
Referat Sportslig Utvalg Agder – Sørvest Bandyregion 
Tid: 10. august 2021 kl. 19:30-21:00 
Sted: Teams 
 
Til stede:  
Per Harald Bai Stabell     Leder SuA (møteleder) 
Peter Riis       Medlem SuA 
Hege Marie Ruud      Medlem SuA 
Rune Davidsen      Medlem SuA  
Marianne Kolbeinsvik     Nestleder styret SVBR 
Petter Andersen      Styremedlem SVBR 
Marie Meese Johannessen     Styremedlem SVBR 
Børge V. Andreassen     Daglig Leder, SVBR 
Mari M. Joakimsen     Admin konsultent, SVBR (referent) 
Monica Haugland     Akitivitetskonsulent SVBR Agder 
 
Agenda 
 
Vi ser på serie kabalen og status dommere. Status korona. 
Vi planlegger: 
1) Eventuelt klubbmøte (er det behov?) 
2) Sekretariatskurs for seriespillende lag 
3) Startmøte minirunder (med trenere, sportslige leder mv) 
- her ønsker vi å innprente målsettingen med minirunder - mestring foran prestasjon mv. 
- Hvilke klasser vi har og hva som er greit å gjøre av justeringer i påmeldinger. 
- Behovet for voksne til å være kampledere (tilby eget egnet kurs). 
4) Eventuelt 
 
 
Sak 1. Seriekabalen, status dommere og korona 
Det ble diskutert hva som må gjøres hvis et serielag i Agder blir satt i karantene. SuA 
diskuterte forskjellige løsninger. Det er enklere å flytte på enkle seniorkamper enn 
aldersbestemte runder. Denne saken er en sak for styret i Sørvest Bandyregion, og den skal 
opp på møte der tirsdag 17. august. SuA påpekte viktigheten med å få ut informasjonen om 
dette til alle lag når vedtaket er vedtatt.  
 
Seriepåmeldingen ser bra ut. Totalt 24 lag påmeldt i Agder. Avmeldingsfrist var 1. august. 
Ingen lag har meldt seg av serien. Arbeidet med serieoppsett starter nå, og oppsettene blir 
publisert innen august. Serien starter etter høstferien. 
 
 
Seriepåmelding Agder sesongen 21/22 
 
2. divisjon herrer Agder 

• 4 lag påmeldt 
• Lagene skal møte hverandre 4 ganger 
• Kamper må spilles i ukedager på grunn av mangel på dommere 



 
3. divisjon herrer Agder 

• 5 lag påmeldt 
• Lagene skal møte hverandre 3 ganger 
• Vedtak fra SuA: Topp 3 poengplukker på første lag som spiller i 1 og/ eller 2. divisjon 

får ikke være med på 2 lagskamp.  
 
U16-19 Agder 

• 4 lag påmeldt. 2 av lagene er damelag (må legges til i lagnavn). 
• Prøver å sette opp 12 runder, der hvert lag er med på 10 av disse. Eventuelt 8 runder, 

der hvert lag er med på 6 runder. 
• Kamptid 2x20 min. Spiller 2 kamper per runde. 

 
U13-15 Agder 

• 6 lag påmeldt 
• 8 runder i løpet av sesongen. Alle lagene møter til hver runde. Setter opp kamper ut 

ifra differensiering på tabellen. Dette fører til at lag møter lag på sitt nivå. Lag 
nummer 1 vil for eksempel aldri møte lag nummer 6. Alle rundene blir satt med dato, 
men kamptider oppdateres etter at en runde er spilt.  

• Kamptid 2x15 min. 2 kamper per runde. 
 
U11-12 Agder 

• 4 lag påmeldt 
• 8 runder i løpet av sesongen 
• Kamptid 2x12 min. 3 kamper per runde (?) 
• Skal ikke kollidere med Minirunde 

 
 
Det er behov for flere dommere, spesielt til å dømme seniorkamper. Rune tar en ringerunde 
med aktuelle dommere, og klubber som må jobbe med rekruttering. Det er satt opp digitalt 
dommerkurs 17.-19. september.  
 
Sak 2. Klubbmøte, er det behov? 
SuA vil ikke kalle inn til klubbkveld før sesongstart. Det blir eventuelt satt opp klubbkveld i 
løpet av sesongen eller ved behov.  
 
Sak 3. Sekretariatskurs for lag i seriespill 
Administrasjonen legger ut informasjon om sekretariatskurs som må tas på nett i forkant av 
seriestart. Har klubber behov for mer opplæring enn det digitale kurset tar disse klubbene 
direkte kontakt med administrasjonen for enda mer opplæring. 
 
Sak 4. Startmøte Minirunde 
SuA finner en dato for dette i forkant av første Minirunde 23. oktober.  
 
 
 
 



 
 
 


