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 Referatsaker: 

- Orientering om status, korunasituasjonen 
Utviklingen i smittesituasjonen har ført til at den videre åpningen 

for bredde aktiviteten er satt på vent på ubestemt tid. 

I henhold til den informasjonen som NBF har fått via 

«jungeltelegrafen» er planene først å åpne opp samtlige faser for 

trening før det åpnes opp for kamper. 

Det er derfor ikke trolig at det blir anledning for breddeidretten å 

spille kamper før tidligst i januar. 

Det betyr at det ikke vil bli mulig for våre idretter å gjennomføre de 

doble seriene som var planlagt. Derfor har innebanyseksjonen 

vedtatt å avlyse gjennomføringen av dobbel serie for 1. div. 

Østland. Samtlige regioner har vedtatt å avlyse alle sine doble 

serier. Landhockeyseksjonen har på samme grunnlag avlyst 

sesongens planlagte innendørs serier. Seksjonene igangsetter 

planlegging for alternative aktiviteter. Med den store usikkerheten 

om den videre utviklingen vil det meste av dette bli på et senario 

nivå. 

 



Det er åpnet opp for å søke myndighetene om kompensasjon for 

avlyste arrangementer (kompensasjonspakke 3). Søknadsfristen er 

15. januar. NBF vil innen kort tid sende søknad om kompensasjon 

for de avlyste serier. Flere av regionene har allerede send søknader 

om kompensasjon for bredde innebandy. 

Myndighetene har presentert en plan hvor kompensasjonene skal 

reduseres fra 70% til 50% fra 1. november og bortfalle fra og med 

1. januar. Norges Bandyforbund mener at denne planen 

(reduksjonen) ikke er tilpasset utviklingen i smittesituasjonen og 

her send skriv til kulturministeren hvor det anbefales at ordningen 

med 70 % kompensasjon videreføres inntil smittesituasjonen blir 

mer avklart. Myndighetene har informert om at det parallelt med 

redusert kompensasjon etableres en støtteordning hvor det kan 

søkes støtte for gjennomføring av alternativ aktivitet. Hvilke 

rammebetingelser eller innretning denne ordningen vil få er ikke 

kjent. Nå er det kun åpent for treningsaktivitet for barn og unge i de 

store regionene. Elite innebandy gjennomføres foreløpige som 

normalt, men spilles uten publikum. 

Det ser ut til at det stenges ned flere steder. NBFs koronagruppe 

har med støtte fra forbundsstyret vedtatt at all nasjonal aktivitet 

stanses til og med 11. november. Bakgrunnen for vedtaket er 

manglende oversikt over hvilke tiltak de forskjellige kommunene 

kommer til å innføre.  

Grunnet høye temperaturer for årstiden er det utfordring å få lagt is 

på bandybanene. Bandyseksjonen håper at 1 til 2 baner blir 

spilleklare til serieåpningen på onsdag 11. november. På grunn av 

smittetilfelle har elitelaget til Solberg SK vært i karantene. 

Karantenetiden for laget er ferdig 11. november. Det har vært noe 

uklarheter knyttet til kravet om faste seter for publikum. Det er 

behov for presisering når det gjelder kravet om faste seter ute.  

I Oslo har bar og ungdom lov å trene, men ikke spille kamper. 

Breddeidretten (voksne) har ikke lov å trene eller spille kamper. 

Driftsansvarlig for hallen kan velge å stenge dem for all aktivitet. 

 

 

- Økonomi på kort og lang sikt 

Klubbene som spiller i 1. div Østland hadde besluttet ikke å avlyse 

serien innen 1. november. NBF har derfor fakturert lagavgiftene for 

1. div Østland. Klubber har nå, på grunn av utviklingen i 

smittesituasjonen, bestemt å avlyse serien. Klubbene forventer å få 

tilbakebetalt innbetalt serieavgift. Dette vil føre til noe strammere 

likviditetssituasjon for NBF. 

Samtlige regioner har avlyst de planlagte doble serien for «bredde» 

aktiviteten i innebandy. Det er denne aktiviteten som representerer 

det meste av regionenes inntekter. Dette kan sette flere av 

regionene i en utfordrende økonomisk sitasjon. 

Det er derfor viktig at myndighetene kompenserer for mest mulig 

av dette inntektstapet. Da samtlige serier er avlyst innen 1. 

november forventes at 70% av tapet kompenseres. Disse inntektene 

skulle normalt innbetales i perioden vi nå er inne i, men fristen for 



å søke kompensasjonen er 15. januar 2021. Lotteritilsynet har 

informert at innkomne søknader om kompensasjon vil bli behandlet 

og utbetalt i puljer. Tilsynet har presisert at søknader som sendes 

inn tidlig nødvendigvis ikke behandles før enn etter fristen 15 

januar. Det betyr at eventuell kompensasjon ikke blir utbetalt før 

februar 2021. Dette kan bidra til at regioner kommer i en 

utfordrende likviditetssituasjon. 

Bandyseksjonen valgte ikke å avlyse «bredde» seriene i bandy før 

1. november. I tilfelle disse blir avlyst på et senere tidspunkt vil 

sannsynlig kun 50% av dette tapet bli kompensert. 

Bandyseksjonene med støtte fra administrasjonen gjennomførte 

Teams-møter med «bredde» lagene i bandy 5. november. Disse 

møtene ble både informative og konstruktive. Klubbene 

etterlyste/ønsket at NBF gjennomført slike møter jevnlig. Ledelsen 

bandyseksjonen vil etterkomme dette så lang som dette ressurs-

messige er mulig.  

Det er til nå innbetalt 5.394 lisenser som utgjør en samlet 

innbetaling på 4.140.000,-. Hvis ikke «bredde» seriene kommer i 

gang, vil sannsynligvis lisensinntektene bli ca 5. millioner lavere 

enn forventet. Lagavgiftene for «bredde» bandy og innebandy, som 

grunnet avlysninger av serier, utgjør til sammen ca 1 million kr. 

Dette fordeles med ca kr 750.000,- for bandy og 250.000 for 

innebandy.  

I henhold til myndighetenes plan vil ca 70% av tapte inntekter for 

arrangementer som er avlyst inne 1. november og 50% av 

inntektene for det som avlyses før 1 januar 2021 kunne 

kompenseres. 

 

Forbundsstyret ba om at administrasjonen utarbeidet oversikt 

over den samlede økonomiske sitasjonen for både NBF-sentralt 

og regionene. Det bør også utarbeides en oversikt over hvilken 

innvirkning nedstengningen av aktiviteten har for de ansattes 

arbeidsmulighet. Dette bør legges til grunn for eventuelt 

omdisponering av ressurser eller permitteringer/oppsigelser.  

 

- Brev til kulturministeren. 

Presidenten har sent brev til kulturministeren hvor de økonomiske 

konsekvensene det har for NBF at det ikke åpnes for bredde 

idretten. I brevet redegjøres også for at NBF er kritisk til 

myndighetenes plan for nedtrapping av kompensasjonene for avlyst 

aktivitet, grunnet stengningen for aktivitet. I brevet blir 

myndighetene oppfordret til å videreføre kompensasjonsordningen 

med 70% dekning av realisert tap.  

 

- Møte utvalg for organisering av NBF Østland 

Det første møtet med utvalget som skal evaluere og komme med 

forslag til den fremtidige regionale organiseringen av NBF Østland, 

ble av holdt 27. oktober 2020. 



De regionale representantene ga en kort beskrivelse av situasjonen i 

de respektive regionene/kretsene og skal redegjøre for hvilke 

fordeler og ulemper regionene ser ved en eventuell sammenslåing. 

Styret diskuterte muligheten samlokalisering av administrative 

ressurser kunne ha for mer effektiv utnyttelse av disse. Spesielt 

muligheten dette kunne gi for å etablere nye funksjoner-

/kompetanse organisasjonen har behov for. Her ble behovet for mer 

profesjonell informasjonshåndtering påpekt. 

Forbundsstyret la vekt på at prosessen bør prioriteres. 

 

- Aktivitetsstart, seriespill for elite bandy 

Det er utarbeidet protokoller for gjennomføringen av kampene med 

publikum for elite bandy. Dette er gjennomgått med klubbene på 

Teams-møte. Klubbene gjennomgår dette nå og signerer for at de 

forplikter seg til å følge protokollen for kampgjennomføringen. 

Eliteseriene i bandy skal etter planen gjennomføres fra 11. 

november. 

 

- Status internasjonal aktivitet 
Parallelt med utviklingen i smittesituasjonen avlyses eller utsettes 

stadig flere planlagte internasjonale arrangementer. 

Store arrangementer planlagt gjennomført i Norge vurderes nå 

avlyst. Både håndballforbundet og ishockeyforbundet hadde, under 

strenge smittevernprotokoller, planlagt å gjennomføre 

landslagssamlinger, men har nå besluttet at alle landslagssamlinger 

avlyses. 

 

- Presentasjon av rapporten «Idrett for mennesker med 

funksjonsnedsettelser» 
Osloeconomics har på oppdrag fra Norges Idrettsforbund utarbeidet 

rapporten. 

Den tydeligste konklusjonen i rapporten er at det er 

innsatsen/arbeidet mot rammebetingelser og støtte til lokale 

ildsjeler som har størst betydning for etablering av gode 

idrettstilbud for denne gruppen. 

Rapportens anbefalinger for det videre arbeidet bør også av flere 

grunner være av interesse. 

«Samlet sett anbefaler vi ingen store, ressurskrevende tiltak, men 

flere mindre grep for å støtte og aktivisere de gode kreftene som 

allerede finnes der ute i idrettslagene. Vi anbefaler imidlertid at 

NIF gjør en vurdering om særforbundene i sum kan bli bedre til å 

støtte opp om idrettslagene gjennom en omprioritering av midlene 

som i dag brukes på paraidrett. Det å stimulere til opprettelse av et 

tilbud der tilbud mangler, og det å følge opp idrettslagene med 

informasjon og støtte er ressurskrevende, og dermed vanskelig å få 

til for små og mellomstore forbund. 

Det bør derfor i særlig grad vurderes om dagens 

finansieringssystem i tilstrekkelig grad stimulerer til samarbeid 

mellom særforbundene.» 

 



Det er to åpenbare svakheter ved rapporten. 

1. Idrettens innretning og fordeling av ressurser til dette arbeidet 

er ikke evaluert eller synliggjort. 

2. Det påstås uten noen form for dokumentasjon at «forbilder» er 

viktig for utviklingen av denne aktiviteten. I henhold til både 

norsk og utenlandsk forskning finnes det ingen slik 

sammenheng for den ordinære idretten. I henhold til de 

vitenskapelige arbeidene som finnes, er det legitimt å 

konkludere med at toppidretten som forbilder heller bidrar til 

frafall enn rekruttering. Det er grunn til å tro at for denne 

gruppen er betydningen av «forbilder» mindre, eller mer 

negativ, enn for den «ordinære» idretten. 

3.  

NBF bør følge opp dette overfor NIF. NBF bør belyse 

nærmer for hvordan denne rapporten kan benyttes i 

organisasjonens politiske strategiske arbeid på både kort og 

lang sikt. 

 

 

 

SM – 21.1  NBFs strategi plan 

Styret diskuterte prosessen for utviklingen ny strategiplan for NBF. Det var noe 

usikkerhet knyttet til hvor lang perioden en ny strategiplan skulle omfatte. 

 

Vedtak: 

Til neste forbundsstyremøte framlegger AU forslag til medlemmer av et utvalg 

som får i oppgave å utvikle ny strategiplan. Samtlige seksjoner må være 

representert/involvert i utvalget. 

   Strategiplaner bør løpe i samsvar med tingperiodene. 

 

  Foreslåtte datorer for forbundsstyremøter i 2021  

  Behandles på neste forbundsstyremøte                                        

Tirsdag  12. januar kl 1700 

Tirsdag  9. februar  kl 1700 

Tirsdag  9. mars  kl 1700 

Tirsdag  6. april  kl 1700 

Tirsdag  4. mai  kl 1700 

Tirsdag  1. juni  kl 1700 

 

 

 

 Korte rapporter fra seksjonene  

 

 Bandy:  

På grunn av høy temperatur er det knyttet noe spenning til tilstanden på 

kunstisbanene til seriestarten 11. november. Møtene med «bredde» klubbene 5. 

november var konstruktivt. Klubbene hadde forståelse for sitasjonen, men det 

er verre med «nettrollene». Her kommer det mye rare påstander som sendes 

rundt, forsterkes og oppfattes etter hvert av flere å være sant.  

  



Innebandy: 

I motsetning til bandy opplever innebandy at «nettroll aktiviteten» har avtatt og 

at det er færre feilaktige uttalelser på sosiale medier. Det ser ut til at mer 

direkte kommunikasjon og involvering med/av klubbene i pandemitiden har 

bidratt til mer kunnskap og der med større seriøsitet hos de som uttaler seg på 

sosiale medier. Seksjonsstyret har igangsatt utarbeidelse av langtidsplan for 

innebandy. Seksjonsstyret ser for seg at planene skal omfatte 8 års periode. 

Planen skal gi et «målbilde» av status for innebandy om 8 år. Til nå er 23 

personer fra seksjonen, regioner, klubber og NBFs administrasjon involvert i 

dette arbeidet. Planen var å starte dette arbeidet med et større fysisk møte, men 

grunnet utviklingen av smittesituasjonen er dette utsatt på ubestemt tid. 

Tilbakemeldingen fra observatørene tyder på at elitespillerne er flinke til å 

forholde seg til bestemmelsene i smittevernsprotokollene, men det er registrert 

noen mindre heldige sitasjoner. Totalt sett framstår det at jentene er flinkere til 

dette enn gutta. 

 

Landhockey:  

Det foregår lite aktivitet i landhockey klubbene. EHF mesterskapet som skulle i 

arrangeres i Oslo i februar har EHF avlyst. 

 

 

Eventuelt 

  

NIF etterlyser forslag til kandidater til verv som skal velges på idrettstinget i mai 2021. 

 

Det er sent ut et skriv fra Kulturdepartementet hvor det informeres at det ikke blir delt ut 

tilskudd til internasjonale arrangementer i 2021. Departementet kommer tilbake til dette for 

2022.  

 

Presidenten representerte NBF i begravelsen til tidligere forbundsleder Arvid Wam (1975-

1980) som gikk bort 9. oktober, 92 år gammel.  

 

 

 

Oslo 12. november 2020 

 

 

Tomas Jonsson 

Generalsekretær  

 

 

 

 

Neste forbundsstyremøte er vedtatt avholdt kl. 17.00 mandag 14. desember 2020. Det 

blir innkalt til møtet på Teams. 

 

 

 

 


