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Status

▪ Myndighetene har stengt ned toppidretten for kamper frem til 16. februar

▪ Minst 4 serierunder + to utsatte kamper blir rammet 

▪ NBF har i lengre tid forsøkt å påvirke NIF/Myndighetene i forhold til oppstarten for 
bandy

▪ Seriespillet er halvspilt og alle har møtt hverandre en gang

▪ Det er nå tillatt med treningskamper nasjonalt under strenge tiltak og etter søknad



Mål

▪ Hovedmål = fullføre sesongen for toppklubbene

▪ Hovedmål = skape et kamptilbud for breddeidretten

▪ Delmål 1 toppidretten = fullføre seriespillet og kåre serievinner

▪ Delmål 2 toppidretten = avvikle sluttspill og kåre norgesmester

▪ Delmål 1 breddeidretten = sikre kapasitet på anlegg for (privat) kamper

▪ Delmål 2 breddeidretten = lage et tilbud



Sluttspill

Alternativ 1

Best av 3 kamper kvart og semi (seriespillet må være ferdig 14/2)

Alternativ 2

Best av 1 kamp kvart og semi (seriespillet må være ferdig 2128/2)

Alternativ 3

NM avlyses



Åpning 17. februar

Seriekamper

Serierunden onsdag 20/1 – flyttes til onsdag 17/2

Serierunden søndag 24/1 – flyttes til søndag 21/2

Serierunden onsdag 27/1 – flyttes til onsdag 24/2

Serierunden søndag 31/1 – flyttes til søndag 28/2

Reservedager - Fredag 19/2 (foreløpig to hengekamper) – Fredag 26/2

Sluttspill best av 1 kamper

Kvartfinaler – tirsdag 2/3 

Semifinaler – torsdag 4/3 

Finale – lørdag 6/3



Treningskamper

▪ Nasjonale myndigheter har åpnet for treningskamper med 
nye strenge tiltak

▪ Søknad må sendes NBF og kriteriene må være oppfylt

▪ Begge klubber må allikevel kontakte sine lokale 
smittevernsmyndigheter da det kan være lokale tiltak som 
hindrer treningskamper



Internasjonalt

▪ FIB har bestemt at VM 2021 skal gå i Irkutsk i oktober 2021

▪ World Cup for klubber i 2021 er avlyst

▪ FIB har bestemt at VM 2022 skal gå i Syktyvkar i mars/april 
2022



Økonomi

▪ Ved å avlyse serier har NBF søkt norske myndigheter om kompensasjon for 
tapte inntekter (lagsavgifter)

▪ Vi har nå fått gjennomslag for at NBF kan søke om inntil 70 % 
kompensasjon

▪ NBF jobber nå mot NIF og norske myndigheter for at også tapte 
lisensinntekter skal kunne søkes kompensasjon for. Her har vi ikke fått 
gjennomslag ennå.

▪ Dette betyr at vi per i dag kun får dekning for 60 % av tapte inntekter og 
igjen maks 70 % a disse. Altså en dekning på maksimalt ca 40 %



Oppsummering

▪ Det er nå tillatt, etter godkjenning av NBF, å spille treningskamper

▪ Det er tid til å gjennomføre både serien og NM

▪ Finalen er flyttet 1 uke fra siste oppsett og gjennomgang

▪ Vi har noen få reservedager igjen både for serien og NM

▪ Vi har veldig lite å gå på i forhold til eventuelle utsettelser

▪ Takk for oppmerksomheten og lykke til videre


