene om plikten
klubben har for å påse at samtlige spillere har gjennomført kurset
før de deltar i trening eller kamp.

-

Idrettens Hus
Leiekontrakten NIF har med Ullevål Stadion AS utgår ved utløpet
av 2023.
Det er igangsatt prosess for å legge et grunnlag for å beslutte hvor
de sentrale idrettsorganisasjonene bør lokaliseres etter 2023. Det er
gjennomført en behovsanalyse og særforbundene har hatt anledning
til å komme med innspill/ønsker om lokalisering, samt ønsker om
romutforming og funksjoner.
Nåværende lokaler på Ullevål Stadion blir tatt med i de utredninger
som gjennomføres.
NBF har gitt tilbakemelding til NIF at forbundet også etter 2023
ønsker å være lokalisert på Ullevål Stadion og beholde dagens
lokaler.
NIF har informert at på fredag 16. oktober vil fire tilbydere av
lokaler til Idrettens Hus fra 2024 presentere sine forslag. Hver
tilbyder får en time til å vise oss hvorfor vi bør flytte kontorene
våre til akkurat dem, eller bli her hvor vi er – siden Ullevaal
Stadion er en av tilbyderne.
De fire tilbyderne er:
Sandakerveien 140
Maridalsveien 323
Hasle 18
Ullevål Stadion

-

Aktivitetsstart, seriespill for elite
Eliteinnebandy har spilt flere runder. Til nå har dette gått etter
planene. NBF har registrert at i noen sammenhenger framstår det å
være utfordrende for spillerne å forholde seg til forskriftene.
NBF har kun kjennskap til et tilfelle hvor spillere måtte i karantene
grunnet eksterne koronakontakter. Det er ikke rapportert om smitte
i forbindelse med avvikling av kampene eller i forbindelse med
trening.
Det er også åpnet opp for treninger for elite bandy.
Bandyklubbene har planlagt en større turnering i Vikingskipet
helgen 16. til 18. oktober. NBF har anbefalt ikke å gjennomføre
dette, men klubbene har et sterkt ønske om gjennomføring. Det har
vært et omfattende arbeid for seksjonsstyret og NBFs
administrasjon å sikre at gjeldende smittevernsbestemmelser/protokoller for denne turneringen etableres og bidra
til at de etterleves. NBF oppfatter at arrangørene forholder seg til
smittevernsansvaret på en seriøs måte.

-

Status internasjonal aktivitet
Regjeringen har gitt dispensasjon fra karantenebestemmelsene for
flere internasjonale idrettsarrangementer i Norge. Det vil
sannsynlig også gis for det internasjonale Europeiske mesterskapet
i innendørs hockey, som er planlagt avholdt i Oslo midten av
februar 2021. En slik tillatelse vil, hvis dagens smittesituasjon
vedvarer, forutsette en omfattende smittevernsprotokoll. Før det tas

videre skritt for planlegging av dette arrangementet, bør det
avklares hvilke forutsetninger det Europeiske Hockey forbundet vil
ha for gjennomføring.
IFF har informert om gruppene for VM-kvalifiseringen for kvinner.
Gruppen til Norge skal spille kamper i Lignano Sabbiadoro i Italia
2. – 6. februar 2021
En detaljert kampoversikt for kvalifiseringen er ikke publisert pr. i
dag. Covid-19 har påvirket prosessen og den kan fortsatt påvirke
den fremover. IFF ønsker at det planlegges som at det skal
gjennomføres til oppsatt dato.
IFF har også satt en go-/no go-dato for arrangørene og lag i VMkvalifiseringen. Arrangørene i Europa har frem til 6. desember,
mens deltakernasjonene har frem til 13. desember for å komme
med en tilbakemelding på om det er gjennomførbart.
Kvinnelandslaget har pr. i dag ikke oppsatt planlagt aktivitet
grunnet Covid-19. Fra internasjonalt hold at det er liten
internasjonal innebandyaktivitet og flere nasjonale forbund melder
om utfordrende økonomisk sitasjon. IFF vurderer nå permittere
ansatte.
Internasjonale Bandyforbundet er innstilt på å utsette alle
aldersbestemte mesterskap denne sesongen, men det er ikke fattet
formelle vedtak om dette. Det har kommet signaler på at EM i
Russland blir avlyst, men at det planlegges fortsatt for at A-VM
menn gjennomføres i mars/april.
Både IFF og IHF vil gjennomføre sine kongresser via Teams. Det
er ikke planer om landslags aktivitet i hockey i år.
SM – 20.1

NBFs strategi plan
Strategiplanen, som ble vedtatt på forbundstinget 2018, løp til september 2020.
Planen var at det skulle behandles og vedtas ny strategiplan på forbundstinget i
september 2020.
Vedtak:
Strategiplanen, som ble vedtatt på forbundstinget 2018, videreføres som
gjeldende plan fram til forbundstinget som er vedtatt avholdt i september 2021.
Det igangsettes arbeid med utvikling av ny strategiplan, som legges fram til
behandling på forbundstinget i september 2021.
Den gjeldende strategiplanen gjennomgås på neste styremøte.

SM – 20.2

Forbundets valgkomite
Valgkomiteens leder Marianne Talberg har meddelt at hun må trekke seg fra
vervet.
Vedtak:
De øvrige medlemmene og varamedlem i valgkomitéen må sørge for at
valgkomitéen blir rekonstituert slik at lederansvaret ivaretas.

SM – 20.3

Tvistenemd
NBF har behandlet den første tvistesaken. Denne saken gjaldt en overgangssak,
hvor en spiller meldte overgang fra Harstad IBK til Sandnes IBK. Det var
Sandnes IBK som krevde at NBF behandlet de omtvistede sakene knyttet til
overgangen.
Det ble etablert en tvistenemd bestående av Stein Pedersen – leder
bandyseksjonen, Tomas Jonsson - Generalsekretær, Erik Hansen – President
NBF. Frank Nordseth - administrasjonen - Kim-Alexander H. Jørstad –
administrasjonen/saksbehandler.
Forbundsstyret diskuterte om det bør oppnevnes en «stående» tvistenemd eller
om denne oppnevnes ved behov. Samt hvilke prinsipper bør legges til grunn for
oppnevning/sammensetning av en tvistenemd.
Vedtak:
Det anses ikke behov for å etablere en «stående» tvistenemd. Styret vil fra sak
til sak oppnevne tvistenemd med sammensetning som tilpasses den enkelte sak.
Administrasjonen utarbeider forslag til prinsipper for
opprettelse/sammensetning av tvistenemd. Dette behandles av forbundsstyret i
et senere møte.

SM – 20.4

Nominasjoner til verv i Internasjonal Floorball Federation
IFFs General Assembly avholdes i virtuell form 11. desember 2020.
Frist for nominasjoner til verv i IFF er 12. oktober 2020.
Vedtak:
Norges Bandyforbund nominerer Monica Birdal til medlem i IFFs styre.
Norges Bandyforbund nominerer Kim-Alexander H. Jørstad til medlem av
IFFs appell komite.
Tomas Eriksson (nåværende president) nomineres til president i IFFs styre.
Seksjonsleder i innebandyseksjonen Paal Sjaastad utnevnes til NBFs delegat til
IFFs General Assembly møtet.

SM.- 20.5

Valg forbundsting og seksjonsstyrer 2021
Forbundstinget 2020 og seksjonsårsmøtene 2020 ble på grunn av
koronasmittevernregler utsatt med ett år i henhold til NIFs anbefalinger.
Etter forlenget virketid for tillitsvalgte i disse styrene med ett år, er
funksjonstiden kommet i utakt med forbundets lov:
§ 14.1.1 - Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som
avholdes annethvert år (like år).
§ 14.2.1 - Seksjonenes årsmøter avholdes annethvert år (like år).
Vedtak:

I henhold til loven som foreskriver at forbundstinget skal være i like år skal det
avholdes forbundsting i 2022. På forbundstinget 2021 velges da tillitsvalgte for
ett år. Administrasjonen utreder om det er mulig at forbundstinget i 2021 vedtar
toårig tingperiode fra og med 2021. Da vil neste forbundsting avholdes i 2023
og tillitsvalgte som velges på tinget i 2021 velges da for to år.

Eventuelt
-

Markering NBF 100 år kommende lørdag.
Norges Bandyforbund ble stiftet på Håndverkeren i Oslo 17.
oktober 1920. Det er beklagelig, men på grunn av koronasitasjonen
må en større markering utsettes til 2021. Det bli en mindre
markering på forbundskontoret fredag 16. oktober. Det går rykter
om at noen bandyentusiaster har avtalt å møtes på Håndverkeren
lørdag 17. oktober.

-

Organisasjonsutvikling Østlandet
Arbeidsgruppen som er nedsatt for evaluering og utarbeidelse av
forslag til organiseringa av forbundets virksomhet på Østlandet
(Oslo + Viken) startes opp straks dette er praktisk mulig.

-

Bandyturnering i Vikingskipet kommende helg
Forbundet har, fra flere klubbmiljøer, mottatt bekymringsmeldinger
for dette arrangementet. Forbundsstyret, bandyseksjonen og
administrasjonen har gitt klart utrykk over for arrangørene at det vil
øke smittefaren i bandymiljøene å samle stort antall lag til en slik
turnering. Arrangørene mener at de har kontroll på dette og at
turneringen gjennomføres i henhold til gjeldende
smittevernsbestemmelser. Kommunelegen på Hamar har godkjent
gjennomføringen under forutsetning av at smittevernsbestemmelsene følges. Forbundsstyret mener at det er viktig at
turneringen gjennomføres i henhold til protokollen for treningskamper og at dette gjennomføres uten at det er publikum til stede i
hallen på Hamar.

Oslo 15. oktober 2020
Tomas Jonsson
Generalsekretær

Neste forbundsstyremøte er vedtatt avholdt kl. 17.00 9. november 2020. Det blir innkalt
til møtet på Teams.

