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NORGES BANDYFORBUND 100 ÅR DEN 17. OKTOBER 2020 

 

 
Det første styret i Norges Ishockeyforbund (bandy) fra 1920. Foran fra venstre: Visepresident Anders Melteig, 
Frigg, Frits Lütcherath, Hasle og President Halfdan Ditlev-Simonsen, Ready. Bak fra venstre: Jacob Ramm, 
Mercantile og Carsten Matheson, Trygg.       Foto tilhører NBF. 
 
 

 
Faksimile fra Aftenposten 22.desember 1995.  
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Bildet av det norske Olympia-landslaget ble tatt under en treningskamp mot Presselaget på Marienlyst i 
Drammen noen dager før OL-ilden ble tent på Bislett.                                           Bildet tilhører NBF. 
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DAGSORDEN 

 
Det 28. ordinære årsmøte for Bandyseksjonen i Norges Bandyforbund. 
Torsdag 17. juni 2021 kl. 18.00. 

 
Årsmøtets åpning 

          
1. Godkjenning av fullmakter og representanter og at årsmøtet er lovlig innkalt. 

 
2.  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  

 
3.  Valg av dirigent. 

 
4. Valg av sekretærer. 

 
5. Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll (desisorer). 

 
6. Behandle seksjonsstyrets beretning for den forløpte sesong. 

 
7. Behandle regnskapene, som oversendes forbundstinget/forbundsstyret til 

godkjenning. 
 

8. Behandle forslag og saker. 
 

9. Foreslå avgifter til sesongen. 
 

10. Behandle arbeidsplan for kommende periode. 
 

11. Foreslå budsjett for kommende sesong. 
 

12. Valg. 
  Seksjonsstyret 
  Innstilling på seksjonens representant til forbundsstyret 
  Leder og medlemmer i valgkomiteen 
 

13.  Informasjon. 
 
 
 

Årsmøtet avsluttes. 
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BANDYSESONGEN 2020-2021 
 
Pandemien – hva traff oss 
 
Hvem hadde trodd at det som traff oss 12. mars 2020 også skulle følge oss gjennom hele sesongen 
2020/2021.  
 
Vi trodde vel alle at pandemien skulle være over innen sommeren og forbundet planla derfor for en 
normalsesong. 
 
Dette viste seg å være fullstendig feil og pandemien har nå påvirket bandyen i alle ledd i lang tid, og 
situasjonen har for alle vært svært vanskelig.  
 
Vi har levd med utallige variasjoner av håp og forventninger på ene siden og skuffelser på andre 
siden.  
 
Forbundet har nå levd i en «unntakstilstand» i mer enn ett år. 
 
Vi har på den ene siden jobbet iherdig mot Norges Idrettsforbund og norske myndigheter for å prøve 
å holde idretten vår i gang og vi har samtidig jobbet tett mot klubbene med mange møter som har 
vært preget av endringer i smittevernstiltak og følgende gjentagende endringer i oppsett for 
kampene.   
 
Til tross for forbundets og klubbenes iherdige innsats ble det dessverre et meget begrenset antall 
kamper som ble gjennomført.  
 
Det har vel aldri noen gang vært lagt ned så mange tusen timers arbeid for så igjen kun å ende opp 
med en halvspilt serie på herresiden og ikke engang det på damesiden.  
 
Mange viser til at norsk bandy må være særdeles fornøyde med at vi i det hele tatt fikk lov å spille 
kamper innenfor toppidrettsunntakene inntil det også ble en stopp for dette.  
 
Til tross for denne unntakstilstanden så rapporteres det fra flere klubber at de ser en økning i antall 
bandyspillere. Dette er svært gledelig og lover godt for bandyen videre. 
 
Nå ser situasjonen lysere ut når flere og flere blir vaksinert og myndighetene ser ut for å få kontroll 
på pandemien.  
 
Vi jobber nå derfor (igjen) med ett utgangspunkt i at kommende sesong kan gjennomføres tilnærmet 
normalt. 
 
 
(s.) Stein Pedersen 
Leder Bandyseksjonen 
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BANDYSEKSJONEN 2020-2021 
 
*Grunnet pandemien og avlyst årsmøte, fortsatte hele styret ett år til.  
 
Bandyseksjonen 
Leder    Stein Pedersen, Ullern   (for 1 år) 
Nestleder   Ravi Sunder, Skiold    (for 1 år)     
1. styremedlem  Øistein Rune Eriksen, Torp   (for 1 år)    
2. styremedlem   Elisabeth Hofgaard Lycke, ØHIL   (for 1 år)    

3. styremedlem  Julie Nålby, Drammen Bandy   (for 1 år)    
1. varamedlem   Anine Ellefsen, Høvik     (for 1 år)   
2. varamedlem   Silje Maurtveten, Nordre Sande  (for 1 år)    
3. varamedlem   Kjell-Arild Disch, Frem 31   (for 1 år)    
 
Valgkomiteen  Jan Rockstad, leder 
   Siri Thoresen Heed, medlem 
   Kjell Hovland Olsen, medlem 
   Tor Sagafos, varamedlem 

 
 
OPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 

 

Minnefondet og 
Ballfondet 

Stein Pedersen, leder 
Tor Audun Sørensen, medlem 
Tomas Jonsson, medlem 
 

 

Oppnevnt av Bandyseksjonen 
 

Forbundsstyret Stein Pedersen 

 
BS’arbeidsutv. 
 (AU) 

 
Stein Pedersen, leder 
Ravi Sunder, nestleder 
Tor Audun Sørensen, adm. 
 

  
 

Seriekomite 
 
 
 
 
 
Utvalg regelverk/ 
seriemodeller 
 
 
 

Ravi Sunder, leder 
Karl Einar Haslestad, medlem 
Anine Ellefsen, medlem 
Sabrina Gaard, adm./ 
Serieansvarlig 
 
Stein Pedersen, leder 
Lars Stian Nygaard, medlem 
Kim Jørstad, adm. 
 
 

NM - komiteen Julie Nålby, leder 
Anine Ellefsen, 
medlem 
Elisabeth H. Lycke, 
medlem 
Lars Stian Nygaard, 
konsulent 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
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Dommerkomite Øistein Rune Eriksen, 
leder/forfallssekretær  
Egil Larsen, medlem/FIB/RRC 
Kjell-Arild Disch, medlem 
Lars Stian Nygaard, 
medlem/KI/kurs 
Espen Andersen, rekruttering 
Finn-Rune Karlsen, kurs 
    
 
 

Utdanningskomite 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Kjell-Arild Disch, leder 
Lars Stian Nygaard, 
medlem 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
 

Landslagskomite 
 

Stein Pedersen, leder 
Dag Kåre Lunden, medlem 
Dag Erik Amundsen, medlem 
Tor Audun Sørensen, adm.  
 

Hovedmaterial- 
forvalter  
 

Atle Braaten 
 

 
Besetning 
Landslag 
 
A herrer 

 
 
 
 
Patrik Heed, forbundskaptein  
Espen Johansen, manager/adm.  
Christian Øiom, naprapat 
Jan Henning Askheim, materiell 

 
 
 
 
U17 gutter 

 
 
 
 
Espen Enberg, 
forbundskaptein 
Eivind Thorne, lagleder 
Yngve Mjaaland, 
materiell 
 
 
 

U19 gutter Trond A. Sørensen, 
forbundskaptein 
Anders Olsen, lagleder 
Stein Holo, materiell 
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Anleggskomite Ravi Sunder, leder 
Espen Johansen, Oslo & 
Akershus 
Tor Audun Sørensen, 
Utv.sjef/adm. 
Tomas Jonsson, NBF gen.sek. 
Kontaktpersoner: 
Sigrid Lise Nonås, Bergen 
Ravi Sunder, Buskerud 
Tor Mattsson, Hamar 
Halvor Bjaaland, Gjøvik 
Jørgen Olsvoll, Porsgrunn 
Roald Nyborg, Trondheim 
Odd H. Arntzen, Oslo & Akershus 
Jon Erik Eriksen, Østfold 

 

Rinkkomité Øistein Rune Eriksen, 
leder 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
 

Lisensutvalg 
 
 
 
 

Stein Pedersen, leder 
Ravi Sunder, nestleder 
Tor Audun Sørensen, adm. 

Årsberetning 
2019/20 

Tor Audun Sørensen 
Stein Pedersen 

Sabrina Gaard, 
redaktør 

 
 

 
ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2020– 2021  
 
SPORTSLIG  
1. Arrangere forbundsserier og NM-sluttspill alle klasser.   
2. Arrangere kretslagsturneringer for gutter og jenter.  
3. Arrangere barneskoleturneringer for gutter og jenter.  
4. Delta i VM herrer i Syktyvkar i uke 13.  
5. Delta i VM for U19 gutter i Arkhangelsk i uke 3.  
6. Delta i VM for U17 jenter i Lidköping i uke 8.  
7. Delta i og arrangere VM for U17 gutter i Norge i uke 3.  
  
UTVIKLING  
1. Arrangere kurs og seminarer sentralt og for klubbene.  
2. Stimulere til "hver klubb sin bandyskole" og økt rekruttering.  
3. Sette fokus på utvikling av jente- og damebandyen i klubbene.  
4. Arbeide for hel isflate for bandy på utendørs skøytebaner og i fremtidige skøytehaller.  
5. Sette fokus på dommerutvikling i klubbene. 
6. Legge til rette for rinkbandy serier i Oslo (pilot-prosjekt).  
  
ØKONOMI  
1. Arbeide for å styrke seksjonens økonomi.  
2. Ivareta både topp og bredde.  
  
ORGANISASJON  
1. Jubileumsarrangementer 2020 – NBF 100 år.  
2. Klubbutvikling.  
3. Bidra i FIB-systemet, herunder arbeide for bandy som fremtidig olympisk idrett.  



8 
 

ORGANISASJONEN 

 
MEDLEMSTALL NIF 
2020     306 klubber / 20932 menn / 7056 kvinner / 28034 medlemskap. Bandy: 5083 medlemsk. 
2019     318 klubber / 22468 menn / 7499 kvinner / 29967 medlemskap. Bandy: 4808 medlemsk. 
2018     319 klubber / 22244 menn / 7290 kvinner / 29534 medlemskap. Bandy: 4844 medlemsk. 
2017     309 klubber / 22686 menn / 7317 kvinner / 30003 medlemskap. Bandy: 5127 medlemsk. 
2016     322 klubber / 21752 menn/ 6907 kvinner / 28659 medlemskap.  Bandy: 4743 medlemsk.  
2015     330 klubber / 21330 menn / 6670 kvinner / 28000 medlemskap. Bandy: 4801 medlemsk.  
2014     332 klubber / 21209 menn / 6246 kvinner / 27455 medlemskap. Bandy: 4965 medlemsk.  
2013     336 klubber / 20459 menn / 5971 kvinner / 26430 medlemskap. Bandy: 5607 medlemsk.  
2012     339 klubber / 19431 menn / 5601 kvinner / 25032 medlemskap. Bandy: 5117 medlemsk. 
2011     327 klubber / 18311 menn / 5030 kvinner / 23341 medlemskap. Bandy: 5079 medlemsk. 
2010     323 klubber / 17559 menn / 4560 kvinner / 22119 medlemskap. Bandy: 5147 medlemsk. 
2009     331 klubber / 17541 menn / 4377 kvinner / 21918 medlemskap. Bandy: 5067 medlemsk. 
2008     319 klubber / 16643 menn / 4333 kvinner / 20976 medlemskap. Bandy: 5017 medlemsk. 
2007     311 klubber / 16414 menn / 4365 kvinner / 20779 medlemskap. Bandy: 5329 medlemsk 
2006     330 klubber / 17204 menn / 4261 kvinner / 21465 medlemskap. Bandy: 4953 medlemsk. 
2005     303 klubber / 16986 menn / 4199 kvinner / 21185 medlemskap. Bandy: 5489 medlemsk. 
2004     268 klubber / 16828 menn / 3571 kvinner / 20399 medlemskap. Bandy: 5636 medlemsk. 
2003     219 klubber / 13832 menn / 2992 kvinner / 16824 medlemskap 
2002     NBF sine tall 13346 menn / 2778 kvinner / 16124 medlemskap 
2002     Nytt oppsett fra NIF. NBF sine tall: 13346 menn, 2778 kvinner, totalt 16124 medlemskap 
2001     NIF offentliggjorde ikke tallene. Egen reg. Kun bandy/Rink: 5481 fordelt på 34 klubber. 
 
IDRETTSREGISTRERINGEN BANDY 2020 
5083 medlemmer og 36 klubber. 
 
IR 2020 Bandy       

 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 

Kvinner Medlemmer 21 623 170 55 164 1033 

Menn Medlemmer 32 1920 886 227 985 4050 

Sum Medlemmer 53 2543 1056 282 1149 5083 

 
 
IR 2020 Bandy 
  

 Totalt Kvinner Menn 

Buskerud Bandykrets 1242 254 988 

Hordaland Bandykrets 84 38 46 

Innlandet Bandyregion 109 0 109 

Midt-Norge Bandyregion 49 16 33 

Oslo og Akershus Bandyregion 3456 693 2763 

SørVest Bandyregion 30 4 26 

SørØst Bandyregion 361 76 283 

Telemark 1 0 1 

Totalsum 5083 1033 4249 
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INTERNASJONAL REPRESENTASJON          
                                                  
Det Internasjonale Bandyforbundet (FIB) 2020-2021 
Styremedlem Executive Committee (EC): Stein Pedersen, Ullern.  
Medlem Teknisk Komite (TC): Tor Audun Sørensen, Ullevål. 
Medlem Regel- og Dommerkomite (RRC): Egil Larsen, Snarøya.  
Medlem Olympiske Komite: Knut A. Sørensen, Ullevål. 
Medlem Tvistenemnda (Arbitration): Stein Pedersen, Ullern.  
Medlem revisor: Per Gunnar Løken, Røa. 
Leder Valgkomiteen: Erik Hansen, Skeid.                                                                                        
 
På den digitale FIB-Kongressen 1. desember 2020 representerte Stein Pedersen. 
 
På følgende digitale FIB/TC-møter representerte Tor Audun Sørensen: 
9. juli, 4. august, 17. august, 1. september, 6. oktober, 3. november, 3. desember, 7. januar,  
28. januar, 4. februar, 25. februar, 25. mars, 29. april og 19. mai. 
 

 
 
LISENS 
 
Alle spillere født i 2008 og tidligere skal ha løst lisens for sesongen 2020/21. Dommere skal ha løst 
lisens. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske.  
 
Forbundstinget vedtok september 2018 innføring av en barnelisens til kr 25,-. Fra sesongen 20/21 
omfatter den spillere på obligatoriske lag født 2009 eller tidligere. Hensikten med barnelisensen er i 
første rekke å få registrert det totale antall bandyspillere i Norge.  
 
Som følge av ordningen, med online-registrering, skal klubbene selv sørge for at samtlige spillere er 
lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon av lisensblanketter - resultert i 
utstedelse av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt spillers identitet - som er gyldig. 
 
Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes så tidlig som mulig – da unngår 
man å glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart. 
 

Lisenser                       2020/21  2019/20 2018/19                 2017/18            2016/17             

Bandy/rink:                    1832    2477     1735                        1733                  1617                   

NBF totalt:                      6153  11707   10046                     10068                9898                   
 

*Nedgangen i lisensantall må ses i sammenheng med pandemien. 
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SERIEKOMITEEN SESONG 2020-2021 

 

Seriekomiteen 20/21 har bestått av Ravi Sunder (leder), Anine Ellefsen (medlem), Karl Einar 

Haslestad (medlem) og Sabrina Gaard (serieansvarlig/Adm.). 

Sesongen 19/20 ble avsluttet uten at vi fikk avviklet NM finaler for hverken damer eller Elite, pga 

corona-nedstenging.   

Serikomiteen har planlagt serie spill i alle årsklasser, til tross for at vi har hatt korona hengende over 

oss. Det har kommet nedstemmende meldinger fra myndighetene på løpende bånd, der starten for 

de ulike seriene våre har vært usikre. Vi har utarbeidet X antall oppsett underveis, i januar måtte vi 

erkjenne at vi ikke ville kunne gjennomføre noe seriespill i 1. Eller 2. Divisjonen, eller i de øvrige 

forbundsseriene, bortsett fra Eliteserien og Dameserien. 

Vi fikk starte med Eliteserien og Dameserien som oppsatt, da vi fikk aksept for at dette var 

toppidrett. Vil rette en takk for iherdig jobbing fra seksjonsleder samt innebandyen som hadde gått 

opp stien for oss i bandyen overfor NIF og myndighetene.  

Hva som ventet oss, fikk vi allerede et lite forvarsel om i første runde, ett av lagene i Eliteserien var i 

karantene og måtte vente noen dager med oppstart. 

Ved seriestart hadde vi is på 3 av banene. Marienlyst, Bergbanen, Voldsløkka og Høvikbanen var ikke 

klare til seriestart, noe som gjorde at vi etter 3 runder kun hadde fått spille 4 av 15 kamper i 

Eliteserien.  

Seriekomiteen mandat er å få gjennomført seriene. Vi har møtt manglende forståelse for dette ute i 

klubbene, med unntak av noen få hederlige unntak. Flere av elite klubbene ville at de utsatte 

kampene i november skulle legges til slutten januar – Hadde vi i Seriekomiteen etterkommet disse 

kravene fra klubbene, hadde vi ikke fått gjennomført enkel serie, og ei kåret en Seriemester.  

I Dameserien har vi ikke klart å få gjennomført enkel serie, noe som har avstedkommet kritikk fra 

enkelte klubber.  I Dameserien har det vært store utfordringer i forhold til både baner og spilledager.  

Vi i bandyen er heldige som har studentlag som stiller damelag og herre lag i 1.divisjon Skal vi ha med 

NTNUI, så må vi ta flere hensyn, det være seg når er det is på Leangen i desember, eksamens periode 

i desember, istider i konkurranse med andre brukere av Leangen. Vi skal gjerne forsøke å få skviset 

inn 2 kamper (dame og 1 div kamp) på henholdsvis lørdag og søndag. Det er vanskelig for lagene fra 

Østlandet få full forståelse for NTNUI situasjon og utfordringer da NTNUI er nærmest å anse som 

miniputt på Leangen.  

Vi vil gjøre klubbene oppmerksom på at det skal være tungtveiende grunner til å omberamme og at 

dette KUN kan skje i samråd med seriesekretæren. Seriekomiteen har og fått kritikk for at vi har sagt 

ja til omberamming. Seriekomiteen har ikke problemer med å avslå omberamming etter at 

serieoppsettet er banket igjennom etter høring, selv dette kan gå ut over arrangementer som en 

bandydag en klubb vil ha.   Det er viktig at klubbene går nøye gjennom høringsutkastet når det 

sendes ut.  

Seriekomiteen vil igjen trekke frem dommernes betydning for gjennomføringsevnen i seriesystemet, 

og at alle er sitt ansvar bevist og legger forholdene til rette for rekruttering av dommere, for å ta godt 

vare på de dommerne vi har samt å spore disse til videre innsats ved å erkjenne deres jobb for 

sporten.  Uten dommere stopper bandysporten! 

Retter en takk til Sabrina som serieansvarlig.  

 

Ravi Sunder,  

Leder Seriekomiteen  
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SLUTTABELL BANDYSESONGEN 2020-2021  

 

Elite Herrer Poeng 

Ready 16 

Stabæk 15 

Solberg 14 

Drammen 11 

Mjøndalen 9 

Ullern 8* 

Sarpsborg 8 

Ullevål 4 

Skeid 3 

Høvik 2 
 

Serien ble avbrutt grunnet Covid-19.  

I Eliteserien for herrer hadde alle lagene møtt hverandre en gang etter serierunde 9.  

Seriemester kunne derfor kåres. På grunn av pandemien rykker ingen lag ned. 

  
*Ullern vant over Sarpsborg i innbyrdes. 

 

Seriemestere Herrer – IF Ready 

Albin Rønnkvist, Ole Stordahl, Carl Isac Jerner, Jacob Rønneberg, Iskander Nugmanov, Jesper 

Bergersen, Markus Thommessen, Aksel Trygstad Lamache, Tim Zenoud Johansen, Martin Leisner 

Bjerkely, Christoffer Andersen-Gott, Ask Askmann Nærby, Simon Johan Carlsson, Martin Aleksander 

Kjellesvik Dregler, Stian Bjørhovde Kavli, Fredrik Nordby, Felix Emanuel Ljungberg.  

 
Dameserien 

Serien ble avbrutt grunnet Covid-19.  

I Dameserien var det flere lag som ennå ikke hadde møtt hverandre når serien ble avbrutt og 

seriemester kunne derfor ikke kåres.  

 

 
Readys kaptein Isac Jerner med vandrepokal og forbundets pokal som eliteseriemester 2021. 
Foto: Tor Audun Sørensen, NBF. 
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RAPPORT FRA ANLEGGSKOMITEEN 

 
Leder Ravi Sunder, konsulent/adm. Espen Johansen, utviklingssjef/adm. Tor Audun Sørensen.         
   
Samarbeidet med Skøyteforbundet, Norconsult AS, samt Ishockeyforbundet. 
Bandyforbundet har sett det som strategisk viktig å stå sammen med Skøyteforbundet (NSF) i 
anleggsarbeidet, noe som startet opp i 2005. Dette med Norconsult AS som faglig rådgiver. Avtale 
løper til 31.12.2020.  
Etter initiativ fra Ishockeyforbundet inngikk både bandy- og skøyteforbundet høsten 2018 et 
samarbeide på mindre, utendørs kunstisflater tilknyttet skoler, bomiljøer og parker. 
Sparebankstiftelsen har støttet prosjektet «Plug & skate» med 10 MNOK. Snarøya SK ble som første 
klubb bevilget midler til bygging av en mindre, utendørs kunstisflate i tilknytning til eksisterende 
kunstisbane.    
 

Eksisterende 27 (25) kunstisanlegg for bandy (byggeår i parentes i opplistingen): 

*Valle Hovin Oslo (1967), Sarpsborg (1986-rehab. 2015), Skien (1987), Hauger i Bærum (1988), 

Vassenga Mjøndalen (1990), **NIH Oslo (1992), Vikingskipet (1992), Risenga Asker (2000), 

Marienlyst Drammen (2001), Stabekk (2002), Arendal (2004), Gressbanen Oslo (2004), Høvik (2007), 

Snarøya (2008), Kristiansund (2008), Bergbanen Oslo (2009), Frogner stadion Oslo (2010), Ullern 

(2011), Jevnaker (2013), Bogstad Oslo (2015), Solberg (2015), Konnerud (2016), Voldsløkka i Oslo 

(2017), Leangen i Trondheim (2017), Øren i Drammen (2018), Maier Arena Tønsberg (2019) og Gjøvik 

2020). *Ikke i bruk 2020/21 grunnet nybygging. **Kan bli rehabilitert.  

 

Nærmiljøbaner kunstis (7-er, 5-er): 

Bogstad-Røa (2015), Lissos Arena Solberg (2017), Hundsund-Snarøya (2020). 

 

Ishall rinkbandy: 

Sonja Henie ishall-prosjektet på Frogner stadion i Oslo startet opp i 2005. En bredt sammensatt 

pådrivergruppe fikk gjennom OBOS/Oslo Idrettshaller sponset et skisseprosjekt til en kostnad av 1 

MNOK som ble overlevert «idrettsbyråden» oktober 2010. Pådrivergruppen ledes av Tor Audun 

Sørensen, Frigg. Forprosjektmidler på 2 MNOK ble vedtatt av bystyret juni 2011. Reguleringsplan ble 

vedtatt i bystyret mars 2013. Bystyret vedtok å bevilge 270 MNOK til bygging av Sonja Henie ishall og 

flerbrukshall på området desember 2013. Første spadetak ble tatt 21. november 2018 av Oslos 

byrådsleder. Etter to års byggeperiode ble ishallen ferdigstilt før Jul 2020, men svært begrenset aktiv 

bruk denne sesongen grunnet korona-restriksjoner. Sonja Henie ishall skal primært brukes til 

kunstløp, samt kortbane skøyter, rinkbandy og ishockey.  

 

Eksisterende 9 naturisbaner for bandy 2019/20: 

Børstad på Hamar (2016), Gjøvik Stadion (rehabilitert 2015), Konnerudbanen (gml.), Vestfossen 

(2017), Klevjerhagen i Sande, Frem-31, Haslumbanen og Hoslebanen i Bærum. 

 

Gjøvik Stadion  

Nytt lysanlegg (min. 500 lux), nye bandymål, nye bandyvant, oppussede garderober, samt utvidelse 

av skøyte- og bandybanen stod ferdig til ungdoms-OL 2016. Total kostnad ca. 2.5 MNOK.  

Grunnarbeider for et kombinert kunstis-/kunstgressanlegg 285m hurtigløp/bandy på stadion startet 

opp i mai 2017 og ble ferdigstilt oktober 2017. I banelegemet ble det lagt 85 km med fryserør i sporet 

gummipad med toppdekke kunstgress for fotball. Fase 2 ble prosjektert i 2019 og omfattet fullføring 
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av kjøleanlegget som ble bygget inn i ny tribune på fotballbanen vis a vis. Kunstisbanen er 

fullfinansiert til ca. 44 MNOK gjennom kommunale midler, samt ordinære og ekstraordinære 

spillemidler. Kunstisbanen ble åpnet for bruk i desember 2020 og vært meget godt besøkt denne 

vinteren. Kommunen har avsatt midler til innkjøp av ny preppemaskin til en kostnad 2.1 MNOK som 

skal være på plass på Gjøvik stadion høsten 2021. 

  

Hoslebanen i Bærum 

Øvrevoll Hosle IL har i siden 2013 (8 år) jobbet målrettet for å kunne bygge om Hoslebanen grus og 

naturisbane til en kombinert kunstgress- og kunstisbane. Prosjektet har god forankring i fler-

idrettslaget. I 2017 samlet klubben inn 3 MNOK til prosjektet fra lokalmiljøet. Bærum Idrettsråd 

plasserte i 2018 anlegget på prioritert liste, med i første omgang 1 MNOK til toppdekke kunstgress. 

Ved rullering av anleggsplanen i 2020 ble det i kommunen vedtatt kommunal støtte på til sammen 9 

MNOK. Med innsamlet 3 MNOK, kommunale støtte på 9 MNOK, spillemidler på ca. 13 MNOK og mva. 

kompensasjon på ca. 7 MNOK er den finansielle rammen på 32 MNOK inkl. mva.                                

Det ble i løpet av 2020 utarbeidet anbudsgrunnlag som ble publisert på doffin februar 2021. Tildeling 

av totalentreprise ble gjort i april med en totalramme på ca. 39 MNOK inkl. mva. I skrivende 

stund avventes godkjenning av byggesak. Så fort den er på plass blir avtalen med 

totalentreprenør signert og arbeidet startet opp. Målet er at kunstisbanen blir klar desember 2021. 

Det er klubben selv som har gjort hele prosjektet, anbudet, innsamling og skaffet kommunal støtte. 

Det er også klubben selv som er byggherre. Pådriver gjennom hele prosessen har vært Eivind Thorne 

fra Øvrevoll Hosle IL-bandy. 

 

Trondheim (Leangen) 

Legging av kjølerør med toppdekke kunstgress på indre bane ble utført sommeren 2017 og 

totalprosjektet stod ferdig oktober 2017. Kunstisbanen ble islagt i løpet av desember 2017, men den 

første offisielle bandykampen på 11-er bane ble spilt den 20. januar 2018 mellom NTNUI-bandy og 

Bergen Bandyklubb. En politisk oppnevnt arbeidsgruppe utarbeidet sommeren 2017 en 

mulighetsstudie for Leangen kunstisbane som fremtidig ishall. Forbundet var representert i 

arbeidsgruppen som leverte sin innstilling til kommunen 1. september 2017. Trondheim kommune 

har søkt om ski-VM i 2025, noe som har satt ishallprosjektet ut i tid. Forbundet er jevnlig i dialog med 

kommunen angående de frysetekniske forholdene og lysforholdene på Leangen som dessverre 

fortsatt er langt fra tilfredsstillende. 

 

Voldsløkka landhockey- og kunstisbane, Oslo 

Kunstisbanen stod klar i november 2017. Byggetrinn 2, som var garderober, klubbhus til Sagene, 

landhockey-kontor, lagre, sekretariat og tribune ble offisielt åpnet av byråden 31. mai 2018. 

Sesongen 2018/19 var det problemer med isleggingen. Toppdekket kunstgress og gummipadden 

over fryserørene ble derfor fjernet høsten 2019. Kunstisbanen fungerte følgelig meget godt bl.a. 

under VM for damer uke 8-2020. Kunstisbanen ble bygget om sommeren 2020 ved å legge 

fryserørene ned i sporet gummipad med toppdekke kunstgress for landhockey og har denne 

sesongen fungert greit. 

 

Tønsberg, «Maier Arena» 
Kunstisbanen for hurtigløp (400m) og bandy ble offisielt åpnet 14. desember 2019. Bandyskole 
igangsatt fra januar 2020 i regi av Tønsberg Turn som stiftet bandygruppe allerede i november 2015. 
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Nordre Åsen (Skeid), Oslo 

Det har i flere år vært arbeidet for en kombinert kunstis hurtigløps-/bandybane med toppdekke 

kunstgress. Oslo Idrettskrets har utvist forståelse for behovet i et område hvor befolkningsgrunnlaget 

vokser sterkt. Prosjektet har lokalpolitisk støtte og prosjektet ligger inne på Oslo kommunes 

behovsplan 2019-2028. Oslo Idrettskrets er godt kjent med prosjektet og bandyregionen prioriterer 

Nordre Åsen høyt. Det jobbes godt i en større gruppe i Skeid for midler på Oslo-budsjettet 2022. 

Klubben har dessuten i flere år avsatt grasrotmidler til anleggsutbygging. 

 

Gressbanen Oslo (bandy- og skøytebane nr. 2) 

Ready har de siste årene arbeidet for å få lagt ned fryserør i banelegemet på den nye 

kunstgressbanen som åpnet høsten 2016, samt tilkopling til eksisterende kjøleanlegg med en viss 

oppgradering. Kunstisbane 2 skal privatfinansieres av klubben sammen med spillemidler og 

momskompensasjon. Kultur- og idrettsbygg (KID) har gitt tillatelse til utbyggingen. Klubben søkte 

kommunen om tilskudd 2 MNOK på Oslo-budsjettet 2018, men nådde ikke opp. Ready er fremdeles i 

dialog med kommunen om å få etablert en kunstisbane på kunstgressbane 2. Avtaleutkast foreligger 

og er forventet å bli behandlet av bystyret sommeren/tidlig høst 2021. 

Valle Hovin Ishall, Oslo 

Skøyte- og bandyhallen ble på revidert budsjett juni 2016 tildelt 8 MNOK i prosjekteringsmidler fra 

kommunen. Operativ utfører Kultur- og idrettsbygg (KID) startet prosjekteringsarbeidet samme høst. 

Behovsanalyser og rom-program ble utferdiget av KID sammen med en pådrivergruppe bestående av 

bandy- og skøyte-folk. Forprosjektet viste etter ekstern kvalitetssikring en kostnadsramme på 940 

MNOK, noe byrådet ikke kunne akseptere. Første halvår 2018 jobbet KID sammen med skøyte- og 

bandyfolket for å nedskalere prosjektet til et akseptabelt, politisk «spiselig» nivå til ca. 740 MNOK. 

Bystyret vedtok juni 2020: 

«Renoveringsforslag alternativ 1 for Valle Hovin er i henhold til gjeldende reguleringsplan og er ferdig 
utredet av KID. Nødvendig bevilgning tas av udisponert investeringsramme på NOK 1,4 mrd. til 
idretts- og aktivitetsformål – hvor Valle Hovin er ett av de nevnte anleggene». 
 
Byrådet vedtok i desember 2020 en styringsramme på 325 MNOK til renovering av Valle Hovin som 

muliggjør senere takoverbygging. Kultur- og idrettsbygg (KID) i Oslo kommune var i full gang med 

prosjekteringen av fase 1 (utendørsbanen) i januar 2021. KID har oppnevnt en Brukergruppe, hvor 

Bandyforbundet er representert ved Tor Audun Sørensen. Flere møter har blitt avholdt mellom KID 

og Brukergruppen denne våren. Fase 1-utbyggingen skal være ferdig høsten 2023 og det jobbes nå 

videre politisk for den fremtidige Valle Hovin ishall, hvor hovedbrukerne blir bandy og hurtigløp.     

 
 
(s.) Tor Audun Sørensen     (s.) Ravi Sunder 
Utviklingssjef       Lederanleggskomiteen 
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DOMMERKOMITEEN (DK) 2020-2021 

Dommerkomiteen sesongen 2020/2021 har bestått av Øistein Rune Eriksen, Kjell Arild Disch, Jørn 
Ivar Pettersen, Egil Larsen og Lars S Nygaard. 
 
27. mai hadde vi vårt første møte i Asker der vi fordelte de ulike arbeidsoppgavene vi hadde store 
forhåpninger skulle gjennomføres denne sesongen. 
Lars S Nygaard har ledet DK denne sesongen. Øistein Rune Eriksen skulle ta ansvaret for «prosjektet» 
damedommer, mens Kjell Arild Disch skulle ta ansvaret for de unge nye dommerne Espen Andersen 
følger opp på kretsnivå. Jørn Ivar Pettersen hadde ansvaret for Supervisoroppdragene og den delen 
av våre dommere som hadde valgt å inngå i satsningsgruppen (A-dommer). 
Egil Larsen hadde sammen med Jørn Ivar ansvaret for satsningsgruppen samt følge opp dommere 
som selvvalgt ligger i B-dommergruppen. 
Kjell Hovland Olsen og Knut Grothaug har denne sesongen fungert som supervisor. 
Alle rapporter som er skrevet er lagret hos ansvarlig leder for supervisor. 
 
I samarbeide med BDF (bandydommernes forening) ble det opprettet tre ulike grupper der alle 
dommerne selv skulle sette seg opp i, etter gitte kriterier.  

A. Må dømme alle eliterunder herrer og damer, Internasjonal A dommer, egne krav til fysikk 

B. Elite, Damer, Senior, Junior, ikke dømme alle runder, forfall i alle serier 

C. Senior, Junior, forfall i alle kamper 

Torsdag 11. juni fikk samtlige NBF og kretsdommere innkalling til samling med fysisk test på NIH. 
Her gjennomgår dommerne fysiske tester som FIB har tatt frem for dommere som skal dømme 
internasjonalt. NBF forholder seg til disse testene også for alle våre dommere. 
 
Det ble kun gjennomført kamper i elite herrer og i Dameserien denne sesongen. Selv med det 
antallet kamper som ble gjennomført denne sesongen ser DK at behovet for dommere er stort.  
Dette mener DK nå alle klubbene sette på agendaen for kommende sesong. 
 
Det har blitt gjennomført noen få klubbdommerkurs denne sesongen. Disse har blitt holdt av våre 
aktive forbundsdommere lokalt i egen klubb, men da på Teams. 
 
Våre dommere blir til stadighet satt på prøve når det gjelder regelkunnskap og tolkninger av våre 
spilleregler. Et ledd i rekrutteringen av nye dommere ønsker jeg å vise dere noen av de situasjonene 
som kan gjøre det problematisk med nettopp dette. 
 

2019/2020   2020/2021   
Ant. Kamper Elite Menn         90             68 
Rødt kort            6              4 
Usportslig opptreden          49             28 
 
DK fortsetter kommende sesong med samme opplegg som i år, men håper klubbene ønsker å bidra 
enda mere for rekrutteringen, forståelsen for den jobben dommerne gjør i hver kamp. 
 
På vegne av alle dommere ønsker vi samtlige deltagere i denne verdens beste idrett en riktig god og 
fin sommer. 
 
Dommerkomiteen 
Lars S. Nygaard 

Leder 
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UTDANNINGSKOMITEEN 
 
Utdanningskomiteen har i år vært ledet av styremedlem Kjell-Arild Disch og utviklingssjef Tor Audun 
Sørensen. Lars Stian Nygaard har hatt ansvaret for dommerutdanningen godt hjulpet av forbunds-
dommer Sander Raggan og tilrettelegger Espen Andersen. Pandemien har dessverre kun gitt 
mulighet for digitale klubbdommerkurs. 
  
Deltakelse kurs og instruksjon 2020/21 (pr 30.4.20) 
4 Klubbdommerkurs: 37 deltakere  
TOTALT: 37 deltakere  
  
Klubbdommerkurs (trinn 1) 
Det er gjennomført fire digitale klubbdommerkurs med til sammen 37 deltakere fra klubbene 
Hauger, Haslum, Stabæk, Ullevål, Snarøya og Ullern. Kursleder har vært forbundsdommer Sander 
Raggan (4 kurs).   
    
Svenske bandygymnas 
Iver Dilling (Sarpsborg) og Amund Haga Solem (Hauger) avsluttet 3. klasse i Sandviken. Wilhelm 
Johnsen Lundstrøm (Ullevål) avsluttet 3. klasse i Edsbyn. Linus Walldén (Ullevål) avsluttet 3. klasse i 
Ljusdal. Erik Andreas Reiersen (Haslum) avsluttet 3. klasse i Nässjö. 
Fredrik Nordby (Røa) avsluttet 2. klasse i Sandviken, Oscar Maximus Helgesen (Stabæk) og Ole Robin 
Kåsa Kjellamn (Sarpsborg) avsluttet 2. klasse i Vänersborg. Sander Asplund (Ready) avsluttet 2. klasse 
i Edsbyn.      

• Grunnet pandemien og de sportslige mulighetene for bandyspill i Sverige meldte flere av de 
norske elevene på svenske bandygymnasium overgang tilbake til norske klubber før Jul. 
Ingen norske bandyspillere begynte på svenske bandygymnas skoleåret 2020/21.  

 
Siden den første eleven i skoleåret 85/86 (Ola Sitje Fjeldstad, Ullern), har 79 gutter og 3 jenter vært 
elever ved svenske bandygymnas, hvorav 29 i Sandviken. 
 
Norske idrettsgymnas med bandy 
Drammen vgs. har siden 2006 hatt tilbud om bandylinje. Skoleåret 2018/19 har det studert 14 (12) 
elever fordelt på tre klassetrinn. Fem elever i 1.klasse, fem elever i 2. klasse og fire elever i 3.klasse. 
Faglærer var Kjetil Bergh.  
I skoleåret 2019/20 har det studert 17 (14) elever fordelt på tre klassetrinn. Syv elever i 1. klasse, fem 
elever i 2. klasse og fem elever i 3. klasse. Faglærer var Kjetil Bergh.  
I skoleåret 2020/21 har det studert 16 (17) elever fordelt på tre klassetrinn. Fire elever i 1. klasse, syv 
elever i 2. klasse og fem elever i 3. klasse. Faglærer var Kjetil Bergh.  
 
Persbråten vgs. i Oslo startet opp «Toppidrett bandy» skoleåret 2018/19 med 11 elever fra de tre 

klubbene Ready, Ullevål og Stabæk. Faglærer var Patrik Hed.  

I skoleåret 2019/20 kom det inn 13 (12 gutter + 1 jente) nye elever i 1. klasse fra klubbene Ready og 
Røa. Faglærer var Are Hval. 
I skoleåret 2020/21 kom det inn syv nye elever fra klubbene Ullern, Røa og Ready. Totalt 30 elever. 
Faglærer har vært Lars Christian Sveen. 

 

Dønski vgs. i Bærum startet opp «Toppidrett bandy» skoleåret 2018/19. Dønski vgs. har første året 

hatt fem elever som har hatt faget "toppidrett bandy" i 1. klasse. I treningsgruppen på ti har det vært 

elever fra Dønski vgs., men også enkelte elever fra andre skoler (Valler, Nadderud, Rosenvilde, 

Sandvika). Björn Buskqvist har vært trener for bandygruppen og er ansvarlig for det sportslige 

opplegget sammen med Per Erik Vognild fra Dønski vgs.  
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Skoleåret 2019/20 startet tre nye elever i 1. klasse og det var fem elever fra Dønski i 2. klasse. Bjørn 

Buskqvist har hatt det sportslige ansvaret sammen med Per Erik Vognild fra Dønski vgs. 

Skoleåret 2020/21 startet ti nye elever i 1. klasse og det var tre elever fra Dønski i 2. klasse og fire 

elever i 3. klasse. Totalt 17 elever fordelt på tre klassetrinn, hvorav en jente. Bjørn Buskqvist har hatt 

det sportslige ansvaret sammen med Per Erik Vognild fra Dønski vgs. 

 

  
(s.) Kjell-Arild Disch                                                                                                       (s.) Tor Audun Sørensen 
Styremedlem                                                                                                                  Utviklingssjef 
 

 
Norge slo Sverige 2-1 på Dælenengen i Oslo onsdag 20. februar 1952 i den andre OL-kampen.  
Foto: Faksimile fra NTB, VG, Aktuell.  

 
 
RAPPORT FRA JENS B. RAANAAS MINNEFOND OG BALLFOND  
Ballfondet pr 01.01.20 – 31.12.20 Regnskap 2020 
 
Det er ikke delt ut fra fondet i 2020 
Bankinnskudd pr 01.01.20 kr 195.962,92 
Renter pr. 31.12.19 kr 1.469,72  
Bankinnskudd pr 31.12.20 kr 197.432,64 
 
Beløpet er plassert i NIFs konsernkontosystem i DNB konto 7874.42.00775  
  
Minnefond og Ballfond – styret  
  
Oslo 12. mai 2021 
  
Stein Pedersen   Tomas Jonsson   Tor Audun Sørensen  
Leder    Medlem    Medlem  
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SAK 8. FORSLAG 

 

8.1 INNKOMNE FORSLAG  

 

8.1.1 Hauger SK 

 

Dagens tekst  
 
§ 22. Norgesmesterskap yngre klasser  
Norgesmesterskapet for junior, gutter og smågutter arrangeres hvert år etter Seksjonsstyrets 
bestemmelser. Det er adgang for klubbene til å melde på flere lag i hver av de aldersbestemte 
klassene. Om to lag fra samme klubb skulle nå kvartfinalen i en av klassene, skal disse to lag spille 
mot hverandre. Dersom en klubb melder på flere lag i samme klasse, skal den senest tre uker før 
seriestart oversende Forbundet en liste over de seks beste spillere på 1. laget. Disse spillerne kan ikke 
benyttes på andre lag i samme klasse i løpet av sesongen. Seksjonsstyret kan når som helst 
overprøve klubbens nomineringer. Målvakter er unntatt reglene om nominering. Fra og med 1. 
februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 22. Norgesmesterskap yngre klasser  
Norgesmesterskapet for junior, gutter og smågutter arrangeres hvert år etter Seksjonsstyrets 
bestemmelser. Det er adgang for klubbene til å melde på flere lag i hver av de aldersbestemte 
klassene. Om to lag fra samme klubb skulle nå sluttspill i en av klassene, skal disse to lag spille mot 
hverandre i en 8-dels finale. Dersom en klubb melder på flere lag i samme klasse, skal den senest tre 
uker før seriestart oversende Forbundet en liste over de seks beste spillere på 1. laget. Disse spillerne 
kan ikke benyttes på andre lag i samme klasse i løpet av sesongen. Seksjonsstyret kan når som helst 
overprøve klubbens nomineringer. Målvakter er unntatt reglene om nominering. Fra og med 1. 
februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten. 
 
Hauger SK sine bemerkninger  
Kvartfinale i NM er et av sesongens høydepunkt, og det bør være en ambisjon for bandyforbundet at 
flest mulig spillere og klubber har mulighet for å kvalifisere seg til en kvartfinale i NM. 
Slik regelverket er utformet i dag, er det en begrensning på spillerflyt mellom 1. og 2. lag, med 
nominering av 6 spillere.  
Ut over denne begrensing er det fritt frem å bruke de spillere man ønsker.  
 
En uheldig effekt ved gjeldende regelverk er at færre spillere og klubber kvalifiserer seg til en 
kvartfinale i NM.  
Spesielt for de nest beste klubbene/lagene, som spiller i useedet gruppe, blir det vanskeligere å 
kvalifisere seg til en kvartfinale.  
 
Et tydelig eksempel på hvordan dette slår uheldig ut, er fra småguttklassen «sist» sesong i 2019.  
Her var at det kun 6 klubber som spilte kvartfinale, siden Drammen og Ready kvalifiserte seg med 2 
lag til kvartfinale. 
Når Ready, helt i tråd med regelverket, stiller med samme 9 spillere i to kvartfinaler (alle spillere som 
ikke var nominert) ser man at dette gir et uheldig utslag. 
Her burde det åpenbart vært en annen klubb og flere spiller som fikk erfaring med å spille en 
kvartfinale i NM, fremfor at 9 spillere spiller to kvartfinaler samme dag. 
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Det har veldig liten verdi for en klubb å spille en innbyrdes kamp mellom et 1. og 2. lag i en 
kvartfinale, så denne kampen kan legges som en 8-dels finale. 
Så får man 8 klubber og flere spillere i kvartfinalene, som også er kvalifisert på mer rettferdig vis.  
Normalt er det ingen cuper som tillater at spillere kan delta på flere lag i samme klasse, og i NM bør 
dette prinsippet også gjelde. 
 
 
 

 
Det ikoniske bildet av "Sølvlaget" fra VM 1965 i Sovjet.                              Foto tilhører NBF. 

 

 

8.2 SEKSJONSSTYRETS FORSLAG 

 
Seksjonsstyrets forslag til endringer i Kampreglementet 
 
§ 5 – Dommere, kampsekretærer og kampinspektør 
 
§ 5 Punkt 2. Kampskjema 
 
Dagens tekst  
 
Punkt 2. Kampskjema. 
Den myndighet som setter opp serien, skal sende klubben kampskjema i god tid før kampdagen, hvis kampen 
ikke føres online. Skjemaet skal fylles ut etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Er ikke annen beskjed 
gitt, skal alle opplysninger føres som skjemaet ber om. 
 
Forslag til ny tekst 
 
Punkt 2. Kampskjema. 
Dersom kampen ikke føres online, skal kampskjemaet fylles ut etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.  
Er ikke annen beskjed gitt, skal alle opplysninger føres som skjemaet ber om. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Etter innføring av BandyLive skal all rapportering være elektronisk. Dersom dette av en eller annen grunn 
svikter gjelder bestemmelsene for kampskjemaet. 
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§ 5 Punkt 3. Innrapportering av resultat 
 
Dagens tekst 
 
Punkt 3. Innrapportering av resultat. 
Hjemmelaget skal returnere kampskjemaet i utfylt stand senest dagen etter kampen, enten pr. post, e-post 
eller faks. Ved alle kamper skal hjemmelaget melde resultatet i Turneringsadmin (TA) straks etter kampen. I 
høyeste serien senest 15 minutter etter kampslutt og i øvrige serier senest 2 timer etter kampslutt. Det må gis 
spesiell beskjed dersom det foreligger protest i slik kamp (Se Sanksjons- og protestreglement). 
 
Forslag til ny tekst  
 
Punkt 3. Innrapportering av resultat. 
Dersom kampen ikke føres online skal hjemmelaget returnere kampskjemaet i utfylt stand senest dagen etter 
kampen, enten pr. post, e-post eller faks. Ved alle kamper skal hjemmelaget melde resultatet i 
Turneringsadmin (TA) straks etter kampen. I høyeste serien senest 15 minutter etter kampslutt og i øvrige 
serier senest 2 timer etter kampslutt. Det må gis spesiell beskjed dersom det foreligger protest i slik kamp (Se 
Sanksjons- og protestreglement). 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Etter innføring av BandyLive skal all rapportering være elektronisk. Dersom dette av en eller annen grunn 
svikter gjelder bestemmelsene for kampskjemaet 
 
 
§ 5 Punkt 5. Nøytralitet. 
 
Dagens tekst 
 
Punkt 5. Nøytralitet. 
I alle obligatoriske kamper skal dommere være nøytrale. En dommer er nøytral når vedkommende ikke tilhører 
noen av de klubbene som spiller. Så vel forbund som krets kan dispensere fra denne bestemmelse ved kamper i 
de aldersbestemte klasser. 
 
Forslag til ny tekst 
 
Punkt 5. Nøytralitet. 
I alle obligatoriske kamper skal dommere være nøytrale. En dommer er nøytral når vedkommende ikke tilhører 
noen av de klubbene som spiller. Administrerende myndighet kan dispensere fra denne bestemmelsen. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
De siste årene har det vært en prøveordning hvor dette også har vært praktisert på øverste nivå.  
Dette har vært vellykket og vi foreslår derfor at begrensingen for dispensasjon kun i aldersbestemte klasser 
fjernes. 
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§ 9. Uteblivelse fra kamper 
 
Dagens tekst 
 
§ 9. Uteblivelse fra kamper 
Med hensyn til straff for uteblivelse, vises til Sanksjons- og protestreglement. Ved første gangs uteblivelse uten 
gyldig grunn bøtelegges laget. 
 
Seniorlag herrelag som uten gyldig grunn unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr 10.000, -. Damelag og 
alle aldersbestemte lag med kr 4000,-. 
 
Som gyldig grunn for å unnlate å møte til kamp godtas kun sykdomsforfall mot fremvisning av gyldig legeattest. 
Dette i et slikt omfang av antall spillere at lag ikke kan stilles. Vedkommende myndighet skal beramme kampen 
på nytt, så sant det er praktisk mulig. Administrerende myndighet kan på bakgrunn av dokumenterte 
medisinske årsaker fra lege vurdere utsettelse. Det kan gis walkover til motstanderen dersom man finner dette 
hensiktsmessig. Kampresultatet settes da til 1-0. Ved gjentatt uteblivelse uten gyldig grunn, diskvalifiseres 
laget. Det kan også gis walkover til begge motstanderlag dersom man finner dette hensiktsmessig. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 9. Uteblivelse fra kamper 
Med hensyn til straff for uteblivelse, vises til Sanksjons- og protestreglement. Ved første gangs uteblivelse uten 
gyldig grunn bøtelegges laget. 
 
Seniorlag som uten gyldig grunn unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr 10.000, -. Aldersbestemte lag med 
kr 4000,-. 
 
Som gyldig grunn for å unnlate å møte til kamp godtas kun sykdomsforfall mot fremvisning av gyldig legeattest. 
Dette i et slikt omfang av antall spillere at lag ikke kan stilles. Vedkommende myndighet skal beramme kampen 
på nytt, så sant det er praktisk mulig. Administrerende myndighet kan på bakgrunn av dokumenterte 
medisinske årsaker fra lege vurdere utsettelse. Det kan gis walkover til motstanderen dersom man finner dette 
hensiktsmessig. Kampresultatet settes da til 1-0. Ved gjentatt uteblivelse uten gyldig grunn, diskvalifiseres 
laget. Det kan også gis walkover til begge motstanderlag dersom man finner dette hensiktsmessig. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Seksjonsstyret mener det er riktig å ha samme bøtenivå på damer og herrer og det vil nå være likt nivå for alle 
seniorlag. 
 
 
§ 12. Økonomiske bestemmelser 
 
Dagens tekst 
 
Punkt 4. Reisefordelingskasse. 
Alle klubber i divisjonsspill betaler forskuddsvis et akontobeløp til Seksjonens Reisefordelingskasse. 
Herrer senior                kr. 6.000, ─ 
Damer 1. og 2. divisjon kr. 3.000, ─ 
 
Forslag til ny tekst 
Punkt 4. Reisefordelingskasse. 
 
Alle klubber i divisjonsspill betaler forskuddsvis et akontobeløp til Seksjonens Reisefordelingskasse. 
Herrer og Damer senior      kr. 6.000, ─ 
Øvrige seniorlag   kr. 3.000, ─ 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Reisekasse er et nulloppgjør hvor klubbene innbetaler et beløp som fordeles etter reisekilometer per klubb. 
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§ 12. Økonomiske bestemmelser 
 
Dagens tekst 
 
Punkt 5. Fordeling av inntekter i sluttspillet. 
I alle kvart- og semifinaler i sluttspillet for elite divisjonen beholder hjemmelagene sine inntekter fullt ut og tar 
alle kostnader for arrangementet. 
I NM-finalene og eventuelle omkamper, er Seksjonsstyret ansvarlig for arrangementet. Den tekniske 
gjennomføringen kan delegeres til klubb(er) etter nærmere avtale med Forbundet. 
(Finalearrangementet koordineres av Seksjonen etter nærmere bestemmelser, se § 24, punkt 7). 
 
Forslag til ny tekst 
 
Punkt 5. Fordeling av inntekter i sluttspillet NM-senior. 
I alle kvart- og semifinaler i sluttspillet beholder hjemmelagene sine inntekter fullt ut og tar samtidig alle 
kostnader for arrangementet. 
I NM-finalene og eventuelle omkamper, er Seksjonsstyret ansvarlig for arrangementet. Den tekniske 
gjennomføringen kan delegeres til klubb(er) etter nærmere avtale med Forbundet. 
(Finalearrangementet koordineres av Seksjonen etter nærmere bestemmelser, se § 24, punkt 7). 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Denne bestemmelsen har tidligere ikke omfavnet Damer. I forslaget til ny tekst er dette nå ivaretatt. 
 
 
§ 17. Serien. Divisjonsspillet 
 
Dagens tekst 
 
Punkt 2. Seriesystem. 
Seriemesterskap arrangeres som 11-er bandy. Lag som kun har rink som hjemmebane, kan søke om 
dispensasjon for en sesong av gangen. 
Lagene i eliteserien spiller dobbel serie etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
Lagene i 1. divisjon spiller dobbel serie etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
Lagene i lavere divisjoner spiller etter nærmere angitte bestemmelser gitt av Seksjonsstyret. 
Lagene i dameklassen(e) spiller etter nærmere angitte bestemmelser gitt av Seksjonsstyret. 
Vinneren av Eliteserien tildeles pokal og spillerne tildeles NBFs diplom. Klubben får dessuten andel i 
vandrepokal, som den er ansvarlig for, og som den plikter å levere tilbake etter bandyseksjonens nærmere 
bestemmelser. Hvis pokalen vinnes 3 ganger av samme klubb, blir pokalen klubbens eiendom. Vinneren av 
1.divisjon er seriemester. Laget tildeles NBFs pokal, og inntil 17 spillere tildeles NBFs diplom. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 17. Serien. Divisjonsspillet - Herrer 
Seriemesterskap arrangeres som 11-er bandy. Lag som kun har rink som hjemmebane, kan søke om 
dispensasjon for en sesong av gangen. 
Lagene i eliteserien spiller dobbel serie etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
Lagene i 1. divisjon spiller dobbel serie etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
Lagene i lavere divisjoner spiller etter nærmere angitte bestemmelser gitt av Seksjonsstyret. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Teksten som omtaler pokaler, er allerede hjemlet i § 32 og bør ikke stå flere steder. 
Overskriften er nå også tillagt «herrer» all den tid denne paragrafen kun gjelder herrer. 
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§ 21. Damer 
 
Dagens tekst 
 
§ 21.1 Seriemesterskapet. 
Seriemesterskapet arrangeres som 9-er bandy. Dersom lagene enes, kan den enkelte kamp avvikles som 11-er 
bandy. Lag som kun har rink som hjemmebane kan søke om dispensasjon for en sesong av gangen. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 21.1 Seriemesterskapet. 
Seriemesterskapet arrangeres som 11-er bandy. Dersom lagene enes, kan den enkelte kamp avvikles som 9-er 
bandy. Lagene må være enig om dette innen fristen for innlevering av kamptropp. 
Samarbeidslag og lag som kun har rink som hjemmebane kan, for en sesong av gangen, søke dispensasjon om 
deltagelse i serien. Disse lagene kan ikke kåres som vinner av serien eller delta i NM-sluttspill. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Etter dialog med klubbene synes det som det er et flertall som ønsker å endre denne bestemmelsen slik som nå 
foreslått. Seksjonsstyret mener også at kampene i Dameserien burde spilles som 11-er.  
Bestemmelsen vil nå i prinsippet være kjønnsnøytral.  
Begrensningen for samarbeidslag er nå endret slik at det samsvarer med begrensningen på herresiden. 
 
 
§ 21.2 Sluttspill NM 
 
Dagens tekst 
 
Sluttspillet i NM arrangeres som 9-er bandy. Dersom lagene enes, kan den enkelte kamp avvikles som 11-er 
bandy. Sluttspillet avvikles med semifinaler og finale. Semifinalene spilles best av tre kamper, hvor det best 
rangerte lag fra serien spiller hjemme i 1. og eventuelt 3. kamp. Hver kamp skal ha en vinner. Dersom resultatet 
er uavgjort etter ordinær tid spilles det to ekstra omganger av inntil 10 minutter, men avbrytes straks et av 
lagene har gjort mål (første mål vinner). Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved 
straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
 
 
Forslag til ny tekst 
 
Sluttspillet i NM arrangeres som 11-er bandy. Sluttspillet avvikles med semifinaler og finale. Semifinalene 
spilles best av tre kamper, hvor det best rangerte lag fra serien spiller hjemme i 1. og eventuelt 3. kamp. Hver 
kamp skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles det to ekstra omganger av inntil 
10 minutter, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål (første mål vinner). Står det fortsatt uavgjort etter 
ekstraomganger, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
Lag som deltar på dispensasjon, kan ikke delta i NM-sluttspillet 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Etter innspill fra klubber synes det som det er et flertall som ønsker å endre denne bestemmelsen slik som nå 
foreslått. Seksjonsstyret mener også at kampene i Dameserien burde spilles som 11-er. 
I motsetning til i seriespillet, hvor klubbene kan bli enige om 9-er, mener Seksjonsstyret at et NM-sluttspill 
bandy kun skal spilles som 11-er. Semifinaler og spesielt finalen er et utstillingsvindu for Damebandyen og disse 
bør spilles 11-er. 
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§ 21.5 NM-finale (NY) 
Vinnerne av semifinalene møtes i finale. Finalen skal spilles på kunstis og Seksjonsstyret bestemmer kampsted. 
NM-finalen skal avgjøres i best av én kamp. Ved uavgjort etter ordinær tid skal det spilles to ekstraomganger á 
ti minutter. Det spilles inntil et av lagene skårer («første målet vinner»). Står det fortsatt uavgjort etter 
ekstraomganger, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Denne bestemmelsen står i § 17 som omhandler herrer. Den bør også stå i § 21 som omhandler damer. 
 
 
§ 22. Norgesmesterskap yngre klasser 
 
Dagens tekst 
 
Norgesmesterskapet for junior, gutter og smågutter arrangeres hvert år etter Seksjonsstyrets bestemmelser. 
Det er adgang for klubbene til å melde på flere lag i hver av de aldersbestemte klassene. Om to lag fra samme 
klubb skulle nå kvartfinalen i en av klassene, skal disse to lag spille mot hverandre. Dersom en klubb melder på 
flere lag i samme klasse, skal den senest tre uker før seriestart oversende Forbundet en liste over de seks beste 
spillere på 1. laget. Disse spillerne kan ikke benyttes på andre lag i samme klasse i løpet av sesongen. 
Seksjonsstyret kan når som helst overprøve klubbens nomineringer. Målvakter er unntatt reglene om 
nominering. Fra og med 1. februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten. 
 
Forslag til ny tekst 
 
Norgesmesterskap skal arrangeres når det i en klasse deltar minst 8 lag. 
Ved et mindre antall deltagende lag arrangeres interkretsmesterskap. 
Samarbeidslag deltar ikke i NM-sluttspill og kan ikke kåres som vinner av serien. 
 
Norgesmesterskapet for junior, gutter/jenter og smågutter/småjenter arrangeres hvert år etter Seksjonsstyrets 
bestemmelser. Det er adgang for klubbene til å melde på flere lag i hver av de aldersbestemte klassene. Om to 
lag fra samme klubb skulle nå kvartfinalen i en av klassene, skal disse to lag spille mot hverandre. Dersom en 
klubb melder på flere lag i samme klasse, skal den senest tre uker før seriestart oversende Forbundet en liste 
over de seks beste spillere på 1. laget. Disse spillerne kan ikke benyttes på andre lag i samme klasse i løpet av 
sesongen. Seksjonsstyret kan når som helst overprøve klubbens nomineringer. Målvakter er unntatt reglene 
om nominering. Fra og med 1. februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Forslaget til ny tekst tar nå med jentesiden. Forslaget legger nå også føringer for når det i en klasse skal 
arrangeres Norgesmesterskap og når det eventuelt skal arrangeres interkretsmesterskap.  
Forslaget begrenser nå også rettighetene til samarbeidslag slik det i mange år har vært på herresiden senior og 
som det nå også foreslås i Dameserien. 
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§ 29. Regler for de aldersbestemte klasser 
 
Dagens tekst 
 
Punkt 2. Yngre spilleres adgang til å delta i seriene. 
For å delta i seniorkamper i herrer må en spiller ha fylt 16 år før årsskiftet i inneværende sesong. 
En småguttespiller kan i tillegg til deltakelse på eget lag kun delta på lag en aldersklasse høyere. 
For å delta i damekamper må en spiller ha fylt 15 år før årsskiftet inneværende sesong. Seksjonsstyret kan 
dispensere fra denne bestemmelsen. 
 
Forslag til ny tekst 
 
Punkt 2. Yngre spilleres adgang til å delta i seriene. 
For å delta i seniorkamper i herrer må en spiller ha fylt 16 år før årsskiftet i inneværende sesong. 
En småguttespiller (alder) kan i tillegg til deltakelse på eget lag kun delta på lag en aldersklasse høyere. 
For å delta i damekamper må en spiller ha fylt 15 år før årsskiftet inneværende sesong.  
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
13/14 åringer bør ikke spille seniorbandy.  
Bestemmelsen har allerede i dag, uten dispensasjoner, en forskjellsbehandling sammenlignet med herresiden 
da jenter kan være ett år yngre enn gutter for å spille seniorbandy.  
Kravet til å kunne delta i senior damer internasjonalt er fylte 15 år før årsskiftet inneværende sesong. 
Dette gjelder da både deltagelse på landslag og ved klubbens deltagelse i world-cup.  
 
 
Kampreglementet § 30 – Samarbeidslag 
 
Dagens tekst 
 
Samarbeidslag – herrer 
To klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere 
fra to lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis 
hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 
Det skal være minst 4 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag. 
Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2. 
 
Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og forpliktelser for 
laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive moderklubber. Dersom det også den 
påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget 
spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge 
av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom 
det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før 
påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes 
av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har 
lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget, ikke spille for disse lagene. I helt 
særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme aldersklasse om dette også er et samarbeidslag 
mellom de samme klubber. 
 
Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes. 
Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp. 
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Samarbeidslag – damer 
Flere klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen 
spillere fra flere lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet 
kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen. 
Det skal være minst 3 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag. 
Navnet på laget skal være navnet på alle involverte klubber: Klubb1/Klubb2 osv. 
 
Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og forpliktelser for 
laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive moderklubber. Dersom det også den 
påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget 
spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge 
av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom 
det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før 
påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes 
av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har 
lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget, ikke spille for disse lagene. I helt 
særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme aldersklasse om dette også er et samarbeidslag 
mellom de samme klubber. 
 
Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes. 
Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp. 
 
 
Forslag til ny tekst 
 
Samarbeidslag 
Samarbeidslag deltar på dispensasjon og kan ikke kåres som vinner av serien eller delta i NM-sluttspill. 
Samarbeidslag skal delta i laveste divisjon og/eller laveste rangerte pulje. 
 
To eller tre klubber kan, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra 
flere lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag.  
Det skal være minst 3 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag. 
Navnet på laget skal være navnet på alle involverte klubber: Klubb1/Klubb2 osv. 
 
Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og forpliktelser for 
laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive moderklubber. Dersom det også den 
påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny. Hvis et sammenslått lags 
moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget, ikke 
spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme aldersklasse om dette 
også er et samarbeidslag mellom de samme klubber.  
Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Det har vært et ønske om også på herresiden å åpne for at flere enn to klubber kan gå sammen om ett 
samarbeidslag. Modellen for samarbeidslag ble i sin tid innført for å gi et tilbud til spillere i klubber hvor egen 
klubb ikke hadde nok spillere til å stille eget lag i en klasse. Modellen ble innført som et «akutt» tiltak som i 
utgangspunktet skulle vare kun en sesong slik at klubben(e) fikk tid til å skaffe nok spillere til eget lag.  
Modellen var heller aldri ment å skulle gi to eller flere klubber muligheten til å etablere flere lag hvor man 
samlet de beste spillerne fra en eller flere klubber i ett lag. 
Det oppleves som urettferdig og feil at klubber som ikke klarer å stille lag alene skal ha mulighet til å bli 
Norgesmester. Det er ikke kjent at noen andre idretter har regelverk som tillater dette. 
 
Ved å innføre begrensninger for samarbeidslags deltagelse også i aldersbestemte klasser og i dameserien, slik 
som på herresiden, vil det være mer akseptabelt å utvide fra to til tre klubber som kan gå sammen om ett 
samarbeidslag. 
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§ 32.1 Norgesmesterskapsmerket herrer 
 
Dagens tekst 
 
§ 32.1 Norgesmesterskapsmerket herrer 
Bunnfargen i merket er rød. Dette merket blir tildelt spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for 
senior i et antall av 20. Spillerne som har spilt finalen samt øvrige spillere som har deltatt i minst 1/3 av lagets 
obligatoriske kamper inneværende sesong kan tildeles merket etter oppgave fra vedkommende klubb. Dersom 
flere enn 20 spillere oppfyller ett av vilkårene for tildeling av merket kan klubben søke NBF ytterligere tildeling. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 32.1 Norgesmesterskapsmerket senior 
Bunnfargen i merket er rød. Dette merket blir tildelt spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for 
senior i et antall av 20. Spillerne som har spilt finalen samt øvrige spillere som har deltatt i minst 1/3 av lagets 
obligatoriske kamper inneværende sesong kan tildeles merket etter oppgave fra vedkommende klubb. Dersom 
flere enn 20 spillere oppfyller ett av vilkårene for tildeling av merket kan klubben søke NBF ytterligere tildeling. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Dersom årsmøtet vedtar at Dameserien og NM-Damer skal spilles som 11-er er det naturlig at også antallet 
medaljer justeres fra 14 til 20 slik at det blir likt som på herresiden. 
Punktene 32.1 og 32.2 blir da like og ved å endre overskriften i 32.1 fra «herrer» til «senior» kan vi fjerne punkt 
32.2. Damer 
 
 
§ 32.5 Medaljer for seriemesterskap elite herrer 
 
Dagens tekst 
 
§ 32.5 Medaljer for seriemesterskap elite herrer 
Spillere som har deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske seriekamper inneværende sesong kan tildeles 
medaljer etter oppgave fra vedkommende klubb. Disse tildeles henholdsvis gull, sølv og bronse etter samme 
regler som for Norgesmesterskapsmerket. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 32.5 Medaljer for seriemesterskap senior 
Spillere som har deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske seriekamper inneværende sesong kan tildeles 
medaljer etter oppgave fra vedkommende klubb. Disse tildeles henholdsvis gull, sølv og bronse etter samme 
regler som for Norgesmesterskapsmerket. 
Dersom det er færre enn syv deltagende lag deles det kun ut gullmedaljer. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Seksjonsstyret er enig med utvalget som har jobbet med § 32 om å innføre medaljer også i Dameserien, samt å 
innføre en begrensning på hvilke medaljer som deles ut i forhold til antall påmeldte lag. Seksjonsstyret foreslår 
dette også innført på herresiden og da vil punktet kunne omfavne både herrer og damer ved å endre til 
«senior» i overskriften 
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§ 32.6 Norgesmesterskapsmedaljer yngre klasser 
 
Dagens tekst 
 
§ 32.6 Norgesmesterskapsmedaljer yngre klasser 
Spillere på det seirende lag for juniorer, gutter og smågutter tildeles gullmedaljer etter de regler som er nevnt 
over. Spillerne på lag nr. 2 og lag nr. 3 tildeles henholdsvis sølv og bronsemedaljer etter de samme regler. 
Spillere kan ikke oppnå medaljer i flere valører i samme NM-klasse samme år. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 32.6 Norgesmesterskapsmedaljer yngre klasser 
Spillere på det seirende lag for junior, jente/gutt, og småjente/smågutt tildeles gullmedaljer etter de regler som 
er nevnt over. Spillerne på lag nr. 2 og lag nr. 3 tildeles henholdsvis sølv og bronsemedaljer etter de samme 
regler. Spillere kan ikke oppnå medaljer i flere valører i samme NM-klasse samme år. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Punktet manglet betegnelsene for jentesiden. 
 
 
§ 32.7 Pokaler 
 
Dagens tekst 
 
§ 32.7 Pokaler 
A. Vinneren av sluttspillet i Eliteserien herrer er Norgesmester, og kan tildeles H.M. Kongens Pokal. 
Norgesmesteren i herreklassen får andel i vandrepokal som den er ansvarlig for, og som den plikter å levere 
tilbake etter forbundsstyrets nærmere bestemmelser. Vinnes pokalen 3 ganger av samme klubb, blir den 
klubbens eiendom. 
B. Vinner av Eliteserien herrer tildeles NBFs pokal. 
C. Vinner av Eliteserien herrer får andel i vandrepokal. 
Vinnes pokalen 3 ganger av samme klubb, blir den klubbens eiendom. 
D. Norgesmester damer tildeles NBFs pokal. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for damer kan tildeles 
H.M. Kongens Pokal. 
E. Vinner av Dameserien tildeles NBFs pokal. 
F. Vinner av 1. divisjon herrer tildeles NBFs pokal. 
G. Vinner av Norgesmesterskapet junior tildeles NBFs pokal. 
H. Vinner av eliteserien junior tildeles NBFs pokal. 
I. Vinner av Norgesmesterskapet gutt tildeles NBFs pokal 
J. Vinner av eliteserien gutt tildeles NBFs pokal. 
K. Vinner av Norgesmesterskapet smågutt tildeles NBFs pokal. 
L. Vinner uoffisielt NM Oldboys tildeles NBFs pokal. 
M. Vinner uoffisielt NM Veteran50+ tildeles NBFs pokal 
* Ved færre enn 8 deltagende lag under punkt L og M tildeles pokal for vinner Interkrets. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 32.7 Pokaler 
A. Vinneren av NM-sluttspillet i Eliteserien herrer og Dameserien er Norgesmester, og kan tildeles H.M. 

Kongens Pokal. Oppfyller ikke Norgesmesteren kriteriene for H.M. Kongens pokal tildeles NBFs pokal. 
Norgesmesteren i seniorklassene får andel i vandrepokal. 

B. Vinner av Eliteserien herrer og Dameserien tildeles NBFs pokal. 
C. Vinner av lavere divisjoner senior tildeles NBFs pokal. 
D. Vinner av Norgesmesterskapet junior tildeles NBFs pokal. 
E. Vinner av seriemesterskapet junior tildeles NBFs pokal. 
F. Vinner av Norgesmesterskapet i gutteklassen og Norgesmesterskapet i jenteklassen tildeles NBFs pokal 
G. Vinner av serien i gutteklassen og serien i jenteklassen tildeles NBFs pokal. 
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H. Vinner av Norgesmesterskapet i småguttklassen og i småjenteklassen tildeles NBFs pokal. 
I. *Vinner uoffisielt NM Oldboys og Oldgirls tildeles NBFs pokal. 
J. *Vinner uoffisielt NM Veteran herrer og Veteran damer 50+ tildeles NBFs pokal 
 
* Ved færre enn 8 deltagende lag under punkt I og J tildeles pokal for vinner Interkrets. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Med den foreslåtte endringen tar bestemmelsen nå høyde for begge kjønn i alle klasser, også klasser på 
jentesiden som per i dag ikke er etablert.  
Endringen medfører at det innføres vandrepokal i NM for Damer slik som på herresiden.  
Endringen medfører at vandrepokal i Eliteserien for herrer fjernes slik at denne verken deles ut på herre eller 
damesiden. Vandrepokalen gjøres «evig» slik at den, som navnet tilsier, vandrer.  
  
 
§ 32.8 – Internasjonalt debutantmerke som spiller 
 
Dagens tekst 
 
§ 32.8 Internasjonalt debutantmerke som spiller 
Bunnfargen er hvit. 
Merket blir tildelt NBFs internasjonale herre- og damespillere. For junior- og guttelandslagets spillere er merket 
i rødt, hvitt og blått. Det samme gjelder for jenter tilsvarende junior- og gutteklassen. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 32.8 Internasjonalt debutantmerke som spiller 
Bunnfargen er hvit. 
Merket blir tildelt NBFs internasjonale herre- og damespillere. For aldersbestemte landslag er merket i rødt, 
hvitt og blått.  
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Teksten er kun gjort enklere og mer forståelig. 
 
 
§ 32.17 NBFs store diplom 
 
Dagens tekst 
 
§ 32.17 NBFs store diplom 
Følgende skal ha dette diplom. 
A. De som blir tildelt gullmerket. 
B. De som blir tildelt hederstegnet. 
C. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet herrer og inntil 20 spillere på dette lag. 
D. Den klubb som blir seriemester i elite divisjon herrer og inntil 20 spillere på dette lag. 
E. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for damer og inntil 14 spillere på dette lag. 
F. Den klubb som blir seriemester damer og inntil 14 spillere på dette lag. 
G. Den klubb som vinner 1. divisjon herrer og inntil 20 spillere på dette lag. 
H. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for junior. 
I. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for gutter. 
J. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for smågutter. 
K. Forbundsdommere. 
*Dersom flere enn 20 spillere herrer eller 14 spillere damer oppfyller ett av vilkårene for tildeling av diplom kan 
klubben søke NBF ytterligere tildeling. 
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Forslag til ny tekst 
 
§ 32.17 NBFs store diplom 
Følgende skal ha dette diplom. 
A. De som blir tildelt gullmerket. 
B. De som blir tildelt hederstegnet. 
C. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet herrer og damer 
D. Den klubb som blir seriemester i elite divisjon herrer og dameserien 
G. Den klubb som vinner 1. divisjon herrer. 
H. Den klubb som vinner Norgesmesterskapet i junior gutt og junior jente. 
I. Den klubb som vinner Norgesmesterskapet i gutte- og jenteklassen. 
J. Den klubb som vinner Norgesmesterskapet i smågutteklassen og småjenteklassen. 
K. Forbundsdommere. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Det har over en periode på mange år vært veldig liten interesse for spillerdiplomer. 
Bestemmelsen gjøres nå også kjønnsnøytral. 
 
 
§ 32.18 NBFs lille diplom 
 
Dagens tekst 
 
§ 32.18 NBFs lille diplom 
Følgende skal ha dette diplom: 
A. Avdelingsvinnere i 2. og lavere divisjoner (klubbene). 
B. Den seirende skole i skolemesterskapet. 
C. Inntil 20 spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for junior. 
D. Den klubb som blir seriemester (vinner av eliteserien for junior). 
E. Inntil 20 spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for gutter. 
F. Den klubb som blir seriemester (vinner av eliteserien) for gutter. 
G. Inntil 20 spillere på det seirende lag Norgesmesterskapet for smågutter. 
H. Den klubb som seirer i uoffisielt NM Old boys. 
I. Den klubb som seirer i uoffisielt NM Veteran 50+ 
J. Diplomene kan også etter særskilt tillatelse fra Seksjonsstyret brukes av kretsene. 
* Ved færre enn 8 deltagende lag under punkt H og I tildeles diplom for vinner Interkrets. 
 
Forslag til ny tekst 
 
§ 32.18 NBFs lille diplom 
Følgende skal ha dette diplom: 
A. Avdelingsvinnere i lavere divisjoner herrer og damer (klubbene). 
B. Den seirende skole i skolemesterskapet. 
C. Den klubb som blir seriemester juniorklassen. 
D. Den klubb som blir seriemester i gutteklassen og jenteklassen. 
E. Den klubb som seirer i uoffisielt NM Old boys. 
F. *Den klubb som seirer i uoffisielt NM Veteran 50+ 
G. *Diplomene kan også etter særskilt tillatelse fra Seksjonsstyret brukes av kretsene. 
* Ved færre enn 8 deltagende lag under punkt F og G tildeles diplom for vinner Interkrets. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Det har over en periode på mange år vært veldig liten interesse for spillerdiplomer. 
Bestemmelsen gjøres nå også kjønnsnøytral. 
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SAK 9. BANDYSEKSJONENS FORSLAG TIL AVGIFTER GJELDENDE FOR SESONGEN 2021-2022  

(2020-2021 i parentes)  

 

Overganger/utlån overført til seksjonsnivå på forbundstinget 2012.  

Overgangsgebyret for spiller over 17 år: Kr 850 (kr 800) 

Overgangsgebyr for spiller under 17 år: Kr 425 (kr 400) 

Utlånsgebyr for spillere med kontrakt: Kr 1700 (kr 1600) 

 

Lagavgifter herrer    Dommerreiseavgifter  

Elite kr 60.000 (kr 55.000)   kr 13.500 (kr 13.500)  

1. divisjon kr 35.000 (kr 32.000)  kr 8.000 (kr 8.000)  

2. divisjon kr 23.000 (kr 21.000)  kr 7.500 (kr 7.500)  

3. divisjon kr 12.000 (kr 11.000)  kr 6.500 (kr 6.500) 

Rekrutt kr. 25.000 (kr 24.000)   kr 7.500 (kr 7.000)  

 

Lagavgift damer    Dommerreiseavgifter 

Dameserien kr 47.000 (kr 23.000)  kr 4.000 (kr 2.500)  

2.divisjon damer kr 6.000 (kr 3.000)  kr 1.500 (kr 1.200)  

 

Reisekasse herrer kr 6.000 (kr 6.000)  

Reisekasse damer kr 6.000 (kr 3.000)   

 

Kampinspektøravgift  

Elite kr 3.500 (kr 3.500)  

1.div. kr 1.500 (kr 1.500) 

2.div. kr 1.000 (kr 1.000) 

 

Lagavgifter aldersbestemte klasser Dommerreiseavgifter aldersbestemte klasser  

Veteran kr 9.500 (kr 8.500)  

Old Boys kr 11.500 (kr 10.500)  

Junior kr 12.000 (kr 11.000)   kr 4.000 (kr 3.000)  

Gutt kr 11.000 (kr 10.000)   kr 3.000 (kr 3.000)  

Smågutt kr 8.500 (kr 7.500) 

 

Jente kr 3.000 (kr 2.500) 

Småjente kr. 2.500 (kr 2.000) 

Lillejente kr. 2.000 (kr 2.000)  

   

Merk! I klubber hvor det er flere lag i samme jr./gutt/smg.-klasse, skal det betales 50 % for lag nr. 2, 

nr. 3 osv. Gjelder ikke dommerreiseavgift. Denne skal betales for samtlige lag.  

 

Gebyr omberamming kamper kr. 3.000, - (kr 2.000) 
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Arrangementsavgift internasjonale mesterskap  

Elite kr 6.000  (kr 5.000)  

1.div. kr 3.000  (kr 2.500) 

Dame kr. 3.000 (kr 2.500)  

  

Dommerhonorarer etc.   
Elitedivisjonen Honorar: kr 1000,- pr. hoveddommer/match (kr 800).   
Elitedivisjonen Honorar: kr 800,- pr. meddommer/match (kr 700).   
Elitedivisjonen Honorar sluttspill: kr 1200,- pr. hoveddommer/match.  
Elitedivisjonen Honorar sluttspill: kr 900,- pr. meddommer/match.   
NM-finale elite honorar: kr 1500,- pr. hoveddommer/match.   
NM-finale elite honorar: kr 1200,- pr. meddommer/match.   
1. divisjon Honorar: kr 700,- pr. dommer/match (kr 500).   
2. divisjon Honorar: kr 600,- pr. dommer/match (kr 500).   
Rekrutt Honorar: kr 600,- pr. dommer/match.   
3. divisjon Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500). 
Dameserien Honorar: kr 600,- pr. dommer/match (kr 500).  
NM-finale Damer: kr 800,- pr. hoveddommer/match.   
NM-finale Damer: kr 700,- pr. meddommer/match.   
Merk! Kr 600 forutsetter 11-er/9-er spill på 2x45 min. Ved rink kamper 2x35min. kr 400. 
Junior Honorar: kr 600,- pr. dommer/match (kr 500).   
Junior Honorar sluttspill: kr 700,- pr. hoveddommer/match.   
Junior Honorar sluttspill: kr 600,- pr. meddommer/match.   
NM-finale Junior: kr 900,- pr. hoveddommer/match.   
NM-finale Junior: kr 700,- pr. meddommer/match.   
Gutter Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 400).   
Gutter honorar sluttspill: kr 500,-.   
Smågutter Honorar: kr 400,- pr. dommer/match (kr 300).   
Smågutt sluttspill: kr 500,- pr hoveddommer/match.   
Smågutt sluttspill: kr 450,- pr meddommer/match.   
NM-finale Smågutt: kr 600,- pr. hoveddommer/match.   
NM-finale Smågutt: kr 500,- pr. meddommer/match.   
Småjenter Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300). 
7-er bandy: Honorar: kr 200,- pr. dommer/match (kr 150).   
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.   
Uoffisielt NM Old Boys Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300). 
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.   
Uoffisielt NM Veteran 50+ Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300). 
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.   
Kampinspektør/sensor Honorar: kr 500,- pr. match (kr 450).   
Treningskamp aldersbestemte landslag: Honorar: Gjennomsnittet av satsen for landslagsklassen og 
divisjonssatsen.   
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SAK 10. FORSLAG ARBEIDSPLAN 2021-2022   

  
SPORTSLIG  
1. Arrangere forbundsserier og NM-sluttspill alle klasser.   
2. Arrangere kretslagsturneringer for gutter og jenter.  
3. Arrangere barneskoleturneringer for gutter og jenter.  
4. Delta i VM herrer i Irkutsk uke 41-2021 og Syktyvkar uke 13-2022. 
5. Delta i VM damer i Stockholm uke 2-2022.  
6. Delta i VM for U19 i Katrineholm uke 3-2022. 
7. Delta i VM for U17 gutter i Russland uke 4-2022. 
8.  Delta i VM for U17 jenter i Lidköping i uke 48-2021. 
  
UTVIKLING  
1. Arrangere kurs og seminarer sentralt og for klubbene.  
2. Stimulere til "hver klubb sin bandyskole" og økt rekruttering.  
3. Prioritering i klubbene på utvikling av jente- og damebandyen.  
4. Prioritering i klubbene på dommerutvikling. 
5. Legge til rette for rinkbandy serier i Oslo (pilot-prosjekt).  
6. Arbeide for hel isflate for bandy på utendørs skøytebaner og i fremtidige skøytehaller.  
  
ØKONOMI  
1. Arbeide for å styrke seksjonens økonomi.  
2. Ivareta både topp og bredde.  
  
 ORGANISASJON  
1. Klubbutvikling.  
2. Bidra i FIB-systemet, herunder arbeide for bandy som fremtidig olympisk idrett.  

   
 

 
Bronselaget fra VM 1993 i Vikingskipet på Hamar.                                Foto tilhører NBF. 
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SAK 7 OG 11: REGNSKAP 2020-2021 FORSLAG BUDSJETT 2021-2022 

 

 

Prosjektregnskap bandyseksjonen R-20/21 B-20/21 Diff B-21/22
Sum bredde/utvikling 17 017 125 000 107 983 130 000

Sum informasjon og forsikring 13 200 13 200 0 13 200

30 217 138 200 107 983 143 200

39000 ELITE HERRER -550 000 -550 000 0 -600 000

39100 1. DIV. -256 000 -256 000 -280 000

39400 NM SENIOR -120 000 -80 000 40 000 -80 000

39200 2. DIV. -168 000 -168 000 -184 000

39300 REKRUTTSERIEN  BANDY -144 000 -144 000 -200 000

39315 OLD BOYS -84 000 -84 000 -126 500

39320 VETERAN SERIE -85 000 -85 000 -76 000

39550 ARRANGEMENTSAVGIFT BANDY -67 500 -87 500 -20 000 -105 000

39620 NM JUNIOR -121 000 -121 000 -144 000

39630 NM GUTT -140 000 -140 000 -143 000

39640 NM SMÅGUTT -112 500 -112 500 -140 250

39900 DIV.UTG. SERIE 191 422 150 000 -41 422 230 000

Koronakompensasjon -404 000 404 000

Sum serie herrer -950 078 -1 678 000  -1 848 750

41000 1. DIV DAMER -161 000 -161 000 0 -329 000

41040 SMÅPIKESERIE -26 000 -26 000 -36 500

41400 NM DAMER 2 000 2 000 2 000

41990 DIV.UTG. SERIE DAMER 15 000 15 000 15 000

Sum serie damer -161 000 -170 000 -9 000 -348 500

-1 111 078 -1 848 000 -736 922 -2 197 250

Sum  herrer 10 178 310 000 299 822 460 000

Sum U-19 3 171 170 000 166 829 110 000

Sum U-17 DRIFT U-17 3 166 70 000 66 834 210 000

Sum U-16 VM U-16 3 166 -3 166

Egne arrangementer 530 000 530 000

Sum herrer alle 19 681 1 080 000 1 060 319 780 000

Sum damer 374 10 000 9 626 120 000

Sum U-17 105 000 105 000 100 000

Sum damer alle 374 115 000 114 626 220 000

20 055 1 195 000 1 174 945 1 000 000

Sum trener 1 750 49 300 47 550 49 300

Sum dommerutdanning 48 080 44 000 -4 080 60 000

49 830 93 300 43 470 109 300

86000 KRETS 45 000 45 000 0 45 000

87000 KONTINGENTER INT FORB. 34 174 32 000 -2 174 32 000

87100 KONTIGENTER SFF 18 680 -18 680 18 700

97 854 77 000 -20 854 95 700

96 902 181 540 84 638 191 540

3 059 752 3 129 035 69 283 3 331 518

0 -5 000 -5 000 -5 000

0 -20 000 -20 000 -65 000

Andre inntekter

98000 ÅRSAVGIFT -12 000 -12 000 -12 000

98010 LISENS -918 362 -1 115 000 -196 638 -950 000

98020 OVERGANGER -66 332 -110 000 -43 668 -110 000

98060 RAMMETILSKUDD -1 562 750 -1 710 000 -147 250 -1 550 000

-2 547 445 -2 947 000 -399 556 -2 622 000

0 0 0 0

-303 912 -5 925 297 987 -17 992

1. Sum styrke idrettens rolle i samfunnet

2. Sum idrettslagenes aktivitetstilbud

3. Sum toppidrett

4. Sum kompetanseutvikling

10. Sum andre inntekter

11. Sum Finans

Prosjektresultat

5. Andre Innsatsområder

6. Sum styre og komiteer

7. Sum administrasjon

8. Sum Salg

9. Sum sponsorinntekter
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Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene: 2020-2021 

 

Styrke idrettens rolle i samfunnet 

Andel av NBFs felleskostnadene til informasjon og ansvarsforsikring, som omfatter hele 

organisasjonen. Til sammen utgjør dette kr. 13.200,-. 

Kr. 17.017 i denne klassen benyttes til utviklingsvirksomhet. Det er denne virksomheten som er rettet 

mot å skape medlemsøkningen, aktivitetsveksten og den geografiske utbredelsen av bandyidretten i 

Norge. 

Seksjonen benytter kompetansen og ressursene i NBFs utviklingsavdeling for å sikre gode resultater 

på dette området. 

 

Idrettslagene aktivitetstilbud 

På grunn av myndighetenes nedstengning av «breddeidretten» ble det kun anledning til å igangsette 

seriespill for de lagene som kom innunder myndighetenes toppidrettsdefinisjon. Dette førte til 

betydelig inntektstap (ikke betalte påmeldingsavgifter) for bandyseksjonen. Dette inntektstapet er 

beregnet til ca. kr. 900.000,-.  

Det ble søkt om kompensasjon for dette inntektstapet fra myndighetenes kompensasjonspakke 3. 

Lotteritilsynet, som forvalter kompensasjonsordningene, kom til at mer enn 50% av seriekampene 

skulle spilles i 2021. Tilsynets konkluderte på det grunnlaget at kun 50% av den omsøkte 

kompensasjonen kunne innvilges. Den innvilgede kompensasjonen ble kr 404.000,-. Dette vedtaket 

er anket. 

Kompensasjonen for inntektstapet grunnet ikke avholdt NM-finaler senior 2020 er inntektsført i 

dette regnskapet samt kompensasjonen for andel av tapte påmeldingsavgifter til seriene som skulle 

gjennomføres denne sesongen, kr 404.000,. Inklusive kompensasjonen ble den samlede inntekten i 

denne klassen kr 1.302.5100,-, men kostnadene for å sikre smittefri gjennomføring av eliteseriene i 

en meget komplisert sitasjon som krevde utforming av omfattende smittevernsprotokoller og tett 

oppfølgning av nasjonale, regionale og kommunale bestemmelser ble stor. For å håndtere denne 

krevende sitasjonen, gjennom et helt år, har NBF måtte benyttet betydelig større personalressurser 

enn normalt til driften av seriespillet som det ble mulig å gjennomføre.  

Ekstra kostnadene for å gjennomføre aktiviteten for eliteseriene siste sesong er konservativt 

estimert til ca. kr. 480.000,-. I tillegg har seksjonens ledelse fått betydelig assistanse fra 

innebandyseksjonens ansatte.  

Situasjonen har også krevd en betydelig større innsats fra tillitsvalgte enn normalt. 

Div. utgifter serier ført på prosjekt 39990 består normalt av kostnader til medaljer og pokaler, Visma 

Expence og kostnader direkte knyttet til serieavviklingen samt andel av drifts- og 

vedlikeholdskostnader for TA (Turneringsadmin som er NBFs nyutviklede applikasjon til 

administrering av serievirksomheten). TA er et felles prosjekt som eies av NIF, Ishockeyforbund, 

Håndballforbundet og Bedriftsidrettsforbundet. Utviklingskostnadene av applikasjonen har blitt 

betydelig mer kostbar enn forutsatt og beløper seg nå til over 50 millioner. NBF besluttet ikke å bli 

med på de usikre forpliktelsene det ville medføre å gå inn på «eiersiden» sammen med NIF og de 

øvrige særforbundene. NBF betaler derfor leie/lisens, vedlikeholds- og supportkostnader for å 

benytte applikasjonen. 

NBF har kostet alle tilpasninger av applikasjonen til NBFs idretter og utviklingen av NBFs WEB. Denne 

kostanden, som til nå er i overkant av 2 millioner, er betalt av NBFs finansinntekter og ikke belastet 

klubbene eller seksjonens avdeligsregnskaper. Målsetningen er at applikasjonen (TA) benyttes for 
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administrering av all serieaktivitet i NBFs organisasjon. Andel av drifts- og supportkostnadene vil da 

betales av regionene. Dette vil bidra til at bandyseksjonens avdelingsregnskap, i åren om kommer, 

belastes noe lavere drifts og supportkostnader for TA. Av NBFs 8 regioner/kretser er det kun Oslo og 

Akershus Bandyregion som administrerer bandyserier. 

Når et større bruk av applikasjonen vil føre til noe større kostander til drift og support er det usikkert 

om hvor stor denne reduksjonen blir. Det er også usikkerhet om hvor store kostandene til feilretting 

og mindre tilpasninger vil bli. 

Planen var at denne fordelingen av drifts- og vedlikeholdskostnadene for TA skulle innføres denne 

sesongen, men på grunn av pandemien ble det besluttet at dette utsettes til kommende sesong. Alt 

tyder på at samtlige regioner vil fra kommende sesong administrere all serievirksomhet i TA. Det blir 

derfor naturlig at regionene bærere sin andel av disse kostandene for kommende sesong.  

 

Landslag 

På grunn av pandemien ble det ikke avviklet internasjonale mesterskap i perioden. 

Kostnadene som er ført på de forskjellige lagene er faste kostander som bland annet omfatter 

lagerleie (andel av avskrivningen av NBFs lager på Ullevål). 

 

Kompetanseutvikling 

Det var liten anledning til å gjennomføre trenerutdanning i perioden.  

Overskridelsen på posten dommerutdanning skyldes økte kostnader på dommeraspirantkursene.  

 

Andre innsatsområder 

Utgiften på prosjekt 86000 er seksjonenes andel av tilskudd til NBFs regionale virksomheten. Detter 

er i henhold til tidligere forbundstingsvedtak.  

Kostnaden på prosjekt 87000 er den årlige medlemsavgiften/kontingenten til FIB. 

Kontingent til SFF ble tidligere trukket fra rammetilskuddet (post 2) før fordelingen av dette 

tilskuddet til særforbundene. Fra 2021 faktureres denne kostanden de respektive særforbund. 

Kostnaden som er ført her er bandyseksjonens andel av kostnaden som er fakturert NBF. 

 

Styrer og komiteer 

Grunnet pandemien har det meste av sesongens møtevirksomhet foregått via digitale medier. 

Kostnadene for styrer og komiteer har derfor vært betydelig lavere enn normalt. 

 

Administrasjon: 

Ansatt tilknyttet bandyseksjonen ble, i kort periode våren/sommeren 2020, permittert. Dette er 

grunnen til at de administrative kostnadene er noe lavere enn budsjettert. 

 

Andre inntekter 

Årsavgift som er kr 750,- pr klubb og betales av klubber som deltar med lag i forbundets eller 

regionenes seriespill. Denne avgiften vedtas av forbundstinget. Denne avgiften er ikke fakturert i 

perioden. 

 

Lisens  

At lisensinntekten er noe lavere enn budsjettert skyldes primært nedstengningen av breddeidretten. 

Selv om at stor del av serieaktivteten har vært nedstengt er det løst relativt mange lisenser. Det 
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antas at grunnen til dette er at forsikringsordningen, som er tilknyttet lisensordningen, ble også gjort 

gjeldende for egentrening i perioden. I henhold til informasjon fra forsikringsselskapet har det vært 

overraskende stort antall skader som er meldt i perioden. Noe av dette kan være etterslep fra forrige 

sesong, men den mest sannsynlige grunnen er at de fleste og de dyreste skadene oppstår på 

elitenivå.  

 

Overganger  

Antall overganger er betydelig færre enn normalt. Det er sannsynlig at det er nedstengningen av 

aktiviteten som har forårsaket dette. 

 

Rammetilskudd 

NBFs idretter tildeles andel av de offentlige tilskuddene (tippemidlene/rammetilskuddet) på 

tilsvarende måte som om de var selvstendige særforbund. På grunn av opptak av flere særforbund, 

samt at NIF har fått Kulturdepartementas aksept på å bruke andel av rammetilskuddet (tilskudd til 

særforbundene, post 2) til idrettens utvikling av digitale applikasjoner, er dette tilskuddet noe lavere 

enn forventet.  

 

Disponering av seksjonens overskudd kr 303.912,- 

Driftsresultatet, som ikke disponeres til egne fond eller andre avsetninger, henføres seksjonenes 

«egenkapital», som kommer frem av seksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper. 

Denne balansekontoen vil derfor hvert år justeres i henhold til resultatet på seksjonens 

aktivitetsregnskap. Seksjonenes balansekonti er formelt Norges Bandyforbunds eiendom og inngår 

som en del av NBFs samlede egenkapital. For inneværende år er seksjonens «overskudd» kr 

303.912,- henført seksjonens «egenkapital». Seksjonens «egenkapital», som ved inngangen av 

regnskapsperioden var negativ (gjeld til fellesskapet NBF) kr 154.758,46 er etter disposisjonen positiv  

kr 149.153,54. 

 

Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital».  

 

Det gjøres oppmerksom på at NBFs regnskaper for 2020 og 2021 er ikke revidert. Det er derfor mulig 

at resultatet for perioden kan endres. 

 

 

Kommentarer til budsjettet for 2021-2022 

 

På grunn av at det i henhold til loven skal årsmøtene avholdes i like år er det kun presentert et 

budsjettforslag for sesongen 2021-2022. Det avholdes igjen årsmøte i 2022. 

 

Styrke idrettens rolle i samfunnet 

Kostnadene i denne klassen består av andel av felleskostnader og bidrag til NBFs 

utviklingsvirksomhet. Det er en generell kostand som går til dekning av andel av 

informasjonskostnader og ansvarsforsikring, som omfatter hele organisasjonen. Utgiften til dette er 

budsjettert med kr. 13.200,-. 
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Største delen av kostandene kr. 130.000,- som det er budsjettert med i denne klassen er ment å 

benyttes til utviklingsvirksomhet. Det er denne virksomheten som er rettet mot å skape 

medlemsøkningen, aktivitetsveksten og den geografiske utbredelsen av bandyidretten i Norge. 

Seksjonen benytter kompetansen og ressursene i NBFs utviklingsavdeling for å sikre gode resultater 

på dette området 

 

Idrettslagene aktivitetstilbud 

Påmeldingsavgiften for deltakelse i forbundsseriene er foreslått økt slik at den samlede inntekten i 

denne klassen øker med kr 349.250.-.  

 

Det usikkert hvor høye kostandene for drift og support for TA blir kommende sesong. Det er planlagt 

at det etableres en fordelingsordning slik at regionene vil bære noe av denne kostanden. Drift og 

support av applikasjonen dommeroppgjør vil sannsynligvis bidra til kostandene øker, men størrelsen 

på denne kostanden er ikke avtalt med NIF. Direkte kostander for transaksjonene i 

«dommeroppgjør» er naturlig at dekkes av klubbene. 

 

Landslag 

Norge skal ikke arrangere noen internasjonale mesterskap kommende sesong. Kostnadene for 

landslagsvirksomheten er derfor noe lavere kommende sesong enn normalt. 

 

Kompetanseutvikling 

Det budsjetteres med at kompetansevirksomheten for både trenere og dommer blir som 

gjennomført som normalt kommende sesong. 

 

Andre innsatsområder 

Utgiften på prosjekt 86000 gjelder bidrag seksjonen yter til oppfølgning og drift av NBFs regioner. 

Kostnaden som er budsjettert på prosjekt 87000 er den årlige medlemsavgiften/kontingenten til FIB. 

Kostnaden som er budsjettert på prosjekt 87100 gjelder medlemsavgift til SFF (Særforbundenes 

Fellesorganisasjon). Tidligere ble kostnadene for drift av denne organisasjonen dekket direkte fra 

rammetilskuddet (post 2) før fordelingen mellom særforbundene, men fra og med 2021 faktureres 

denne kostnaden hvert enkelt medlemsforbund. Bandyseksjonens budsjett belastes en andel av de 

samlede kostnadene som er fakturert NBF. 

 

Styrer og komiteer 

Det forventes at det for fremtiden avholdes flere møter digitalt. I budsjettet er det derfor regnet med 

at denne kostnaden blir noe lavere enn i tidligere «normalår». På grunn av at det avholdes flere 

internasjonale arrangementer i utlandet kommende sesong, budsjetteres det med høyere utgifter til 

politisk deltakelse i internasjonale møter og arrangementer. Samlet er det derfor budsjettert med 

tilsvarende kostnad i denne klassen som det ble brukt i tidligere år. 

 

Administrasjon 

Det forutsettes at administrasjonskostnadene øker tilsvarende den generelle kostnadsveksten (KPI). 

 

Sponsorinntekter 

Her budsjetteres det med inntekter fra avtaler om leveranse av utstyr/klær til landslagene. 
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Andre inntekter 

 

De faste avgiftene 

Det forventes at de faste medlemsavgiftene faktureres som normalt kommende sesong. 

Det gjøres oppmerksom på at disse avgiftene ikke er fakturert sesongen 2020/2021. Hvis det blir 

enighet om det, vil de avgiftene som ikke ble fakturert siste sesong bli fakturert før sommeren og 

inntektsføres i dette budsjettet. I tilfelle vil inntektene på disse postene kunne bli tilnærmet dobbelt 

så høye i regnskapet for perioden. I tilfelle fakturering i etterkant av disse avgiftene kan det i dette 

budsjettet regnes ca. kr. 12.000,- høyere inntekt i denne klassen. 

 

Lisens  

Lisens for kommende sesong er budsjettert med en liten økning fra forrige sesong. Det er åpenbart 

fare for frafall av utøvere, spesielt av voksne som har tidligere deltok i de laveste 

divisjonene/aldersbestemte klasser, etter ett år uten aktivitet. Administrasjonen håper at, grunnet 

mindre aktivitet siste sesong, vil skadetallene og behandlingskostnadene bli lavere enn tidligere 

sesonger. I tilfelle forventes det at forsikringsselskapet tilbakebetaler noe av innbetalt premie og 

dette kan i tilfelle bidra til å saldere eventuelt reduserte inntekter grunnet mindre antall løste 

lisenser. 

 

Overganger  

Antall overganger forventes å bli som i «normalt år». 

 

Rammetilskudd 

NBFs idretter tildeles andel av de offentlige tilskuddene (tippemidlene/rammetilskuddet) på 

tilsvarende måte som om de var selvstendige særforbund. På grunn av opptak av flere særforbund 

samt at NIF har fått Kulturdepartementas aksept på å bruke andel av rammetilskuddet (post 2) til 

idrettens utvikling av digitale applikasjoner. Alt tyder på at NIF også i de nærmeste årene får større 

utfordringer og kostnader med utvikling og drift av stadig mer komplisert digitale applikasjoner. Det 

bør regnes med at noe av disse kostandene blir dekket inn ved at andel av tilskuddet på post 2 

(rammetilskuddet) overføres til post 1 (NIFs driftstilskudd). Det har også pågått arbeid med å endre 

beregningene som legges til grunn for fordelingen av rammetilskuddet (tippemidlene) mellom 

særforbundene. Planen er at ny fordelingsmodell skal benyttes ved fordelingen av tilskuddene for 

2022. Hvordan dette vil påvirke tilskuddene til NBFs idretter er usikkert. Det anbefales derfor ikke å 

forvente at rammetilskuddet øker de nærmeste årene. Det er mer sannsynlig at dette tilskuddet 

reduseres.  
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SAK 12 VALG (Simpelt flertall) 
  

12.1: Forslag valg av medlemmer til Seksjonsstyret  
*Alle er på valg for ett år.   
  
Leder: Stein Pedersen, Ullern IF   
  
Nestleder: Ravi Sunder, Skiold 
  

1. Styremedlem Lars Stian Nygaard, Skeid (NY) 
  

2. Styremedlem Elisabeth Hofgaard Lycke, Øvrevoll/Hosle IL  
  

3. Styremedlem: Julie Nålby, Drammen Bandy  
  

1. Varamedlem: Anine Ellefsen, Høvik IF 
  

2. Varamedlem: Runar Andreassen, Mjøndalen IF (NY) 
  

3. Varamedlem: Øistein Rune Eriksen, Torp IF (NY) 

 

   

 
 
12.2: Forslag medlemmer til Valgkomiteen  
   
Leder:  
  
Medlem:  
  
Medlem:  
 
Varamedlem:  
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Norges første Bronselag Damer fra VM Minneapolis, USA 2006.  

 

 

 

 
Norges andre Bronselag Damer fra VM i Budapest, Ungarn 2007.  
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SAK 13: INFORMASJON   

 

Koronavettregler og diverse koronainformasjon 

  
Koronavettreglene dominerte hverdagen til alle som var involvert i idrett sesongen 2020/2021, og 
alle måtte leve etter de tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning: 
 
Om du føler deg syk – hold deg hjemme! 
God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp 
Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp 
 
Retningslinjer 
I tillegg til de tre grunnpilarene har Norges Bandyforbund for alle sine idretter og ulike nivåer 
utarbeidet følgende retningslinjer, for å forhindre smitte under trening, kamp og arrangement: 
 

• Retningslinjer for trening og kamp for eliteserien herrer og damer (toppidretten). 

• Retningslinjer for trening for breddeidrett voksne over 20 år. 

• Retningslinjer for trening og kamp for aldersbestemte under 20 år. 
 
Administrasjonen i forbundet har oppdatert disse retningslinjene fortløpende i henhold til 
myndighetenes til enhver tid gjeldende restriksjoner, som stadig har endret seg i takt med 
smittesituasjonen i landet. 
 
I starten av pandemien forholdt idretten i sin helhet seg til et likt sett med nasjonale anbefalinger og 
regler, men etter hvert så ble håndteringen av smitten, på grunn av ulik smittesituasjon i landet, 
basert på diverse lokale tiltak og restriksjoner. Forbundet måtte på grunn av dette i større grad 
henvise våre klubber til sine respektive kommuner for å få informasjon om hva som var gjeldende for 
dem til enhver tid. 
Disse lokale tiltakene og restriksjonene har ført til at det har vært til dels svært ulikt aktivitetsnivå 
rundt om i landet både i forhold til trening og kamp.  
 
Norges idrettsforbunds obligatoriske koronavettkurs 
Norges idrettsforbund i samarbeid med Norges Fotballforbund, og med støtte fra Norsk Tipping, 
utarbeidet et digitalt koronavettkurs, som er obligatorisk for alle medlemmer over 13 år. Kurset 
omhandler hvilke retningslinjer for smittevern som gjelder i forbindelse med selve idrettsutøvelsen. 
Kurset tar for seg blant annet hvordan man skal oppføre seg på og utenfor banen for å ivareta 
smittevern på best mulig måte. Ønsket er å øke bevisstheten og ta et samfunnsansvar, og ikke minst 
at helsemyndighetene skal være trygge på at smittevern tas på alvor i idrettslagene. 
 
Faseåpningen av breddeidretten for voksne 
Myndighetene hadde høsten 2020 en plan om å åpne opp for den organiserte breddeidretten for 
voksne over 20 år i 3 ulike faser, der særforbundene fikk i oppgave å dele inn sin aktivitet i de ulike 
fasene etter gitte kriterier fra Norges idrettsforbund.  
 
Følgende utøvere var i bandyens fase 1: 
Utøvere i 1. divisjon herrer 
 
Utøverne i fase 1 fikk fra og med 12. oktober tillatelse, i en kort periode, til å trene med kontakt. 
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Følgende utøvere var i bandyens fase 2 og 3: 
De resterende utøverne i Norges Bandyforbund ble fordelt på fase 2 og fase 3, og disse utøverne 
måtte inntil videre fortsatt trene med minst 1 meters avstand. 
 
Regjeringen skulle frem mot november vurdere når videre gjenåpning skulle gjennomføres, etter 
erfaringer fra åpningen av fase 1. Med utviklingen i smittesituasjonen i samfunnet satte 
myndighetene ganske raskt denne faseåpningen av breddeidretten på vent, og planen ble aldri 
effektuert i sin helhet før all breddeidrett for voksne ble stanset igjen. Dette førte til at alt seriespill i 
sin opprinnelige form for breddeidrett voksne ble avlyst av forbundet og kretser/regioner før 1. 
november 2020. 
Så snart det eventuelt ble åpnet for trening for alle lagene igjen, og mulighet til å spille kamper, 
skulle forbundet sørge for å legge til rette for en form for seriespill som lot seg gjennomføre i praksis, 
men myndighetene åpnet aldri igjen for aktivitet for disse utøverne. 
 
Nasjonale og lokale forskrifter, anbefalinger og smittevernveiledere 
Det har for administrasjonen i forbundet vært svært krevende og vanskelig å navigere i alle forskrifter 
og anbefalinger på alle mulige nivåer under pandemien, og det er av flere ansatte blitt lagt ned 
utallige timer både morgen, kveld og natt for å ivareta dette arbeidet. 
 
Etter beste evne har man raskt forsøkt å svare på alle henvendelser fra regioner, klubber, lag og 
enkeltpersoner rundt tolkninger av regler og anbefalinger nasjonale og lokale myndigheter har 
vedtatt for å begrense spredningen av pandemien. 
 
Smittetilfeller av covid-19 i bandyen 
Det ble i løpet av sesongen 2020/2021 innrapportert noen få smittetilfeller i bandyens breddeidrett 
(voksne og aldersbestemt), men her kan det være mørketall. 
I eliteserien for herrer og dameserien var det kun fire (2) smittetilfeller i den perioden seriespillet var 
i gang.  
 
Det har i begge tilfeller kun vært ett smittetilfelle pr. lag. Det vil si at smitten ikke har spredd seg 
innad i spillerstallene, noe som sterkt indikerer at lagene har vært svært dyktige i sitt arbeid med å 
etterleve retningslinjene, og at de utarbeidede protokollene har fungert tilfredsstillende. 
 
I løpet av sesongen har smittetilfeller i lagene og den generelle smitten i samfunnet ført til at flere lag 
i perioder har vært i karantene, og at kamper av den grunn er blitt utsatt. 
Vi har hatt flere lag som har gått i «selvpålagte» karantener ved mistanke om smitte. Også i disse 
tilfellene er kamper blitt utsatt. 
 
Koronagruppen i Norges Bandyforbund vedtok 19. august 2020 at disse overordnede retningslinjene 
skulle gjelde for våre idretters aktivitet: 
 
Deltakelse i cuper/kamper i utlandet 
Alle klubber/lag tilknyttet Norges Bandyforbund skal inntil videre ikke delta i cuper/kamper i 
utlandet, i henhold til dagens anbefalinger fra nasjonal helsemyndighet og vedtak i Forbundsstyret. 
 
Kamper mot ikke-norske lag i Norge 
Alle klubber/lag tilknyttet Norges Bandyforbund skal inntil videre ikke delta i kamper mot ikke-norske 
lag i Norge, i henhold til dagens anbefalinger fra nasjonal helsemyndighet og vedtak i Forbundsstyret. 
 
Prøvespilling for utøvere bosatt utenfor Norge 
Prøvespilling med utøvere bosatt utenfor Norge, må gjennomføres i henhold til norske 
smittevernregler, som betyr gjennomføring av karantene i forkant. 



44 
 

Landslagsvirksomheten 
Forbundsstyret har vedtatt at all landslagsvirksomhet innenfor Norges Bandyforbund, inkludert 
samlinger (herunder også kretslagssamlinger o.l.), innstilles inntil videre. Så snart internasjonale 
mesterskap blir endelig fastsatt og norsk deltakelse kan gjennomføres ut fra gjeldende anbefalinger 
fra helsemyndighetene, vil normale forberedelser iverksettes. 
 
Adgangskort gir ikke fri adgang 
På grunn av begrensninger på tilskuerantall, og ut ifra dagens smittevernregler, har forbundsstyret 
vedtatt at samtlige adgangskort utstedt av forbundet eller regionene/kretsene settes ut av funksjon 
inntil videre. 
 
Det kan, hvis nødvendig, utstedes egne tillatelser per arrangement til de som har godkjente oppgaver 
for organisasjonen i forbindelse med de aktuelle arrangementer. 
 
Personer som mener de har behov for midlertidig tillatelse til å overvære et arrangement, må 
kontakte administrerende myndighet i sin region hvis det gjelder krets-/regionskamper, og 
forbundets sentraladministrasjon hvis det gjelder kamper i eliteserien for herrer og dameserien.  
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Norges tredje Bronselag Damer under VM i Drammen 2010.  

 



46 
 

 
Norges fjerde Bronselag Damer under VM i Minneapolis, USA 2016.                                   Foto: Tine Heien Bjonge. 

 

 

 
Norges femte Bronselag Damer under VM i Chengde, Kina 2018.    Foto: Tine Heien Bjonge. 

 



47 
 

 
Norges sjette Bronselag Damer under VM i Oslo 2020.  

 

 

 

 

 


