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DAGSORDEN 
Det 26. ordinære årsmøte for Bandyseksjonen i Norges Bandyforbund. 
Ullevaal Stadion, torsdag 15. juni 2017 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 
 Medlemmer til Ballfondet 
 
 
 
Årsmøtet avsluttes. 
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BANDYSESONGEN 2016-2017 
 
Semifinaleplass på A-landslaget herrer i årets A-VM i Sandviken. Dette har ikke skjedd siden 1999. 
Det viser at det fortsatt er mulig, også for oss, å ta steget opp blant de beste. Årets lag gjennomførte 
en solid turnering og fikk betalt som fortjent for dette. Erfaringen med å møte de beste nasjonene i 
kamper i forkant av VM gav således positive resultater. Plutselig var også riksmedia opptatt av bandy.  
 
NM-finalene på Frogner for damer og herrer senior ble gjennomført under gode rammer og med 
gode isforhold. Det var hyggelig med en økning av besøkende på damefinalen og stemningen på 
tribunen var meget god. Kampen var også underholdende og spennende til siste slutt. 
 
Værgudene var i stor grad med oss denne vinteren noe som skulle tilsi stor forutsigbarhet for kamper 
på alle nivåer. Allikevel opplever vi at mange klubber ber om omberamminger. Dette medfører 
betydelig ressursbruk og involverer mange ledd. 
 
For første gang på lenge ser vi, i mange klasser, en positiv økning i antall påmeldte lag. På jentesiden 
ble det i fjor innført en interkretsserie for jenter og i år vil det også bli et tilbud for småjenter, 
lillejenter og minijenter (knøtt). Dette lover godt for utviklingen av bandyen på jente- og damesiden 
fremover. 
 
VM for Damer kommende vinter i Kina blir også en spennende utfordring for oss og samtidig viktig 
for utviklingen av internasjonal damebandy. 
 
På anleggssiden skjer det mye. I vinter åpnet kunstisbanen på Konnerud og klubben tok umiddelbart 
steget opp i Eliteserien for første gang. Kunstisprosjektet på Voldsløkka har gledelig nok også medført 
at Sagene IF igjen har meldt på lag i divisjonssystemet kommende vinter. Dette viser betydningen av 
kunstis i klubbenes nedslagsfelt. Den positive utviklingen fortsetter og stadig nye kunstisprosjekter 
dukker opp både i bandyens tradisjonelle kjerneområder men også i tidligere og nye distrikter.  
 
De siste års endringer i kampreglementet har også gitt nye klubber mulighet for opprykk i systemet 
og dermed vilje til økt satsing. Dette har allerede hevet nivået på flere klubber og vil på sikt heve 
nivået på norsk bandy generelt. Det er svært viktig at vi er bevisste på dette veivalget som er viktig 
for fremtiden for norsk bandy. Flere klubber og flere lag samt bandy i flere distrikter vil åpenbart 
styrke bandyen over tid. 
 
Nå må det rettes fokus mot økt rekruttering. Det er helt avgjørende for idretten vår at 
medlemsmassen øker. Flere medlemmer er det eneste som gir klubbene og forbundet en forutsigbar 
økning i inntektene. Klubbene må derfor, sammen med Seksjonsstyret, sette dette temaet aller 
høyest på prioriteringslisten. 
 
 
Lykke til med kommende sesong! 
 
Stein Pedersen 
Leder Bandyseksjonen 
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BANDYSEKSJONEN 2016/17 
På årsmøte i Bandyseksjonen torsdag 9. juni 2016 ble følgende styre og komiteer valgt: 
 
Bandyseksjonen 
Leder   Stein Pedersen  Ullern      
Nestleder  Julie Nålby  Drammen Bandy    
1. styremedlem  Øistein Rune Eriksen Torp    
2. styremedlem  Silje Maurtveten Nordre Sande    
3. styremedlem  Geir Andersen  Høvik       
1. varamedlem  Ravi Sunder  Drammen Bandy   
2. varamedlem  Marianne Eystø  Solberg 
3. varamedlem  Christen Møllhausen Ready   
 
 
    
 
OPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG 
 
Årsmøtevalgte 
 
Minnefondet 
(*egne statutter) 

Vakant 
Boye Skistad, medlem 
Erik Hansen, medlem 
 

Ballfondet Stein Pedersen, leder 
Vakant, medlem 
Tomas Jonsson, medlem 
 

Valgkomiteen Tor Sagafoss, leder 
Jan Rockstad, medlem 
Hanne Werner, medlem 
Per Hansen-Tangen, varamedlem 
 
 

 
Oppnevnt av Bandyseksjonen 
 
Forbundsstyret Stein Pedersen Jente- og 

damebandykomite 
Christen Møllhausen, 
leder  
Erik Langmo, medlem 
Thomas Selbekk, 
medlem 
Tone Skoglund, 
medlem 
 

BS´arbeidsutv. (AU) Stein Pedersen, leder 
Julie Nålby, nestleder 
Tor Audun Sørensen, adm. 
 

Sponsorutvalg Geir Andersen, leder 
Tomas Jonsson, 
adm.   
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
 



6 
 

Seriekomite 
 
 
 
 
 
Utvalg regelverk/ 
seriemodeller 
 

Ravi Sunder, leder 
Olav Hamran, medlem 
Stian Lillevåje, adm. 
 
    
 
Stein Pedersen, leder 
Stian Lillevåje, adm 
Kim Jørstad, adm 
 

NM - komiteen Julie Nålby, leder 
Geir Andersen, 
medlem 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
Halvor Hanneborg, 
adm. 
+ teknisk 
arrangørklubb Frigg 
 
 

Dommerkomite Øistein Rune Eriksen, 
leder/forfallssekretær  
Rune H. Jahnsen, 
medlem/FIB/RRC 
Carl Jansson, Intl. dommeruttak 
Lars Stian Nygaard, medlem/KI 
Finn Rune Karlsen, kursleder 
Espen Andersen, rekruttering 
    
KI-korps: 
Egil Larsen 
Kjell Hovland Olsen 
 
 

Utdanningskomite 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Ravi Sunder, leder 
Lars Stian Nygaard, 
medlem 
Tor Audun Sørensen, 
adm. 
 

Landslagskomite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Hovedmaterial- 
forvalter  
 

Atle Braaten 
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Besetning Landslag 
 
A herrer 

 
 
Igor Prakht, forbundskaptein A 
herrer 
Knut Audun Sørensen/Gjermund 
Strømnes, lagleder/adm. A 
herrer 
Atle Braaten, hovedmatr.forv. 
Jan Henning Askheim, materiell 
 

 
 
U17 gutter 

 
 
Magnus Hedly, 
forbundskaptein 
Henrik Kullerud Larsen, 
lagleder 
Håkan Walldén, 
materiell 
 

 
U19 gutter 

 
Thore H. Steinrem, 
forbundskaptein 
Sigurd Klippenberg, lagleder 
Stein Holo, materiell 

 
A damer 

 
Arild Aamodt, 
forbundskaptein 
Erik Langmo, lagleder 
Tine Bjonge, 
hovedleder 
Atle Braaten, materiell 
 

U17 jenter Sergey Gusev, forbundskaptein 
Silje Maurtveten, assisterende 
Tine H. Bjonge, hovedleder 
Atle Braaten, materiell 
  

  

    

Anleggskomite Geir Andersen, leder 
Espen Johansen, Oslo & 
Akershus 
Tor Audun Sørensen, 
Utv.sjef/adm. 
Halvor Hanneborg, adm. 
Kontaktpersoner: 
Sigrid Lise Nonås, Bergen 
Kjell N. Nilsen, Buskerud 
Halvor Bjaaland, Gjøvik 
Jørgen Olsvoll, Porsgrunn 
Roald Nyborg, Trondheim 
Odd H. Arntzen, Oslo & Akershus 
Jon Erik Eriksen, Østfold 
Tor Olsen, Kristiansund 
 

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

Lisensutvalg 
 
 
 
 
 
 

Stein Pedersen, leder 
Julie Nålby, nestleder 
Tor Audun Sørensen, adm. 

Årsberetning 
2016/17 

Tor Audun Sørensen 
Halvor Hanneborg 
Stein Pedersen 
Stian Lillevåje, red. 
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ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2016 – 2017  
SPORTSLIG 
1.  Arrangere senior-seriene, kvalikkamper og NM-sluttspillet herrer og damer. 
2. Arrangere seriene og NM aldersbestemte klasser. Finaler/bronsekamper settes ut på 

respektive klubber. 
3.   Arrangere uoffisielt NM Old boys, Interkrets Veteran 50+ og interkrets jenteklasse(r). 
4.   Stimulere og koordinere kretslagsturneringene for gutter og jenter. 
5.   Delta i VM-herrer i Sandviken i uke 4-5. 
6.  Delta i VM for U19 i Russland i uke 4. 
7.   Delta i VM for U17 gutter i Finland i uke 5. 
8.   Landskamper damer mot Sverige i Sverige. 
9.   Delta i og arrangere VM for jenter i Norge uke 7/8. 
10.   Samlinger og treningskamper for landslagene. 
11.  Arrangere barneskoleturneringer for gutter og jenter i samarbeid med 

klubbene/kretsene/regionene 
 
UTVIKLING 
1.  Gjennomføre klubbesøk og faglig instruksjon i nåværende og fremtidige klubber. 
2.  Arrangere dommerkurs og trenerkurs sentralt og i klubbene. 
3.  Fokus på utdanning av kvinnelige dommere. 
4.  Stimulere til "hver klubb sin bandyskole". 
5.  Stimulere til klubbcuper for aldersbestemt 11ér bandy. 
6.  Fokusere på jenterekruttering og utvikling av jentebandyen. Egne jenteserier. 
7.  Erstatte naturisbanene med kunstis. Arbeide for hel isflate for bandy på utendørs 

skøytebaner og i fremtidige skøytehaller, herunder samarbeid med Skøyteforbundet. Arbeide 
for økt grunnfinansiering av kunstisbaner gjennom spillemiddelordningen.  

8.  Fokus mot baneeiere/kommuner ift drift og opprustning av både naturis- og kunstisbaner. 
Utvikle kravspesifikasjoner på bandyarenaer.  

9.  Stimulere bandyfolket til å posisjonere seg i politiske miljøer, idrettskretser, idrettsråd, 
samarbeidsutvalg, anleggsutvalg som er av betydning for å få etablert flere kunstisbaner. 

10.  Videreutvikle seriemodellene. 
 
ØKONOMI 
1.  Arbeide for å styrke seksjonens økonomi, herunder god økonomistyring.  
2.  Legge økonomisk til rette for topp og bredde. 
 
 ORGANISASJON 
1.  Videreutvikle kommunikasjonen i alle ledd. 
2.  Bidra i FIB-systemet, herunder arbeide for bandy som fremtidig olympisk idrett. 
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ORGANISASJONEN 
MEDLEMSTALL NIF   
*Grunnet omlegging av idrettsregistreringen er ikke tallene for 2016 (per 31.12) klare.  
 
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 offentligjorde ikke tallene. Egen reg. Kun bandy/Rink: 5481 fordelt på 34 klubber. 
 
IDRETTSREGISTRERINGEN BANDY 2015 
4801 medlemmer og 31 klubber. 
 
IR 2015 Bandy       
 0-5 6-12  13-19 20-25 26- sum 
Kvinner Medlemmer 12 425 110 41 95 683 
Menn Medlemmer 28 2151 808 340 791 4118 
Sum Medlemmer 40 2576 918 381 886 4801 
 
IR 2015 Bandy 
 kvinner menn total 
 sum sum sum 
Oslo og Akershus (15) 402 2648 3050 
Buskerud (8) 194 1084 1278 
Hordaland (1) 17 36 53 
Midt Norge (2) 2 21 23 
Innlandet (2) 11 146 157 
Telemark (1) 0 12 12 
Østfold (2) 57 171 228 
Totalt (31 Klubber) 683 4118 4801 
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ANTALL LAG DELTATT I OBLIGATORISKE SERIER 2016 – 2017 (2015 – 2016) 
 

Type lag Akershus Buskerud Hedmark Oslo Østfold Bergen/ Totalt 

Trondheim 

16/
17 

15/
16 

16/
17 

15/
16 

16/
17 

15/
16 

16/
17 

15/
16 

16/
17 

15/
16 

16/
17 

15/
16 

16/
17 

15/
16 

Sen. A-
Herrer 

5 6 6 6 1 1 6 6 1 1 2 2 21 22 

Sen. 2. 
lag-Herrer 

3 2 3 2 0 0 4 4 0 0 0 0 10 8 

Veteran 3 3 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 8 8 

Old Boys 2 2 3 3 0 0 2 3 0 0 0 0 7 8 

Junior 3 3 3 4 1 0 3 4 0 0 0 0 10 11 

Gutt 5 5 4 4 0 1 4 3 0 1 0 0 13 14 

Smågutt 6 7 6 6 0 1 8 8 1 0 0 0 21 22 

Lillegutt 16 19 12 12 3 1 23 14 0 1 0 0 54 47 

Knøtt 30 21 26 26 0 0 26 27 0 0 0 0 82 74 

Damer 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6 5 

Jenter 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 

Lillejenter 2 3 2 3 0 0 3 4 0 0 0 0 7 10 

Totalt 78 73 69 68 5 4 87 78 2 3 3 3 244 229 

 

LISENS 
Alle spillere født i 2004 og tidligere skal ha løst lisens for sesongen 2016/17. Dommere skal ha løst 
lisens. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. 
 
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. 
 
 

Gren Over 17 år Under 17 år Totalt antall 
 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 
Bandy/Rink 788 798 829 755 1617 1553 
Innebandy 5005 4991 3110 2912 8115 7903 
Hockey 117 99 49 68 166 167 
NBF totalt 5910 5888 3988 3735 9898 9623 
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INFORMASJON 
Bandyforbundets nye hjemmesider ble lansert i juli 2016 og har blitt brukt gjennom hele 2016/17-
sesongen. De nye sidene er mer brukervennlige og oversiktlige, og har åpnet for nye tekniske 
løsninger.   
 
Forbundets hjemmesider benyttes også som informasjonskanal.  
 
TurneringsAdmin (TA) fungerer bra, utvikles stadig og oppleves som et godt verktøy.  

 
 
INTERNASJONAL REPRESENTASJON 
Det Internasjonale Bandyforbundet (FIB) 2016/17 
 
Styremedlem Executive Commitee (EC): Stein Pedersen, Ullern.  
Medlem Teknisk Komite (TC): Tor Audun Sørensen, Ullevål. 
Medlem Regel- og Dommerkomite (RRC): Rune Harald Jahnsen, Skiold.  
Medlem Olympiske Komite: Knut A. Sørensen, Ullevål. 
Medlem Tvistenemda (Arbitration): Stein Pedersen, Ullern.  
Medlem revisor: Per Gunnar Løken, Røa. 
Leder Valgkomiteen: Erik Hansen, Skeid. 
 
På FIB/EC-møte i Budva i Montenegro 13.-16. juli representerte Stein Pedersen.  
På FIB-møter i Sandviken 15. oktober representerte Stein Pedersen.  
På FIB-EC møtet i Sandviken 30. januar representerte Stein Pedersen. 
På FIB-Kongressen i Sandviken 30. januar representerte Stein Pedersen og Per Gunnar Løken. 
På FIB/TC-møte i Sandviken 15. oktober og 31. januar representerte Tor Audun Sørensen.  
På FIB/TC-møte i Stockholm 6. april representerte Tor Audun Sørensen. 
På FIB/RRC-møtet i Stockholm 6. april representerte Rune Harald Jahnsen.  
FIB/RRC-ansvarlig under World Cup Sandviken 13.-16. oktober var Rune Harald Jahnsen. 
FIB/RRC-ansvarlig under B-VM herrer i Trollhättan 24.-28. januar var Rune Harald Jahnsen.  
FIB/RRC-ansvarlig under VM herrer i Sandviken 29. januar til 5. februar var Rune Harald Jahnsen. 
FIB/RRC-supervisior under VM-U17 gutter i Varkaus 2.-4. februar var Egil Larsen.  
FIB/Technical Director under VM-U19 gutter i Syktyvkar 26.-29. januar var Tor Audun Sørensen. 
Hovedleder for A-landslaget i 4-nasjoners turn. Trollhättan 9.-11. desember var Knut A. Sørensen. 
Hovedleder for A-landslaget til VM i Sandviken 29. januar til 5. februar var Gjermund Strømnes. 
FIB/OL-oppdrag IOC Lausanne 11. januar: Knut A. Sørensen og Tor Audun Sørensen. 
  
Øvrig representasjon 
Årsmøte Buskerud Bandykrets 6. april: Ravi Sunder og Julie Nålby. 
Årsmøte Oslo og Akershus Bandyregion, bandyavdeling 23. mai: Tor Audun Sørensen. 
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SERIEKOMITEEN 
Seriekomiteen 16/17 har bestått av Ravi Sunder (leder), Olav Hamran og Stian Lillevåje (sekretær) 

Det er gledelig med ytterligere tilvekst av ny kunstisbane og vi vil benytte anledningen til å gratulere 

Konnerud og Nordre Sande med ny kunstisbane (interkommunalt anlegg) på Konnerud, noe som har 

gjort det enklere å få avviklet seriespillet på alle nivåer i Buskerud.  

Antall lag og spillere er stabilt. 

Klubbene oppfordres også i år til, i god tid før seriestart, å sende inn eventuelle søknader om 

dispensasjoner. 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.  Vil i den anledning vise til en 

tillitsvalgts mail til oss; «det er lite poeng i å sende meg retningslinjer for å utsette eller omberamme 

kamp» - Jo det er viktig for oss å vise til retningslinjene, da de er retningsgivende for oss og skaper 

forutsigbarhet for dere i klubbene.   

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! 

Vi vil rette takk til Stian Lillevåje som seriesekretær.  

Ravi Sunder, leder Seriekomiteen  

 

 
NM-finale Herrer på Frogner Stadion søndag 12. mars 2017, Stabæk-Solberg 11-3.  

Foto: Torstein Vegheim  
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ANTALL LAG OG KAMPER 
 

Type serie Antall lag 
16/17 

Antall lag 
15/16 

Antall  
Kamper 
16/17 

Antall  
Kamper 
15/16 

Kval. Elite 2 2 2 2 

Kval. 1.divisjon 4 - 5 - 

Kval. 2.divisjon - - - - 

Eliteserie grunnspill 10 10 90 90 

Sluttspill senior 8 8 21 19 

1.divisjon 8 8 56 56 

2.divisjon 13 12 78 66 

3.divisjon - - - - 

NM junior 10 11 66 58 

NM gutt 13 14 54 51 

NM smågutt 21 22 63 74 

Old Boys 7 8 21 28 

Veteran 8 8 28 27 

Damer 6 5 30 20 

Damer sluttspill 4 4 6 5 

Jenter 5 0 20 0 

Lillejenter 7 10 21 39 

Landskamper, bandy 
offisielle + OL-kamp 

4 4 27 25 

Barneskolefinaler 6 6 8 6 

Sum NBFs regi 136 132 596 566 

     

Kretslag 12 9 12 12 

Kretsene 161 151 773 424 

Skolelag 26 30 59 57 

Sum 335 322 1440 1059 

 
*Private kamper og turneringer i regi av klubb, som utgjør et betydelig kampantall, er ikke med i 
tabellen. I tillegg ikke tatt inn treningskamper for landslagene/kretslagene. 

 
 
SLUTTABELLER BANDYSESONGEN 2016/17 
 

 Eliteserien            

1 Stabæk 18  16 0 2  158 - 49  109  32 

2 Solberg 18  15 1 2  110 - 61  49  31 

3 Ullern 18  12 2 4  111 - 72  39  26 

4 Høvik 18  11 0 7  114 - 82  32  22 

5 Drammen 18  8 0 10  78 - 85  -7  16 

6 Ready 18  6 2 10  83 - 84  -1  14 

7 Hamar 18  6 1 11  61 - 120  -59  13 

8 Mjøndalen 18  4 2 12  62 - 126  -64  10 

9 Ullevål 18  4 1 13  50 - 95  -45  9 

10 Sarpsborg 18  3 1 14  70 - 123  -53  7 
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 1. divisjon            

1 Stabæk 2 14  13 0 1  97 - 51  46  26 

2 Konnerud 14  10 1 3  95 - 58  37  21 

3 Øvrevoll Hosle 14  10 0 4  96 - 62  34  20 

4 Skeid 14  8 1 5  58 - 43  15  17 

5 Ready 2 14  6 0 8  64 - 74  -10  12 

6 Røa 14  3 1 10  41 - 66  -25  7 

7 Strømsgodset 14  2 3 9  40 - 76  -36  7 

8 Snarøya 14  1 0 13  33 - 94  -61  2 

             

 2. divisjon            

1 Ullern 2 12  11 0 1  130 - 24  106  22 

2 Ullevål 2 12  10 0 2  85 - 31  54  20 

3 Nordre Sande/Mjøndalen 2 12  9 1 2  70 - 44  26  19 

4 Solberg 2 12  9 0 3  92 - 80  12  18 

5 Drammen 2 12  8 2 2  79 - 34  45  18 

6 Bergen 12  6 1 5  98 - 86  12  13 

7 Haslum/Hauger 12  5 0 7  52 - 87  -35  10 

8 NTNUI 12  4 1 7  67 - 105  -38  9 

9 Snarøya 2 12  4 0 8  72 - 86  -14  8 

10 Øvrevoll Hosle 2 12  3 0 9  41 - 84  -43  6 

11 Frigg 12  2 1 9  50 - 88  -38  5 

12 Ready 3 12  2 0 10  43 - 80  -37  4 

13 Konnerud 2 12  2 0 10  75 - 125  -50  4 

             

 Damer            

1 Stabæk 10  9 1 0  68 - 8  60  19 

2 Høvik 10  8 1 1  84 - 32  52  17 

3 Nordre Sande/Drammen 10  4 1 5  53 - 50  3  9 

4 Ready/Ullevål 10  4 0 6  33 - 52  -19  8 

5 Bergen 10  2 0 8  28 - 90  -62  4 

6 Solberg 10  1 1 8  25 - 59  -34  3 

             

 Junior NM (kvalik)            

1 Mjøndalen 9  8 0 1  66 - 33  33  16 

2 Ullevål 1 9  8 0 1  68 - 22  46  16 

3 Stabæk 9  7 0 2  80 - 29  51  14 

4 Ullern 9  6 0 3  53 - 20  33  12 

5 Ready 1 9  6 0 3  43 - 24  19  12 

6 Snarøya/Høvik 9  3 1 5  41 - 51  -10  7 

7 Drammen 9  3 0 6  43 - 53  -10  6 

8 Solberg 9  2 1 6  47 - 52  -5  5 

9 Øvrevoll Hosle 9  1 0 8  27 - 71  -44  2 

10 Hamar 9  0 0 9  17 - 130  -113  0 
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 Junior NM A            

1 Ullern 5  3 2 0  25 - 14  11  8 

2 Mjøndalen 5  4 0 1  31 - 17  14  8 

3 Stabæk 5  3 1 1  32 - 17  15  7 

4 Ullevål 1 5  2 1 2  22 - 21  1  5 

5 Ready 1 5  1 0 4  21 - 28  -7  2 

6 Snarøya/Høvik 5  0 0 5  14 - 48  -34  0 

             

 Junior NM B            

1 Øvrevoll Hosle 3  2 0 1  20 - 10  10  4 

2 Solberg 3  2 0 1  15 - 10  5  4 

3 Drammen 3  2 0 1  24 - 14  10  4 

4 Hamar 3  0 0 3  9 - 34  -25  0 

             

 Gutt NM Elite            

1 Drammen 8  7 1 0  79 - 14  65  15 

2 Stabæk 8  7 1 0  66 - 15  51  15 

3 Øvrevoll Hosle 8  4 1 3  38 - 53  -15  9 

4 Ready 8  4 0 4  38 - 28  10  8 

5 Mjøndalen 8  4 0 4  33 - 42  -9  8 

6 Snarøya 1 8  2 2 4  26 - 46  -20  6 

7 Høvik 8  3 0 5  29 - 48  -19  6 

8 Ullern 8  2 1 5  14 - 35  -21  5 

9 Ullevål 8  0 0 8  11 - 53  -42  0 

             

 Gutt NM Kval.            

1 Solberg 9  7 0 2  42 - 17  25  14 

2 Ready 2 9  4 2 3  33 - 37  -4  10 

3 Hauger/Haslum 9  3 3 3  33 - 25  8  9 

4 Konnerud 9  1 1 7  19 - 48  -29  3 

             

 Smågutt NM Seedet            

1 Stabæk 1 6  4 1 1  43 - 18  25  9 

2 Ullevål 1 6  3 2 1  18 - 15  3  8 

3 Drammen Bandy 1 6  4 0 2  38 - 14  24  8 

4 Ready 1 6  3 1 2  21 - 12  9  7 

5 Hauger/Haslum 6  2 2 2  15 - 23  -8  6 

6 Solberg 6  2 0 4  9 - 27  -18  4 

7 Høvik 1 6  0 0 6  4 - 39  -35  0 
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Smågutt NM Useedet A 

1 Mjøndalen 6  6 0 0  43 - 6  37  12 

2 Ullevål Blå 6  3 1 2  27 - 25  2  7 

3 Stabæk 2 6  3 0 3  22 - 24  -2  6 

4 Drammen 2 6  2 1 3  17 - 24  -7  5 

5 Ullern 6  2 1 3  18 - 24  -6  5 

6 Sarpsborg 6  1 2 3  18 - 28  -10  4 

7 Ready 2 6  1 1 4  12 - 26  -14  3 

             

 Smågutt NM Useedet B            

1 Røa 6  6 0 0  42 - 14  28  12 

2 Konnerud 6  3 2 1  29 - 21  8  8 

3 Ready 3 6  2 2 2  18 - 20  -2  6 

4 Øvrevoll Hosle 6  3 0 3  16 - 20  -4  6 

5 Solberg 2 6  2 1 3  19 - 21  -2  5 

6 Snarøya 6  1 1 4  16 - 27  -11  3 

7 Skeid 6  0 2 4  11 - 28  -17  2 

             

 Jenter Interkrets            

1 Høvik IF 8  7 1 0  65 - 11  54  15 

2 Ready 8  5 1 2  53 - 18  35  11 

3 Solberg 8  4 0 4  47 - 28  19  8 

4 Ullevål Chicas 8  3 0 5  46 - 45  1  6 

5 Skeid 8  0 0 8  3 - 112  -109  0 

             

 Lillejenter Interkrets            

1 Nordre Sande 6  5 0 1  53 - 14  39  10 

2 Høvik 6  5 0 1  57 - 11  46  10 

3 Ready 6  4 0 2  24 - 19  5  8 

4 Høvik 2 6  4 0 2  45 - 20  25  8 

5 Ullevål Chiquitas 6  2 0 4  20 - 62  -42  4 

6 DBK 6  1 0 5  17 - 40  -23  2 

7 Ullern 6  0 0 6  8 - 58  -50  0 

             

 Old Boys            

1 Solberg 6  5 0 1  30 - 20  10  10 

2 Ready 6  5 0 1  51 - 17  34  10 

3 Ullevål 6  3 1 2  22 - 27  -5  7 

4 Konnerud 6  3 0 3  36 - 37  -1  6 

5 Snarøya 6  2 0 4  19 - 27  -8  4 

6 Mjøndalen 6  2 0 4  27 - 39  -12  4 

7 Høvik 6  0 1 5  15 - 33  -18  1 
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Veteran Interkrets (50+) 

1 Ready 7  6 0 1  80 - 48  32  12 

2 Stabæk 7  5 1 1  77 - 36  41  11 

3 Skeid 7  5 0 2  68 - 57  11  10 

4 Ullevål 7  2 4 1  64 - 57  7  8 

5 Mjøndalen 7  3 1 3  66 - 57  9  7 

6 Røa 7  2 1 4  65 - 70  -5  5 

7 Haslum 7  1 1 5  51 - 79  -28  3 

8 Høvik 7  0 0 7  33 - 100  -67  0 

 

* Bergen Damer har spilt alle hjemmekamper i serien på rink. Bergen og NTNUI (2. divisjon Herrer) 

har spilt hjemmekamper på rink i Bergen og Trondheim. 

 

 

 

 

 
Norges- og seriemester Damer 2016/2017 ble Stabæk.  

Foto: Tor Audun Sørensen, NBF 
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NM-SLUTTSPILL BANDYSESONGEN 2016/17 
 

Sluttspill Herrer Elite 

Kvartfinaler 

Ullern – Drammen     7-6, 6-7, 5-0, 3-8, 4-3 

Stabæk – Hamar     12-2, 11-4, 9-4 

Solberg – Mjøndalen    6-3, 6-3, 8-2 

Høvik – Ready      2-1, 7-6, 6-4 

 

Semifinaler 

Stabæk – Ullern     6-4, 5-3, 6-2 

Solberg – Høvik     5-3, 8-4, 3-2 

 

Finale 

Stabæk – Solberg    11-3   

 

 

Kvalifisering Elite/1. divisjon 
Ullevål – Øvrevoll Hosle    4-2, 5-3 

 

Kvalifisering 1. divisjon/2. divisjon 
Ready 2 – Ullern 2     8-2, 5-4 

Stabæk 2 – Ullevål 2    9-2, 5-8, 14-4 

 

Sluttspill Damer 

Semifinaler 

Stabæk – Nordre Sande/Drammen  11-2, 6-0 

Høvik – Ready/Ullevål    4-0, 1-2, 7-0 

Finale 

Høvik – Stabæk     2-3 

 

Sluttspill Junior 

Kvartfinaler 

Snarøya/Høvik – Ullern     2-5 

Ready – Stabæk     6-4 

Mjøndalen – Øvrevoll Hosle   9-1 

Solberg – Ullevål    1-13 

Semifinaler 

Ullevål – Ullern      6-4, 7-3 

Mjøndalen – Ready    4-2, 5-3 

Bronsefinale 

Ullern – Ready     4-5 

Finale 

Ullevål – Mjøndalen    6-2 
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Sluttspill Gutt 

Kvartfinaler 

Mjøndalen – Stabæk     2-8 

Drammen – Høvik     18-1 

Øvrevoll Hosle – Solberg   7-8 

Snarøya - Ready    0-6 

Semifinaler 

Stabæk – Ready      9-4 

Solberg – Drammen     4-8 

Bronsefinale 

Ready – Solberg     4-1 

Finale 

Stabæk – Drammen     4-6 

 

 

Sluttspill Smågutt 

Kvartfinaler 

Solberg – Ready     0-5 

Drammen – Røa    8-3 

Ullevål – Mjøndalen     4-2 

Stabæk – Hauger/Haslum    3-1 

Semifinaler 

Ready – Stabæk    2-0 

Ullevål – Drammen     1-7 

Bronsefinale  

Stabæk – Ullevål    5-3 

Finale 

Drammen – Ready     4-1 

 

 

Sluttspill Old Boys (uoffisielt NM) 

Semifinaler  

Solberg – Konnerud    5-10 

Ready – Ullevål     1-4 

Finale (Uoff NM) 

Konnerud – Ullevål    6-3  

 

 

Sluttspill Veteran (Interkrets) 

Veteran Finale 

Ready – Stabæk    6-10 
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Norges- og Eliteseriemester Senior Menn 

STABÆK 

Sindre Beckmann, Fredrik Randsborg, Anders Christensen, Axel Øverby, Aleksander Nygaard, Magnus 

Høgevold, Jan Olav Løyning, Petter Løyning, Nikolai Jensen, Simen Holmen-Jensen, Knut Holmen-

Jensen, Christian Randsborg, Mikael Bood, Sverre Brecheisen, Bjørn Buskqvist, Marius Krogsveen, 

Mikkel Killi, Andreas Killingstad, Eirik Halvorsen, Jesper Tho, Anders Angelil, Herman Solaas. 

Mester 1.divisjon Menn  

STABÆK 2 

Thomas Holmen-Jensen, Espen Mellem, Alexander Eide, Peer Lødrup, Vidar Thorstensen, Henrik 

Hoel, Tomm Berger, Fabian Vatsgar, Eirik Halvorsen, Andreas Killingstad, Mikkel Killi Andersen, Sindre 

Beckmann, Anders Angelil, Herman Solaas, Herman F. Ringdal, Axel Øverby, Jesper Tho, Eirik Foss 

Nygård. 

Mester 2.divisjon Menn 

ULLERN 2 

Marcus Ljunggren Heggelund, Ola Sveen, Kristoffer Bjerkelund Kongsberg, Didrik Strømme, 

Christoffer Heltne, Anders Nørregård, Marius Smette Berntzen, Hans Petter Smette Berntzen, Jørgen 

Aker, Martin Hjemdal, Bernt Narum, Erik Ekevik, Fredrik Sletta, Håkon Hoel Giske, Georg Steen, Even 

Holst Andreassen, Andreas Sletta, Truls Larsen. 

Norgesmester Junior 

ULLEVÅL 

Brage Nicolay Lae, Ludvig Lyche, Ola Røed, Timian Stømdal Fossli, Johan Hofgaard Moe, Laurits 

Audun Sørensen, Ola Tenge, Jonatan Søberg Wiede, Jesper Sagen, Erik Audun Sørensen, Petter 

Sundby Indrevoll, Jesper Bergersen, Håkon Løwig Jarlsby, Simen Schau, Martin Killingmo, Fredrik 

Bakken. 

Eliteseriemester Junior  

ULLERN 

Henrik Heed, Fridtjov Stokkeland, Phillip Billington, Magnus Hestnes Ljosåk, Ørjan Dale Strand, Tord 

Lindby, Andreas Clifford, Tor Schmidt, Sander Herdlevær, Andreas Sletta, Sander Nordby Lødrup, 

Fridtjof Schmidt, Alexander Lund Garmann, Sondre Smette, Henrik Berg, Erik Aker. 

Norges- og Eliteseriemester Gutt 

DRAMMEN 

Peter Enziger Søhoel, Mathias Nesse, Jo Utgaard, Christian Engedal, Peder Bakkeli, Morten Gran 

Henriksen, Gard Filip Løkka, Gustav Slotsvig, Benjamin Budak, Ulrik Grini, Lars Oskar Bøhn, Alv 

Sandaroe, Aslak Vannebo, Mikkel Eek Skrede, Marcus Palmberg, Sander Bretvik, Jens Normann 

Eidsten, Markus Hovde, Mathias Farnes, Kasper Ruud, Marius Mørch Andersen, Marius Thorbjørnsen. 

Norgesmester Smågutt 

DRAMMEN 

Marius Thorbjørnsen, Didrk Olsen, Tobias Kjonerud Andler, Martin Kjonerud Olafsen, Håkon 

Myrvang, Sander Ottesen, Sole Herman Ødegård, Mathias Rognebakke, William Bråten, Joachim 

Sandor Knudsen, Emil Smedberg Næss, Marius Mørch Andersen, Kalkidan Beyene, Andreas 

Aksjøberg, Gustav Wilhelmsen, Magne Moss, Bror Sandaroe, Elias Kadir, Jakob Husemoen. 
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Norges- og seriemester Damer 

STABÆK 

Grete H. Andersen, Linn Therese Jovik, Vibeke Tonning, Hedda Bærøe, Lene Skrettingland, Heidi Tho, 

Maria Skavhaug, Siri Anne Stette, Martine Holm, Ebba Nordahl, Christine Røde Brenne, Beate 

Bjølgerud Nygaard. 

Uoffisiell Norgesmester Old Boys 

KONNERUD 

Reiulf Johansen, Kristian Thorrud, Pål Jokstad, Øystein Thorkildsen, Stian Paulsen, Alf Runar 

Frydenlund, Ole Blom, Espen Formo, Frode Lund Nilsen, Svend Røine, Roy Johansen, Peter Moberg, 

Stian Rånes, Rune Stærkeby, Fredrik Smedaas Johnson. 

Interkretsmester Veteran 

STABÆK 

Roy Fenstad, Truls Foss, William Fremstad, Christian Haagensen, Svein Haagensen, Lars Hjorth, Jørn 

Høiback, Kjetil Jensen, Jan Petter Johansen, Lars Johansson, Lars Lefdal, Steinar Thomassen. 

 

 

 
Norges- og Eliteseriemester Senior Menn 2016/2017 ble Stabæk. 

Foto: Torstein Vegheim 
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ÅRETS SPILLER 
 
Årets spiller 2016/17 Herrer (kåres av eliteklubbene): 

Fredrik Randsborg, Stabæk IF 

Årets spiller 2016/17 Damer (kåres av dameklubbene): 

Ebba Nordahl, Stabæk IF 

Følgende spillere ble nominert fra eliteklubbene 2016/17:  

Nikolai Rustad Jensen, Stabæk, Petter Moen, Solberg, Christian L. Waaler, Høvik, Fredrik Randsborg, 

Stabæk, Petter Løyning, Stabæk, Didrik Land, Drammen, Alexander Serov, Høvik. Marius Austad, 

Solberg, Daniel Zeilon, Ullern, Jan Olav Løyning, Stabæk, Bjørn Busqvist, Stabæk, Robin Craz, 

Mjøndalen, Christoffer Carlström, Ullern, Stian Stærkeby, Drammen, Christoffer Silius, Ullern. 

Følgende spillere ble nominert fra dameklubbene 2016/17: 

Ingebjørg Kvaal Knudsen, Høvik, Julie Storvik, Høvik, Sandra Follesø, Høvik, Lene Skrettingland, 

Stabæk, Helle Berntsen-Lillejord, Nordre Sande, Tuva Nærbø, Ready, Martine Krogsveen, Høvik, Ebba 

Nordahl, Stabæk, Maria Skavhaug, Stabæk, Stine Pedersen, Ullevål, Grete Helen Andersen, Stabæk, 

Marthe Røren Hellum, Solberg, Stine Bolstad, Solberg, Laura Follesø, Høvik, Stine Lillejord, Nordre 

Sande. 

TOPPSCORER HERRER 2016/17 
 

 
 
FAIR PLAY ELITE 2016/17 
 

 

Nr. Navn Klubb Mål

1. Nikolai R. Jensen Stabæk 39

2. Alexander Serov Høvik 38

3. Gustav Andersson Ullern 34

4. Bjørn Buskqvist Stabæk 29

5. Sergey Likhachev Høvik 22

6. Iskander Nugmanov Høvik 21

6. Henrik W. Brune Ullern 21

8. Sondre B. Kristoffersen Solberg 20

8. Jonathan Kuusela Sarpsborg 20

10. Marius Austad Solberg 18

Nr. Lag 5 m. 10 m. R. k. Tot. m.

1. Stabæk 0 14 0 140

2. Solberg 2 35 0 360

3. Mjøndalen 1 39 0 395

4. Høvik 2 35 1 405

5. Drammen 2 32 2 420

6. Ullern 1 46 0 465

7. Hamar 4 47 0 490

8. Ready 2 51 0 520

8. Ullevål 0 52 0 520

10. Sarpsborg 1 44 4 625

Totalt - 15 395 7 4340
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ANLEGGSKOMITEEN 
Leder Geir Andersen, konsulent/adm. Espen Johansen, utviklingssjef/adm. Tor Audun Sørensen og 
konsulent/adm. Halvor Hanneborg.         
     
Økte statlige spillemidler – anbefaling om særtilskudd til skøyte-/bandybaner. 
Det jobbes kontinuerlig med økt grunnfinansiering til anlegg gjennom tildeling av ordinære såvel som 
ekstraordinære spillemidler fra Kulturdepartementet (KUD). NIF er en viktig samarbeidspartner her. 
Satsen for ordinære spillemidler til kunstisflater bandy er nå 8 MNOK. Kombinerte kunstis bandy-
/hurtigløpsflater 285m =10 MNOK og 400m = 12 MNOK. I perioden 2008 til 2017 har ekstraordinære 
spillemidler gitt en uttelling på 42 MNOK fordelt på åtte kunstisanlegg til bruk for bandy, hvorav 34 
MNOK er bevilget/utbetalt og 8 MNOK gitt som tilsagn til følgende anlegg:  
2008-Kristiansund 5 MNOK, 2009-Ullern 5 MNOK, 2010-Jevnaker 5 MNOK, 2011-Leangen-Trondheim 

4.5 MNOK, 2012-Bogstad, Oslo 4.5 MNOK, 2014-Solberg 4 MNOK, Tønsberg 4 MNOK (tilsagn 2016), 

Gjøvik 4 MNOK (tilsagn 2017). I tillegg 6 MNOK takoverbygning Kristiansund.  

Totalt 42 MNOK. 

 
Samarbeidet med Skøyteforbundet og Norconsult AS. 
Bandyforbundet har sett det som strategisk viktig å stå sammen med Skøyteforbundet (NSF) i 
anleggsarbeidet. Dette med Norconsult AS som faglig rådgiver.  
 

Eksisterende 22 kunstisanlegg for bandy (byggeår i parentes): 

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). 

 

Eksisterende 9 naturisbaner for bandy 2016/17: 

Børstad på Hamar (2016), Gjøvik Stadion (rehabilitert 2015), Konnerudbanen (gml.) og Ørenbanen i 

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

 

Oppgradering lysanlegg: 

Stabekkbanen fikk nytt lysanlegg høsten 2016. Fortsatt strekklys, men langt flere lyskilder og 

dessuten led-lys. En spennende og så langt tilsynelatende god nyvinning på bandybaner utendørs. 

 

Gjøvik Stadion (naturisanlegg)  

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.  

Prosess for et kombinert kunstis-/kunstgressanlegg 285m hurtigløp/bandy igangsatt sammen med 

kommunen og lokale krefter. Grunnarbeider på stadion startet opp 22.05.17 og skal være ferdig i 

løpet av høsten. Fase 1 inneholder sporet gummipad og kjøleanlegg i banelegemet. Fase 2 gjelder 

fullføring av kjøleanlegget og kommunen har gitt signaler på at midler til dette bevilges på 2018-

budsjettet. 

  

Hoslebanen i Bærum 

Øvrevoll Hosle Bandy har siste to årene jobbet godt internt i klubben for å sikre fremtidige isforhold. 

Beslutningen ble i første fase at grusbanen ikke skal gjøres om til ren kunstgressbane. Dette for å 
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sikre best mulig naturisforhold inntil videre. Øvrevoll Hosle IL har kommet godt i gang med arbeidet 

med å utrede muligheten for kunstisbane på Hoslebanen med toppdekke kunstgress for fotball om 

sommeren. Prosjektet har god forankring i fleridrettslaget. Målet er å få innlevert en søknad til 

Bærum Idrettsråd innen 1. november 2017. Mulig byggeperiode ligger mellom 2019 og 2022. 

Trondheim (Leangen) 

Legging av dekke på indre bane skal utføres sommeren 2017 og totalprosjektet beregnet ferdig 

oktober 2017. Kommunen planlagt kunstisåpning bandybanen primo desember 2017, men det 

jobbes for at åpning kan skje tidlig november. En arbeidsgruppe nedsatt våren 2017 for å utarbeide 

en mulighetsstudie Leangen kunstisbane som fremtidig hall. Forbundet representert i 

arbeidsgruppen som avleverer sin innstilling til kommunen senest 1. september 2017. 

  

Solberg Lissos Arena 

Byggingen er i gang på den nye kunstisbanen på den gamle gressbanen som ligger rett ved siden av 

bandybanen. Lissos Arena skal lages på samme måte som den store kunstis bandybanen som ble 

innviet i oktober 2015. Lissos Arena bygges som en 2/5 11´er-bane og skal være ferdig i september 

2017. Gress/kunstis-flata utgjør 42 x 67 meter. Banen blir bygget slik at det blir muligheter for å 

bygge tak over ved en senere anledning. Planen er også at det skal bygges med sperrene på langs slik 

at hallen senere kan utvides til stor bandybane. 

Voldsløkka landhockey- og kunstisbane, Oslo 
Operativ utfører Kultur- og idrettsbygg (KID) startet grunnarbeider oktober 2016. Kulderør er  

nå lagt ut på banen og topp-dekke kunstgress antas ferdig lagt slutten av juni. Teknisk bygg har fått 

rammetillatelse og bygging startet opp. Dette er planlagt ferdig oktober 2016. Byggetrinn 2, som er 

garderober, klubbhus, tribuner og sekretariat, har ligget ute på Doffin og det pågår forhandlinger 

med tilbyder i disse dager. Formell baneåpning høsten 2017. 

 

Ørenbanen, Drammen 
Bystyret bevilget i desember 2014 netto 16 MNOK til prosjektet fordelt på 2016 og 2017-budsjettet. 
Kunstis-/kunstgressanlegget på 100m x 60m spilleflate er beregnet oppstart bygging i løpet av 2017. 
 
Tønsberg, «Maier Arena» 
Kommunen har tidligere avsatt 16.5 MNOK til oppgradering og for å sikre drift av dagens bane. 
Tilsagn om ekstraord. spillemidler 4 MNOK fra dep., samt tilskudd fra Vestfold fylkeskommune 5 
MNOK tyder på at hel isflate også for bandy kan bygges i nær fremtid. Tønsberg Turn stiftet 
bandygruppe 2015. 
 

Nordre Åsen (Skeid), Oslo 

Det har i flere år vært arbeidet for 333m hurtigløps-/bandybane med toppdekke kunstgress. Oslo 

Idrettskrets har utvist forståelse for behovet i et lokalmiljø som vokser. Lokalpolitisk støtte og 

prosjektet ligger innenfor Oslo kommunes behovsplan 2016-2025. Tiden er inne for at Oslo 

Idrettskrets må anbefale prosjektet på topp til Rådhuset for Oslo-budsjettet 2018. 

 

Gressbanen Oslo (bandy- og skøytebane nr. 2) 

Ready har 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 
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idrettsbygg (KID) støtter utbyggingen forutsatt at GB 1 videreføres med samme kvalitet.  

Bymiljøetaten (BYM) planlegger å drifte anlegget når dette overtas før sesongstart 2018/19. 

 

Bækkelaget, Oslo 

Bækkelaget SK ønsker å få re-etablert bandysporten i klubben. Det har vært avholdt flere møter med 

forbundet, hvor ulike løsninger for et kombinert kunstis-/kunstgress-prosjekt på Sportsplassen har 

vært drøftet. En bredt sammensatt prosjektgruppe er nedsatt som ledes av Odd Henning Arntzen fra 

BSK.  

 
Kjølnes i Porsgrunn (bandy/kunstgress) 
Forbundet har over tid avholdt flere møter med Porsgrunn kommune om realisering av en 
kunstisbane på Kjølnes-anlegget. Nå som det kostnadskrevende svømmeanlegget i byen er finansiert 
og skal bygges, ligger kunstisprosjektet som neste idrettsanlegg på prioriteringslista i kommunen.  
 

Lystlunden, Horten 
Arealdisponeringsplan for bandy- og skøytebanen tidligere vedtatt i kommunen. Prosjektet endte så 
langt med planer for en kombibane 285m for hurtigløp/bandy med toppdekke kunstgress. Dessverre 
er prosjektet skjøvet ut i tid og fortsatt ikke vedtatt i kommunestyret. Lokal prosjektgruppe jobber 
videre med KIGE-prosjektet. 
 
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 utferdiget sammen med bandy, skøyter, mfl.. Forprosjektet 
inkludert kostnadsrammene er nå i sluttfasen. Ekstern kvalitetssikring av forprosjektet fra august 
2017.  
Bystyret vedtar i desember budsjettet for 2018, hvor det forventes midler til Valle Hovin Ishall. Oslo 
kommunes Behovsplan 2016-2025 tilsier at Valle Hovin Ishall ferdigstilles sommeren 2020.  
 

Planer og ønsker om kunstis: 

Bergen (Slåtthaugen), Nedre Romerike (400m skøyte- og bandyhall), Knarvik ved Bergen (333m 

skøyter/bandy), Harstad (400m skøyter/bandy/kunstgress), Fredrikstad (400m 

bandy/skøyter/kunstgress), Tjølling, Gol.  

 
Sluttord: 
Dagens milde vinterklima tilsier at alle naturisbaner i «bandy-Norge» må erstattes med kunstis, noe 
som også ligger i forbundets strategiplan. For å nå dette målet er det av stor betydning at 
idrettsledere med sine «røtter» fra bandymiljøet, tar verv i idrettsråd, idrettskretser, i 
kommunestyrer m.m, for så å sette fokus på anleggsutviklingen i vår idrett. 
 
 
 
Tor Audun Sørensen      Geir Andersen 
Utviklingssjef       Leder anleggskomiteen 
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DOMMERKOMITEEN (RDK) 
Dommerkomiteen (RDK) har bestått av Carl A Jansson, Finn Rune Karlsen, Egil Larsen, Lars S Nygaard 
og Rune Eriksen. Espen Andersen har bidratt godt til RDK denne sesongen. 
 
Dommerkomiteen har ingen faste møter under sesongens gang, men har jevnlig kontakt på telefon 
og mail. 
 
Ved sesongstart kunne vi telle ca. 30 dommere. Av disse var det 18 som dømte på elitenivå. 
Da eliteserien gikk opp til 10 lag utgjorde dette en større utfordring for oppsettet av dommere til 
disse kampene. 15 dommere skulle i aksjon til hver runde.  
Da flere av våre dommere også spiller selv ble det til tider en hektisk jakt for å få dekket opp alle 
kamper. Vi hadde også noe frafall under sesongen. 
Det positive er at Norges Bandyforbund har fått 7 nye forbundsdommere 2016/17: 
Andre G Knudsen (Stabæk IF), Sebastian Tunold (Stabæk IF), Jørgen Svenni (Stabæk IF), Fredrik T 
Andersen (Stabæk IF), Magnus Uttisrud (Haslum IL), Kjetil Bergh (Mjøndalen IF), Asbjørn Verlo 
(Snarøya SK). 
 
Når det gjelder garderobeforholdene rundt om på våre baner har det kommet mange klager fra 
dommere denne sesongen. Det går fortrinnsvis på renhold og dusjemuligheter. Det kan virke som om 
de ikke er rengjorte på en hel sesong. Vi opplever til stadighet også dommergarderober som ikke lar 
seg låse eller er opptatt av andre. 
En ansvarlig dommerkontakt i hver klubb, som ser til at forholdene for dommerne er ivaretatt, bør 
være et krav.  
 
REKRUTTERINGEN 
Rekrutteringen til dommerstanden har vært god i år. Stabæk IF har i alt 6 dommere på det øverste 
nivået fra og med kommende sesong. Vi oppfordrer alle klubber til å ta i et tak for rekrutteringen av 
dommere på alle plan. Det har blitt avholdt klubbdommerkurs, aspirantdommerkurs og 
kretsdommerkurs under sesongens gang. Det mest positive denne sesongen er at NBF har fått opp 7 
nye forbundsdommere. Dette er i hovedsak dommere fra Akershus.  
Espen Andersen som har ansvaret for dommere i Oslo Akershus har gjort en formidabel innsats for 
rekrutteringen av nye unge dommere. 
Det er stor mangel på dommere fra Oslo og Buskerud. 
 
Som et ledd i rekrutteringen sendte vi for første gang i historien to dommere til Mini WC i Bollnäs. 
Joakim Grothaug og Asbjørn Verlo høstet store lovord etter denne turneringen fra SBF representant 
Thomas Hoffling. Samarbeidet med SBF/FIB fortsetter på samme måte kommende sesong. 
 
INTERNASJONALT 
NBF sendte 3 dommere til WC Sandviken. Pontus Petersson, Mats Eriksson og Christian Førde fikk til 
sammen 16 kamper i denne turneringen. Rune H. Jahnsen var Supervisor. 
 
A-VM – Sandviken, Sverige 
Pontus Petersson og Christian Førde + Rune H. Jahnsen (Supervisior) 
B-VM – Trollhättan, Sverige 
Lasse A Holm og Even Braaten + Rune H. Jahnsen (Supervisior) 
U 17 - Varkaus, Finland 
Egil Larsen (Supervisor) 
 
Vi ble også her forespurt og stille en norsk trio, men grunnet en eller annen misforståelse fikk vi 
kontrabeskjed, etter at dommere var forespurt om å reise, at vi ikke skulle sende noen.  
En veldig uheldig situasjon som så absolutt ikke bør skje igjen. 
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Alt i alt har vi gjort en grei sesong internasjonalt, men vi har fortsatt en hel del å gå på. Vi kan med 
fordel være bedre forberedt både fysisk og ferdighetsmessig. Her har vi masse å lære av Sverige. 
Veldig mye ligger i det å ha et solid opplegge for de dommere det skal satses på. Her føler vi i 
dommerkomiteen at vi har startet et spennende løp der vi er i tett dialog med Sverige som er mer 
enn villig til å hjelpe oss. 
 
Men for at vi skal kunne komme oss videre er vi også nødt til å tenke nytt og yngre. Det betyr at det 
er ekstremt viktig å få opp nye dommere som vi kan jobbe med og tørre å sende ut i en tidlig alder. 
Når snittalderen på de vi sender ut bikker 40 har vi så definitivt en jobb å gjøre på nasjonalt plan. 
 
 
KAMPINSPEKTØR 
Ved starten av sesongen hadde vi 6 kampinspektører tilgjengelig. En ble skadet og ble borte store 
deler av sesongen. Det ble underveis i sesongen supplert med erfarne eliteseriedommere i enkelte 
kamper, dette gjorde at vi klarte å dekke opp de fleste eliteseriekamper og sluttspill. Det viste seg at 
det er vanskelig å få dekket opp kamper i Hamar.  
 
Flere lovende unge dommere har fått oppfølging en eller flere ganger gjennom sesongen. 
Erfaringer fra sesongen er at vi har for få observatører som ikke dømmer samtidig. Et 
observatørkorps bør bestå i hovedsak bestå av tidligere dommere med bred erfaring fra nasjonale og 
internasjonale kamper. I dag har vi ikke dette på plass.  
Vi arrangerte en samling for observatører i forkant av kampen mellom Stabæk IF og Solberg SK før 
sesongstart. Fremmøtet var ikke tilfredsstillende. Skal vi på sikt få et observatørkorps som er mer 
samstemt i bedømmingen av våre dommere må vi få til en bedre utdanning av observatørene enn 
tilfellet er i dag. Et samkjørt korps er viktig med tanke på rangering av dommere, finaler og 
internasjonale oppdrag. 
 
De viktigste læringspunktene etter sesongen: Mangel på observatører (flere med bred 
dommererfaring) og en felles plattform for bedømming av dommere. 
 
NM FINALENE 
Herrer 
Christian Førde, Haslum IL – Gjermund Strømnes, Sarpsborg BK – Fredrik Bjørseth, Hauger BK 
KI – Egil Larsen, Snarøya SK 
 
Damer 
Lasse Andre Holm, Sarpsborg BK – Even Braaten, Frigg OFK – Joakim Grothaug, Solberg SK 
 
Innføringen av strengere bedømming av lagledere, 0-tolleranse osv. har blitt tatt imot med åpne 
armer og kommentarene har vært; «ikke noe for tidlig» og «jaggu på tide». RDK sitter igjen med en 
god følelse etter denne sesongen. 
 
I starten av sesongen sendte RDK ut en melding til alle klubbene om innskjerpelse av reglene som 
omhandlet skøyter. Dette er ikke en nødvendighet, men vi ser kun det positive i å informere alle 
bandyvenner om viktigheten av at nettopp dette er i orden. 
 
Da vil vi bare få ønske alle sammen en riktig god sommer. 
 
 
Dommerkomiteen 
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REKRUTTERING OG UTVIKLING 
 
Skoleturneringer  

Det er gjennomført 2 skoleturneringer i Bandy for Akershusskolene og Osloskolene. Osloskolenes 
turnering ble avholdt på Bergbanen, Oslo tirsdag den 14. Februar.  

Skolene som deltok: 

Jentelag; Tonsenhagen, Slemdal, Kringsjå  

Guttelag; Kringsjå 1, Kringsjå 2, Lysejordet, Tonsenhagen, Slemdal, Bogstad, Ullevål  

Vinner skoleturnering Oslo 14.2.2017  

Lysejordet skole, Gutter.  

Slemdal skole, Jenter.  

Dommere var Andrei Jiguline og Jesper Gadderud.  
 
Akershusskolenes turnering ble avholdt på Snarøya, Hundsund torsdag den 16. Februar.  

Skolene som deltok: 

Jentelag; Stabekk, Høvik  

Guttelag; Stabekk, Høvik, Løkeberg  

Vinner skoleturnering Akershus 16.2.2017 Stabekk skole, Gutter. Stabekk skole, Jenter.  

Dommere var Finn Rune Karlsen og Andrei Jiguline.  

Vi bidro også med kampoppsett og dommere, og i oppstarten av dagen i forbindelse med finalespillet 
i skoleturneringen på Frogner Stadion, Oslo den 7.mars 2017.  
 
Det er gjennomført til sammen fire bandydager på skolefritidsordninger i Akershus denne vinteren.  

Vi har vært ute på Risenga kunstis for elever på Bondi skole SFO. Dette som et ledd i rekrutteringen 
til Asker Skiklubb Bandy sin egen bandyskole. Det er gjennomført klubbesøk med styret i Asker 
Skiklubb Bandy for å diskutere muligheter i det aktivitetsskapende arbeidet, kursing etc. 
Kontaktperson i Asker Skiklubb Bandy er Torleif Galteland. 
 
Lysaker SFO har blitt besøkt to ganger, i samarbeid med Frem-31 Bandy. Også her er 
aktivitetsarbeidet rettet mot økt rekruttering til klubben. Christian Stang i Frem- 31 er kontaktperson.  

Vi opplever bred deltakelse på tiltakene og tilbakemeldingene fra Frem-31 er at dette virker som et 
fantastisk tilbud for barna på Lysaker SFO samtidig som det er en ypperlig rekrutteringskanal for 
Frem-31. 

Instruktører på isen under aktivitetsarbeidet i tiltakene har vært Andreas Hildremyr, Sonny Lodin, 
Marcus Nilsson og Gaute Dominic Magnussen. I tillegg stilte Frem-31 med en egen person.  
 
Marcus Nilsson, Trenerutviklingsansvarlig NBF, har denne vinteren hatt ansvaret for kursvirksomhet i 
bandy, administrert fra NBF på Ullevål Stadion. Det er avholdt ett Trener 1 del 1 kurs hos Høvik, 
Akershus og ett på Norges Idrettshøyskole, Oslo.  

Det er gjennomført et teorikurs lokalt på Voldsløkka for instruktører på AKS bandyen og bandyskolen 
til Sagene IF Bandy. Instruktør Andre Hagen. Kontaktperson i klubben er Helge Lundvold. 
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Videreføring av kursfokus vil være viktig i tiden fremover. Dette vil være prioritet i aktivitetsarbeidet 
for neste sesong. Vi har i løpet av mai meldt inn et bredere kursønske for sesongen 2017/18, til kurs 
sentralt på Ullevål, med velkommen til bandy og trener 1. Vi ønsker å fremme tiltak som treffer 
medlemmene og gjennom dette skape nye tanker rundt rekruttering og utvikling av idretten. Vi tror 
endringer er lettest å skape ved å engasjere flere medlemmer. Klubbkveld kan være et slikt tiltak. Vi 
ønsker å tilrettelegge med UNG LEDER også på bandysiden fra kommende sesong i OABR. Vi har 
allerede startet arbeidet med å få med ressurser fra bandysiden i utdanningsløpet. 
 
I løpet av vinteren har Jørn Hansen, utviklingskonsulent i Rogaland, gjort oppstart av bandyaktivitet.  

Her er bilde fra historiens første bandytrening i Rogaland.  

 

 
Bandyen brer seg utover. Her er gjengen som har trent i Sørmarka Arena denne sesongen. 

 
Den blide gjengen fra 14-50 år har gjennom sesongen trent i Sørmarka Arena hver mandag kl. 19-20. 
Bandygruppa har benyttet hockeyrinken til bandyspill og har vokst seg opp mot 20 deltakere. Det er 
ingen krav til forkunnskaper for å bli med denne gjengen for å spille bandy, og det koster heller 
ingenting å teste dette ut den første måneden. Vi håper dette blir starten på en skikkelig bandyklubb 
i Stavanger.  
 
Utviklingskonsulent Magnus Skulstad har vært på Gjøvik skole og avholdt SFO bandy for elever på 1.-
4. Trinn.  
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JENTE- OG DAMEKOMITEEN 

Jente- og damekomiteen har i sesongen 2016/17 bestått av: Christen Møllhausen (leder), Erik 

Langmo, Tone Skoglund og Thomas Selbekk. Bandykretsene Oslo/Akershus og Buskerud er 

representert i komiteen. Komitemedlemmene er involvert i norsk Jente- og damebandy på 

forskjellige områder. 

Komiteens mandat er å øke rekruttering til jente- og damebandy samtidig som vi vil beholde flest 

mulig spillere.  

Komiteen har avholdt 5 møter i løpet av sesongen. Komiteen har laget et arbeidsdokument med 

fokusområder og arbeidet med følgende saker: 

 Oppfølging serier og utvikle serietilbudet for jenter. 

 Utvikle cuper. Det er økende deltakelse på rene jentecuper. 

 Synliggjøring av jentebandy på klubbhjemmesider, jentebandydager, presisere i 
klubbinformasjon at bandyskoler og bandy er en glimrende lagidrett for jenter.  

 Likestilt rammebetingelser for jente- og damebandy. 

 Damelandslag. Fremheve viktigheten av et godt tilbud i mellomsesonger med samlinger, 
turneringer og privatlandskamper 

 U17 VM bør arrangeres hvert år. Det er viktig med kontinuitet på dette alderstrinnet. 

 Opprettet klubbkontakt. Laget egen kontaktliste med en Jente/damekontakt i hver enkelt 
klubb.  

 Oppfølging/motivere klubber til jentebandysatsing. 
 

I sesongen 16/17 har det blitt spilt Dameserie, Jenteserie og Lillejenteserien. Til neste sesong blir det, 

i tillegg til ovennevnte serier, tilbud om ny interkrets småjenteserie 03-04 og kretsserier for 

minijenter 07/08. For de aller minste knøttene 09-11 anbefaler vi klubber å ha «poolspill» (invitere 

andre lag på noen kamper) på tilpasset bane. 

Komitemedlemmene jobber bredt for å fremme interessene for jente-og damebandy. Komiteen tror 

god utvikling av jente- og damebandy er viktig for fremtiden til bandysporten. Vi mener hele bandy-

Norge har felles interesse i å styrke utbredelsen av jente- og damebandy.                                                

Da kan vi også begynne å drømme om bandy i vinter OL. 

 

Med vennlig bandyhilsen fra Jente- og damekomiteen i NBF, Bandyseksjonen. 
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UTDANNINGSKOMITEEN 
Utdanningskomiteen har i år vært ledet av styremedlem Ravi Sunder. Utviklingssjef Tor Audun 

Sørensen har hatt et administrativt og faglig ansvar. Finn Rune Karlsen har hatt ansvaret for 

dommerutdanningen sammen med Lars Stian Nygaard og Carl A. Jansson, alle forbundsdommere og 

medlem i dommerkomiteen. Leder av dommerkomiteen, Øistein Rune Eriksen har fulgt opp 

mentorvirksomheten.  Utviklingskonsulent Andre Hagen har jobbet med utviklings- og 

utdanningsarbeid i Oslo og Akershus (se egen rapport Rekrutterings- og utviklingskomiteen). Marcus 

Nilsson har gjennomført to Trener 1, del 1-kurs. Bent Gommerud instruktør på Solbergs 

høstbandyskole i Kongsberghallen. Tor Audun Sørensen og Halvor Hanneborg har jobbet med 

utviklingstiltak i Oppland, Telemark og Østfold. Totalt har det vært 255 deltakere på klubbesøk, kurs 

og instruksjon ute i klubbene sesongen 2016/17. 

 
Kurs og instruksjon 2016/17 (pr 30.4.17) 

3 Klubbesøk: 15 deltakere 
1 Klubb instruksjon: 65 deltakere 
1 Internt trenerkurs klubb: 8 deltakere 
2 Trener-1 del 1: 31 deltakere  
5 Klubbdommerkurs: 79 deltakere  
1 Dommeraspirantkurs: 16 deltakere 
1 Kretsdommerkurs: 7 deltakere 
1 Fagseminar forbundsdommere: 22 deltakere 
1 Oppfølgingskurs forbundsdommere: 5 deltakere 
7 Gradsprøver til forbundsdommer: 7 deltakere 
TOTALT: 255 deltakere 
 
Klubbdommerkurs (trinn 1) 
Det er gjennomført fem klubbdommerkurs med til sammen 79 deltakere i klubbene Hauger, ØHIL, 
Frigg, Solberg og Ullern. 
Kursledere har vært følgende forbundsdommere: Finn Rune Karlsen (3), Lars S. Nygaard (2). 
 

Dommeraspirantkurs (trinn 2) 
Lørdag den 5.november ble det gjennomført dommeraspirantkurs (trinn 2) på Hauger.  
Det deltok 16 gutter fra 7 klubber på kurset som ble holdt av forbundsdommerne Finn Rune Karlsen 
med Espen Andersen som tilrettelegger. 
Klubber representert: Stabæk, Ready, Høvik, Hauger, ØHIL, Ullevål og Ullern.  
 
Kretsdommerkurs (trinn 3) 
Kretsdommerkurs (trinn 3) ble arrangert på Stabekkbanen 15. og 16. mars 2017. Det var 7 deltakere 
på kurskveldene. Instruktører var Finn Rune Karlsen og Lars Stian Nygaard og tilrettelegger var Espen 
Andersen. 
 
Nye kretsdommeraspiranter 
Følgende skal gå opp til kretsdommergraden høsten 2017 (trinn 3): 
Henrik Ramm Østgaard, ØHIL, Johann Schwenke Rief, Frigg, Joachim Rønneberg, Ullern, William 
Alexander Barratt, Ullern, Amund Verlo, Ullern, Sebastian Falch, Stabæk og Adrian Thorbjørnsen, 
Drammen.  
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Nye forbundsdommere 
Det har blitt autorisert syv nye forbundsdommere (trinn 5): 
Andre Grøn Knudsen, Stabæk IF, Sebastian Tunold, Stabæk IF, Jørgen Svenni, Stabæk IF, Fredrik 
Toverud Andersen, Stabæk IF, Magnus Uttisrud, Haslum IL, Kjetil Bergh, Mjøndalen IF, Asbjørn 
Ringnes Verlo, Snarøya SK.  
 
Trenerkurs 
Marcus Nilsson har utarbeidet Trener 1-kurs og gjennomført del 1 med til sammen 31 deltakere, 
hvorav 20 fra Høvik IF. Kursvirksomheten rettet spesielt mot trenere og lagledere må utøkes 
betydelig i årene fremover.  Her er det viktig med et godt kurskorps med kompetanse på bandyens 
behov. Dessuten viktig for at de fleste kurs kan gjennomføres lokalt.  
 
«Ung Elite» trener utdanning i Sverige 
Erik Helgesen, Stabæk, har over to helger i oktober og mars deltatt på «Ung elite-kurs» i regi av SBF. 
Kurset har vært på 30 timer pr helg. Forbundet støtter etter søknad slik kursdeltakelse med midler og 
oppfordrer flere norske trenere til å gjennomføre kurs i Sverige. 
 
Svenske bandygymnas 
Sondre Høydahl (Ullevål) avslutter 3.klasse i Vänersborg. 
Jørgen Røine (Konnerud) avslutter 3.klasse i Edsbyn. 
Ole Stordahl (Røa), Kristian Maryashine (Røa), Felix Callander (Røa) og Tor Erling Tveter (Mjøndalen) 
avslutter 3.klasse i Sandviken. 
Fabian Elias Stigar (Ullern) og Georg Ziegler Helle (Ullern) avslutter 2. klasse i Vänersborg. 
Fredrik Woll Andersen (Konnerud) og Thomas Stærkeby (Konnerud) avslutter 2. klasse i Edsbyn. 
Jesper Gadderud (Ullevål) og Thomas Pettersen (Mjøndalen) avslutter 2. klasse i Nässjö. 
 
Forbundet er ikke kjent med at noen norske elever (f. 2000) avslutter 1. klasse på bandygymnas i 
Sverige dette året. Imidlertid er det mye som tyder på at en del unge gutter (f. 2001) skal begynne på 
svenske bandygymnas høsten 2017. 
 
Siden den første eleven i skoleåret 85/86 (Ola Sitje Fjeldstad, Ullern), har 66 gutter og 3 jenter vært 
elever ved svenske bandygymnas, hvorav 25 i Sandviken. 
 
Norske idrettsgymnas med bandy 
Drammen vgs. har siden 2006 hatt tilbud om bandylinje. I år har det studert 10 elever fordelt på 3 
klassetrinn, hvorav 1 jente. 5 elever i 1.klasse, 3 elever i 2.klasse og 2 elever i 3.klasse. 
 
 
(s.) Ravi Sunder        (s.) Tor Audun Sørensen 
Styremedlem         Utviklingssjef 
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A-LANDSLAGET 
Forbundskaptein: Igor Prakht 

Lagleder/mgr: Knut Audun Sørensen (til des) og Gjermund Strømnes (VM) 

Materiell Atle Braaten og Jan Henning Askheim 

Rapport A VM Herrer 2016 i Sandviken, Sverige 

Sportslig 

En sportslig opptur som med seieren over Kasakhstan i kvartfinalen «rystet» flere enn bare 

motstanderen. Beste VM for Norge på 18 år. Sverige ble Verdensmestere på hjemmebane med det 

de selv karakteriserte som det beste landslaget noensinne. De slo Russland i finalen og Finland tok 

bronsen etter å ha vunnet klart over Norge. Seieren over Kasakhstan og kampen om bronsen 

medførte at Norge i neste års VM spiller grunnspill mot de største nasjonene og vil befinne seg i den 

best seedede gruppen. En positiv utvikling er redusert antall innslupne cornermål fra 9 mål til 6 mål. 

Antall utvisningsminutter er redusert (forbehold om Sverige kampen). 

Norge 

Det norske laget gikk gjennom de innledende kampene med 3 relativt klare seire over Hviterussland, 

USA og Tyskland. Stammen i laget som Igor har satt sammen har i hovedsak vært den samme 

gjennom tre mesterskap og dette gir effekt. Spillerne er amatører, men fremstår som en homogen og 

profesjonell gruppe under mesterskap. Samholdet og «garderoben» er viktige arenaer som bidrar 

tungt til gode sportslige resultater. Spillerne fremstår godt trent, engasjerte og dyktige i sitt fag og 

nådde også et høyere resultat under dette mesterskapet enn det man kunne forvente. Det er umulig 

i bandy å forsvare seg til seier, så det å ha spillere med egenskaper, fysikk og vilje til eget spill er en 

forutsetning for å ta videre steg i retning av toppen.  

 

 
A-landslaget leverte beste VM-resultat på 18 år. Foto: Gjermund Strømnes 
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Lagstatistikk 

Debutanter:    3 

25 A kamper:    3 

50 A kamper:    3 

Yngste/Eldste :    1998/1981 

Snitt A kamper:   28 

 
Utmerkelser 
Debutanter: Felix Callander, Simen Lycke Kjøllmoen og Kristian Hagen 

25 A kamper: Eirik Bø Johnsen 

50 A kamper: Magnus Høgevold og Christian Randsborg 
 
Kamper 
BLR - NOR    1-10 

NOR - USA                    8-3 

GER - NOR             3- 17 

KAZ  - NOR ( kvartfinale) 4-5 

NOR - SWE (semifinale. Forl.) 2-17 

FIN – NOR (bronsefinale) 1 1 – 1 

 

Utdrag VM-kampstatistikk 

Hviterussland  - Norge 1-10  

Mål Norge: Nikolay Rustad Jensen 5, Fredrik Randsborg 2, Sondre B. Kristoffersen 2, Magnus 

Høgevold 1. 

 

Norge – USA                  8-  3 

Mål Norge: Fredrik Randsborg 2, Nikolay Rustad Jensen, 2, Sondre B. Kristoffersen 2, Eirik Bø Johnsen 

1, Christian Randsborg 1. 

 

Tyskland- Norge           3- 17 

Mål Norge: Nikolay Rustad Jensen 7, Felix Callander 4, Sondre B. Kristoffersen 3, Magnus Høgevold 1, 

Kristian Hagen 1, Eirik Bø Johnsen 1.   

Kasakhstan – Norge kvartfinale etter forlengning 4-5 

Mål Norge: Petter Renstrøm Moen 1, Eirik Bø Johnsen 1, Felix Callander 1, Nikolay Rustad Jensen 1, 

Fredrik Randsborg 1. 

 

Norge- Sverige semifinale 2-17 

Mål Norge: Eirik Bø Johnsen 1, Nikolay Rustad Jensen 1.  

 

Finland – Norge bronsefinale 11 – 1 

Mål Norge: Nikolay Rustad Jensen 1. 
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Kampstatistikk (forrige VM i parentes) 

Norge vant 4 (4) av 6 kamper, 3 (3) av 6 første omganger og 4 (3) av 6 andre omganger.  

Norge scoret totalt 43 mål (41) Det gir i snitt 7 (8) mål per kamp med standard avvik på +/- 5 mål (5). 

Spillemål: 31 (29), straffemål: 6 (3), cornermål: 6 (7), frislagsmål: 0 (1), selvmål motstander: 0 (1). 

Laget slapp inn 39 mål (23) som gir i snitt 6,5 (5) mål per kamp med standardavvik på +/-6 (4) mål).  

Spillemål: 31 (11), straffemål: 6 (3), cornermål: 6 (9), frislagsmål: 0 (0).  

Laget pådro seg 120 utvisningsminutter (kampskjema SWE ufullstendig) og 0 røde kort (160 minutter 

i Uljanovsk 2016 og 180 minutter VM 2015). 

Gruppespill 

Norge var gruppens klare ener og gikk igjennom dette gruppespillet uten større utfordringer. Det 

mest gledelige ved gruppespillet var at USA nå har kommet seg vekk fra hockey profilen og spiller 

både god, severdig og organisert bandy. En stor endring fra tidligere mesterskap. Kampene mot 

Tyskland og Hviterussland ble rene transportetapper, mens kampen mot USA ble en svært god 

bandykamp.  

Kvartfinale 

Kvartfinalen mot Kasakhstan bar på mange måter preg av å være som andre kvartfinaler mot 

Kasakhstan. Vi får gode muligheter, overganger og sjanser, men får dårlig uttelling og mål imot.  0-4 

til pause fikk de fleste til å tenke at alt er ved det gamle. Det må derfor kunne sies at prestasjonen til 

spillerne fra 45 minutter og ut til det 97 minuttet var unikt. Opphentingen kom som følge av hardt 

arbeid og seieren i «sudden» en naturlig konsekvens av dette. Understreket av at det var senterhalf 

Petter Moen som fikk gleden av å avslutte seansen.  

Semifinale 

Å få spille semifinale mot Sverige, i Sverige mot det beste bandylandslaget noensinne var selvsagt en 

opplevelse, men også en bekreftelse på hvor stor avstand det er mellom lagene og hvor brutal 

idrettsgrenen vår er. Denne gangen ble vi tatt på alvor, samtidig som vi ikke hadde «landet» helt 

etter oppturen mot Kasakhstan. Ingen i troppen hadde tidligere vært i denne situasjonen og verken 

ledelse eller spillere taklet dette til det fulle. Det ble et brutalt møte og et stort tap. 

Bronsekamp 

Bronsekampen mot Finland var jevnere enn resultatet tilsier, men vårt landslag har en stor utfordring 

med Finland og deres tunge stil, enorme utnyttelse av faste situasjoner og kan enklest oppsummeres 

med at Finsk sisu slår Norsk tæl i bandy. Dette er motstanderen vi må rette oppmerksomheten mot i 

kommende mesterskap.  

VM-Arrangementet 

Det er stor forskjell på VM i Sverige og Russland. Det blir mer som «hjemme» men samtidig enklere 

og mer nøkternt i formen. Service på hotellet i Sverige var uovertruffen. Selv om standarden var 

enkel var alt gjort både før og under slik at vi kunne fokusere sportslig. Gøransson Arena byr på gode 

fasiliteter og gode rammer. Arrangøren hadde gitt feil opplysninger i programmet, og det skapte noe 

administrativt rot og frustrasjon før kvartfinalen mot Kasakhstan.  
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Publikum sviktet arrangementet og vi spilte i all hovedsak for tomme tribuner med unntak av 

semifinalen mot Sverige som huset 2510 tilskuere. Stive billettpriser og dårlig annonsering fikk 

skylden. Arrangøren hadde på forhånd lagt ut billetter til «anhøriga». Dette hadde vi ikke fått med 

oss og de i familiene som kom til Sverige måtte løse billetter til full pris. Kampskjemaene var i noen 

tilfeller mangelfulle. 

Norge reiste hjem etter bronsefinalen og deltok ikke på banketten søndag. Denne beslutningen ble 

ikke godt nok ivaretatt og planlagt administrativt, og avslutningen ble noe amputert sett mot 

tilsvarende avslutninger på våre Russlandsreiser. Dette må planlegges tidligere ved senere deltagelse 

i Sverige. 

Organisering før VM 

Det var en normal oppkjøring før VM med samlinger både på barmark og is. Det som skilte denne 

sesongens oppkjøring fra tidligere sesonger var 4 nasjoners turneringen i Sverige. Til tross for dårlige 

sportslige resultater er tilbakemeldingen fra spillegruppen helt unison på ett punkt. Denne 

turneringen er «eneste» årsaken til seieren over Kasakhstan. Behovet for å kjenne på nivået, farten 

og spillet internasjonalt er helt avgjørende for videre utvikling. 

Det har kommet noen tilbakemeldinger på at uttaket kom sent og at spillere som helt naturlig 

tilhører troppen kan varsles tidligere. Ikke minst opp mot behovet for å varsle arbeidsgivere, familie 

og omgivelser om fravær. Det kommer også kritikk mot selve uttaket fra omgivelser og spillere, men 

det må være landslagets ledelse som er suverene i disse avgjørelser. Det er ikke bare rent sportslige 

krav til en prestasjonsgruppe. Det handler like mye om å sette sammen en gruppe som presterer på 

et høyt nivå kollektivt. Spillergruppen i dette VM fremstår som en prestasjonsgruppe. 

Forbedring til neste VM 

Landslaget er helt avhengig av en fast stamme i laget og at de beste spillerne i Norge er motivert 

både for å satse, reise langt og være borte i nesten 14 dager. Dette kan avklares tidlig med en rekke 

spillere i denne gruppen. Målet må jo være å tukte Finland og redusere gapet til de beste, samt 

beholde plassen i A1 gruppen. God fysisk grunntrening og gjerne «treningsavtaler» med 

grunnstammen i laget. Mange unge spennende talenter er på gang. Uansett arbeid er internasjonal 

matching en forutsetning for videre utvikling og det må arbeides aktivt for dette. Årsplan og 

forutsigbarhet er viktig, derfor ble eksakte datoer for samlinger sendt ut 16. juni. Dessverre tilsier 

statuttene til FIB nominasjon VM-tropp 30 dager før VM-start og endelig uttak 10 dager før. Dette 

resulterte i at selve VM-opplegget og uttaket kom lovlig sent ut. Tett samarbeid med en stamme av 

spillere i laget er viktig. Nye mål for VM i Khabarovsk 2018. 

Administrativt 

Korrespondanse direkte med spillere etter spillernes eget ønske. Vi reiser uten lege og fysioterapeut. 

Kompetanse finnes i spillergruppa og deres velvillighet er uvurderlig.  

Materiell 

To støttefunksjoner er viktig og samtidigheten er stor før og under match. Fungerer godt. 

Administrasjon 

Oppgavefordelingen i VM fungerer godt med forbundskaptein og en manager. Det som kunne vært 

ønskelig fremover er en tredje person som driver med analyse og kampobservasjon. Her vil vi 

ytterligere kunne få tips og råd for forbedring og bedre forberedelse til den enkelte motstander. 
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Fredrik Randsborg, Stabæk. Årets spiller i Norge 2016/17. 

Foto: Torstein Vegheim 

   

Intl A 
pre 2017 

2016 
deb. 

2017 25 
Intl A 

2017 50 
Intl A 

Trollhättan 
2016  

VM 
2017 

Akk. 
2017 

12 Nygaard Aleksander 5  
  3 6 14 

20 Kjøllmoen Simen Lyche  1   3 6 9 

2 Svenn Anders Greger 11    3 6 20 

3 Brecheisen Sverre 8   
 3 6 17 

4 Remman Peder 10    3 6 19 

5 Moen Petter Renstrøm 39    3 6 48 

6 Randsborg Christian 44   1  6 50 

7 Randsborg Fredrik 16     6 22 

8 Høgevold Magnus 42   1 3 6 51 

9 Jensen Nikolai Rustad 27  
 

 3 6 36 

10 Waaler Christian 59    3 5 67 

11 Kristoffersen  Sondre B. 10    2 6 18 

13 Løyning Petter 26  
  3  29 

14 Løyning Jan Olav 30    3  33 

16 Cras Robin Nicolay 27   
 3 6 36 

17 Hagen Kristian  1   3 6 9 

19 Gulbrandsen Emil 11   
 3 6 20 

21 Johnsen Eirik Bø 19  1  3 6 28 

22 Callander Felix  1   3 4 7 
 

Gjermund Strømnes 

Administrativ leder VM 
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DAMELANDSLAGET 
Mellomsesong 
Vinteren 2016/17 var en mellomsesong uten mesterskap. Dessverre viste det seg heller ikke mulig å 
få til en treningskamp mot Sverige slik det sto i planen. Sverige inviterte til treningscup mot Finland i 
Nord Sverige i januar, men her fikk vi ikke delta. Neste vinter er det VM i Kina. 
 
Pressekamp 
Mandag 6. mars ble det arrangert pressekamp på Marienlyst i Drammen, der Norge vant 3-0 over 
presselaget. Norge stilte med en kjerne fra VM-laget fra USA i fjor, supplert med nye spennende 
talenter. Spillere i den svenske eliteserien, og skadede spillere, ble ikke kalt inn.   
 
Norge: Mathilde Hveding Langmo (Ready), Karen Solem Knutsen (Solberg), Martine Krogsveen 
(Høvik), Nina Dybwad (Ready), Helle Berntsen-Lillejord (Drammen), Sandra Follesø (Høvik), Julie 
Storvik (Høvik), Beate Bjølgerud Nygaard (Stabæk), Silje Hoven Maurtveten (Drammen), Maria G 
Skavhaug (Stabæk), Ingebjørg Kvaal Knutsen (Høvik), Linnea Grönqvist (Ready), Tuva Askmann Nærby 
(Ready), Nora Karita Bakke (Ready), Laura Follesø (Høvik), Sofie Listuen (Høvik) og Camilla Rokke 
(Ready). 
 
Presselaget: Stine Lilllejord (Nordre Sande), Kanutte Fladeby (Høvik), Anette Wiken Lund (Høvik), 
Ebba Nordahl (Stabæk), Christine Røde Brenne (Stabæk), Ellen Fougner Arnesen (Høvik), Christine 
Bustgaard (Høvik), Hedda Bærø (Stabæk), Stine Bolstad (Solberg), Elisabeth Fretheim (Nordre Sande), 
Martine Bakken (Ready), Siri Anne Stette (Stabæk), Mille Lie Lome (Høvik) og Hanna Svenni (Høvik).  
 
Målscorere var Ingebjørg Kvaal Knutsen, Nina Marie Dybwad og Julie Storvik. 
Norge ble ledet av Arild Aamodt (Forbundskaptein Kvinner), Erik Langmo og Tine Bjonge. Presselaget 
ble ledet av Sergey Gusev (Forbundskaptein Jenter U17) og Jørn Follesø. Ansvarlig for drakter og 
utstyr var som alltid uunnværlige Atle Bråten. 
 
Arild Aamodt 
Forbundskaptein Damelandslaget 

 
Ebba Nordahl, Stabæk. Årets spiller i Norge 2016/17. 

Foto: Tor Audun Sørensen, NBF 
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U19 LANDSLAGET  
Sesongens store utfordring var VM i Syktyvkar Russland i uke 4-2017. Syktyvkar er hovedstad i den 
autonome republikken Komi beliggende lengst nord-øst i den europeiske delen av Russland ca 2.5 t 
flytur fra Moskva.  
 
I forberedelsene til mesterskapet, ble det gjennomført fysiske tester ved NIH/Olympiatoppen, 
treningskamper samt deltagelse i Drammens bandy romjulscup. Samlingene på dagtid i VM-uken er 
viktige forberedelser.  
 
Av betydning for uttaket av kandidater er hva som er levert av prestasjoner i utviklingsstigen fra 
kretslagsturneringer til deltagelse i VM-turneringen for U-17 og U-19 samt hva som observeres av 
utvikling ved spill og utvikling i norsk og svensk serie. Det er mange ting vi ser etter som skal passe 
inn i utarbeidet profil. Kunnskap, ferdigheter og holdning trekkes inn i vurderingene.  
 
VM uken.  
VM starter med samling mandag 23. januar og tirsdag 24. januar på Bergbanen. To økter på is hver 
dag samt teorigjennomgang. Vi skulle gjerne hatt en dag til for forberedelser. Onsdag avreisedag fra 
Bergbanen 09.15 til Gardermoen og Moskva internasjonale flyplass, videre 2 timers busstransport til 
innenlands flyplass. Etter mye frem og tilbake med billetter og felles bagasje, språkproblemer kunne 
flyreisen fra Moskva ta til ca 23.30 med ankomst Syktyvkar kl 02.00 norsk tid, 04.00 lokal tid. Etter 
høflig og typisk russisk mottagelse, ankom vi hotellet med innkvartering ca. 05.00 lokal tid. En 
utvilsomt strabasiøs reise. Temperatur -28 g C i Syktyvkar.  
 
Torsdag 26. jan. gjennomførte vi en lettere trening i -20 grader og sterk vind på langs av banen. 
Knallhard is som utfordret sliping og tilvenning. Overgangen fra hjemlige forhold var til å ta og kjenne 
på. Dagen ble avsluttet med en eventyrlig åpningsseremoni i Olympiahallen. Arrangementet 
underbygget og demonstrerte hvor stor bandy er som idrett i Russland og hvilken sosial tilhørlighet 
idretten har. Norges FIB representant Tor Audun Sørensen holdt en glimrende åpningstale.  
 
Fredag 27. januar.: Russland-Norge kl. 10.00. Temperatur -15 gr. C. Antall tilskuere: 1000.  
Resultat: 4-0.( 2-0,2-0). Norge spilte sin beste kamp under turneringen. 2 av Russlands mål var enkle 
og burde ha vært avverget. Mange ble overrasket over Norges positive spill. Stor ståhei fra pressen 
og TV-selskaper etter kampen.  
 
Fredag 27. januar: Norge-Finland kl. 14.00. Temperatur -13 gr. C. Antall tilskuere 200. Resultat 1-5 (1-
1, 0-4). Med en pause på bare 2.5 time etter kampen mot Russland, ble dette en utfordring fysisk og 
mentalt. Norge tar ledelsen etter 17 min ved Sondre Høydahl, Finland utligner i det 28 min. Etter 
pause på 5 min, tar Finland hjem andre omgang med 4-0. Perioden fra det 42.- 49. min ble 
utslagsgivende. Slitne norske spillere i 2. omgang. Dette var Finlands første kamp i turneringen.  
 
Lørdag 28. januar;: Norge- Kazakhstan kl. 14.17. Temperatur -18 g C. Antall tilskuere 230. Resultat 4-0 
(2-0, 2-0). Norske målscorere: Jesper Gadderud, Felix Callander, Fredrik Bakken og Ludvig Os. Norges 
svakeste kamp i turneringen. Sverige-Norge kl. 20.00. Temperatur: -17 g C. Antall tilskuere 250.  
Resultat 7-2 (4-0, 3-2). Norske målscorere Tor Erling Tveter og Jesper Sagen. Sverige slappet av på 
tempoet i andre omgang. Ingen stor norsk dag.  
 
Søndag 29. januar: Semifinale Russland-Norge Temperatur: -11 g C. Antall tilskuere 800. Resultat 10-0 
(7-0, 3-0). Russland hadde tatt lærdom fra første møte i gruppespillet og kjørte knallhardt fra start. 
Etter scoringer i det 1, 3, 7 og 13 min var det bare å kontrollere kampen inn for Russland.  
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Søndag 29. januar: Bronsefinale Finland-Norge Temperatur -6 g C. Antall tilskuere 284. Resultat 3-0 
(2-0, 1-0). Finland skarpere enn Norge i første omgang. Norge manglet litt energi og overskudd i 
andre omgang tilstrekkelig nok for å ta bronsemedaljene og derved nå effektmålet. Et bittert tap 
fordi medaljene definitivt var innen rekkevidde. Et skuffet, nedbrutt og tydelig frustrert norsk 
mannskap som ga alt i sin 6. kamp på 2,5 dag.  
 
Finalen mellom Russland og Sverige ble et durabelt oppgjør med ca. 7000 tilskuere og 4 TV-selskaper. 
Sveriges FK Håkan Rohlen og Sergei In-Fa-Lin la opp til en knallhard defensiv hvor duellspillet i 
korridorer og rom ble helt avgjørende, mens Russland kjørte med fullgass i offensiven og ryddet unna 
kontringene fra Sverige. 0-0 etter ordinær tid ble til 1-0 i sudden death for vertene. For en 
kvalitetsbandy som ble servert denne kvelden. Det er bare å takke begge lag og nyte prestasjonen.  
 
Oppsummert: Norge har for få spillere med ekstrem hurtighet, eksplosivitet, tempo og 
fartsutholdenhet på skøyter. Når vi som lag henger etter i skøytingen, blir vi avsperret i 
bevegelsesmønstret særlig i ankomsten, vi taper duellspillet fordi vi ikke er hurtige nok i 
akselerasjonen. Det berører kapasitetsspillere så vel som sprintere. Dette er kjente mangler som går 
igjen over flere decennier i norsk bandy og som er avgjørende for internasjonal mestringsevne, så vel 
for U-19 som Norge A. Treningskulturen og treningsinnhold er den største utfordringen for norsk 
bandy.  
 
En stor takk til Stein Holo, Sigurd Klippenberg, Tor Audun Sørensen, til den alltid stedsnærværende 
Atle Braaten, observatørkorpset og andre medhjelpere.. Takk også til Finn Ericsson som alltid varter 
opp med gode treningsforhold på Bergbanen.  
 
 
 
 

 
U19 Landslaget med trenerteam og foreldre.  

Foto: Tor Audun Sørensen, NBF 
 
 
 



41 
 

Oversikt over antall landskamper 
 

Navn Klubb Årgang U-17 
Olympic 
Game  

Akk. 
U19 

 VM 
U19 
2017 

Brage Lae (mv) Ullevål 98 4 0 11 6 

William Falck Nordskag (mv) Mjøndalen 99 6 1 6 6 

Erik Audun Sørensen Ullevål 99 6 1 5 5 

Jesper Gadderud Nässjö/Ullevål 99 6 1 6 6 

Fredrik Hansen Bakken Ullevål 99 6 1 6 6 

Tor Erling Tveter Sandviken/MIF 98 0 0 6 6 

Ole Stordahl Broberg/Røa 98 4 0 11 6 

Lauritz Audun Sørensen Ullevål 98 4 0 6 6 

Håkon Løwig Jarlsby Ullevål 99 6 1 6 6 

Kristian Kjernaas Juvet Mjøndalen 99 6 1 6 6 

Jonatan Søberg Wiede Ullevål 98 4 0 11 6 

Sondre Høydahl Vänersborg/Ullevål 98 4 9 11 6 

Felix Callander Sandviken/Stabæk 98 4 0 11 6 

Jesper Sagen Ullevål 98 4 0 11 6 

Thomas Pettersen Nässjö/Mjøndalen 99 6 1 6 6 

Ludvig Os Høvik 98 0 0 6 6 
 
 
Thore H. Steinrem  
Forbundskaptein U19 

 
Fra U19 VM-finalen mellom Russland og Sverige på Central Stadium i Syktyvkar med ca. 7000 

tilskuere. Foto: Tor Audun Sørensen, NBF 
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U17 LANDSLAGET GUTTER 
Evaluering VM U-17, Varkaus 

Transport: 

Buss: Drammen-Bærum-Ullevål-Gardermoen 

Fly: Oslo-Stockholm-Helsinki 

Buss: Helsinki-Varkaus 

Samme ruten retur. 

Reiseopplegget fungerte utmerket. Alt var i rute. Bagasjen var godt pakket og enkel å håndtere.  

Mat: 

Rikelig og sunn matpakke ventet på bussen ca. kl. 18. Var fremme i Varkaus sent på kvelden og burde 

ha booket inn et måltid på hotellet da. Alt var steng og gutta var sulten. Endte med pizza på eneste 

restauranten som var åpen. 

Frokosten på hotellet var av god kvalitet. Lunch og middag på skolen var brukbar. Maten på 

banketten var nydelig. Tidspunktene for måltidene ble godt tilrettelagt og kunne endres på kort 

varsel. 

Turneringen: 

Fin turnering. Høyt nivå på dommerne og lagene. Speakeren burde ha formidlet informasjon under 

kampene også på engelsk. Var umulig å forstå når alt forgikk på finsk. Dette ble ordnet opp i til dag 

to. 

Banketten: 

God ramme på banketten. Flott lokale og god mat. Fine taler og utmerkelser. Norge fikk skryt av sin 

oppførsel på og utenfor banen. 

Generelt: 

Ingen større bemerkelser. Alt i alt fornøyd med arrangementet og måten det ble arrangert på. 

Samlinger: 

Samling nr. 1 - 25 oktober, Testsamling, NIH. 

Samling nr. 2 – 3 desember, Internkamp, Høvikbanen. 

Samling nr. 3 – 27/28 desember, Romjulscup, Marienlyst. 

Samling nr. 4 – 28/29 januar, Hauger og Stabekk. 

VM – 1-5 februar, Varkaus 
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Norge U17 gutter til VM Varkaus 2017. Foto: Frank Sandaroe 

 
Målvakter:  

Henrik Heed (f. 2000) Ullern  

Lars Askheim (f.2001) Ullern  

 

Libero/Back:  

Peter Søhoel (f. 2000) Drammen  

Erlend Skredsvig (f. 2000) ØHIL  

Endte Tveiten (f. 2000) ØHIL  

 

Midtbane/Halfer:  

Felix Brandsæther (f. 2000) Stabæk  

Alv Sandaroe (f. 2001) Drammen  

Ola Vigdal (f. 2000) Mjøndalen  

Markus Fremstad (f. 2001) Stabæk  

Mathias Farnes (f. 2001) Drammen  

Sander Akeren (f. 2001) Stabæk  

Mikkel Follesø (f. 2000) Høvik  

Armand Fredriksen (f. 2000) Snarøya  

Mads Hansen (f. 2000) Mjøndalen  

 

Angrep:  

Mathias Nilsen (f. 2000) Sarpsborg  

Sofus Halle-Jensen (f. 2001) Stabæk  

Totalt 16 spillere 
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VARKAUS – FINLAND 2017  

Norge U17 deltok i VM i Varkaus. Laget bestod av ni spillere født 2000 og syv født 2001. Fjorårets 

VM/OL-spiller Ola Vigdal ble ikke kvitt skaden og ny kaptein ble Mathias Nilsen fra Sarpsborg. 

Torsdag 2. februar (2 x 30 min.): Sverige – Norge, 9-2 

Norge U17 møtte Sverige i sin første kamp i VM for U17 gutter i Varkaus i Finland. Det var et nervøst 

norsk lag som allikevel spilte jevnt med Sverige i den første omgangen, og lå under 2-0 etter to 

personlige feil. I andre omgang ble svenskene rett og slett for gode. De økte raskt til 4-0. Norge 

reduserte på et knallhardt frislag av Sander Akeren. Sverige svarer umiddelbart og øker til 5-1. Nok 

en redusering av Mathias Farnes øynet et lite håp om poeng. Men Sverige dro ifra og vant til slutt 9-

2. 

Torsdag 2. februar (2 x 30 min.): Norge – Ukraina, 5-1 

Dagens andre kamp var mot Ukraina, som spiller sitt andre U17-mesterskap. Det første i Sarpsborg i 

2015. Dette var en kamp Norge måtte og skulle vinne. Og man så tidlig at her hadde Norge full 

kontroll. To skudd i stang, to brente straffer og total dominans i spillet før Markus Fremstad sendte 

Norge i ledelsen med et frislag. Mathias Farnes øker til 2-0 før Sofus Elias Halle-Jensen sender i vei et 

langskudd, 3-0. 

Markus Fremstad setter så sin andre for dagen og Norge går til pause med 4-0. I andre omgang 

senker Norge tempoet og slipper Ukraina urovekkende godt med i kampen. Ukraina reduserer på et 

frislag og er spillemessig veldig godt med. Men en god kontring av Norge hvor Sander Akeren spiller 

frem Sofus Elias Halle-Jensen til sin andre scoring i kampen gjør at andre omgang i det minste ender 

1-1 og med sluttresultat 5-1-seier mot Ukraina. 

Fredag 3. februar (2 x 30 min.): Russland – Norge, 10-0 

Fredag spilte vi tidlig mot Russland, men til tross tidlig kamp var guttene våkne og med fra start. 

Russerne kom ikke igjennom et tett norsk forsvar og våre kontringer var svært farlige. Spillemessig 

var det en veldig jevn førsteomgang, selv om stillingen var 4-0 til Russland. Med litt andre marginer 

kunne det fort vært et helt annet resultat. Russland sine mål kom blant annet på straffeslag og to 

cornere. I andre omgang hadde Norge en dårlig periode på 10 minutter, hvor Russland virkelig 

straffet oss for våre feil. Det endte 10-0 mot et veldig sterkt russisk lag. 

Fredag 3. februar (2 x 30 min.): Norge – Finland, 1-6 

Dagens andre kamp var mot vertsnasjonen Finland. Guttene var svært tente og ville vise at de kan 

spille bandy de også. Men Finland tok først ledelsen etter et langskudd, og gikk minuttet etter opptil 

2-0 etter en feilpasning i norsk forsvar. Etter det tok Norge over mye av spillet og Markus Fremstad 

reduserer til 2-1 etter et kjemperaid. Guttene ser at vi kan matche finnene på fart, og det gir blod på 

tann. Norge fortsetter å presse på, men det er Finland som i stedet øker sin ledelse før pause, 3-1. I 

andre omgang skjer det som har skjedd hver eneste kamp så langt dette mesterskapet. Guttene 

slutter å gjøre jobben, og finnene straffer oss hardt. Kampen slutter 6-1 og de norske spillerne har så 

langt i VM virkelig fått merke at feil i forsvar er noe man muligens kan tillate seg hjemme i Norge, 

men som man umiddelbart blir straffet for internasjonalt. Erfaringer rikere og i morgen venter igjen 

Finland i bronsefinalen. 

Estland (nr. 5) og Ukraina (nr. 6) spilte fredag 3. og lørdag 4. februar to plasseringskamper på 2 x 30 

minutter. Estland vant sammenlagt og tok 5. plassen foran Ukraina. Samme styrkeforholdet mellom 

disse nasjonene under VM U17 i Sarpsborg 2015. 
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Lørdag 4. februar bronsekamp (2 x 45 min.): Finland – Norge, 7(4) – 3(1) 

Høres kanskje litt rart ut, men Norge hang faktisk godt med i både den offensive og defensive delen 

av banespillet på Kämäri stadion i Varkaus i denne VM-bronsekampen. Imidlertid går det fort i 

internasjonal bandy og små personlige feil i forsvarssonen straffes brutalt. Finland ledet 2-0 etter ca. 

30 minutters spill da Sander Akern reduserte for Norge på straffe. Finland utnyttet sjansene godt og 

ledet 4-1 til pause. Norge kjempet hardt i andre omgang og var fullt med i kampen. Ca. 20 minutter 

ut i omgangen fikk Sophus Elias Halle-Jensen nettkjenning på et spillemål og 8 minutter senere var 

det raske Marcus Fremstad sin tur til å score. 

Alle tre målscorerne i denne bronsekampen er født i 2001.  Faktisk scoret 2001-spillerne alle målene i 

årets VM. Dette lover godt for Norge U17 neste sesong, hvor VM skal spilles i Russland. Målvakten 

Henrik Heed og backene Endre Tveiten og Erlend Skredsvig bør også trekkes frem. Disse gutta rykker 

opp til junioralderen som første års spillere 2017/18. 

Lørdag 4. februar VM-finale (2 x 45 min.): Russland – Sverige, 9(2) – 5(2) 

Det var en veldig jevn første omgang i VM-finalen. Sverige ledet store deler av de første 45 minutter 

2-0, men Russland utlignet rett før dommeren blåste av for halvtid. I andre omgang var dominansen 

total fra den russiske bjørnen og med 30 minutter spilt i andre omgang ledet Russland hele 9-2. At 

Sverige reduserte til 9-5 var nok et resultat av at russerne roet tempoet ned flere hakk det siste 

kvarteret.  

Gratulerer til et veldig fortjent russisk gull! 

 
Thursday 2.2. First round  
09.00 SWEDEN - UKRAINE 18-0  
10.45 RUSSIA - ESTONIA 24-0  
12.30 SWEDEN – NORWAY 9-2  
14:15 FINLAND - ESTONIA 22-2  
16:00 NORWAY - UKRAINE 5-1  
17:45 FINLAND - RUSSIA 1-5  
 
Group A    Group B  
Russia 2 2 0 0 29-1 4   Sweden 2 2 0 0 27-2 4  
Finland 2 1 0 1 23-7 2   Norway 2 1 0 1 7-10 2  
Estonia 2 0 0 2 2-46 0   Ukraine 2 0 0 2 1-23 0 
  
Friday 3.2. Second round  
02.02 Sweden – Norway 9-2  
02.02 Russia – Finland 5-1  
09.00 Russia - Norway 10-0  
11.00 Sweden – Finland 7-4  
13.00 Estonia - Ukraine (UEFA RULES, places 5-6) 7-4  
15.30 Russia – Sweden 7-2  
17.30 Norway – Finland 1-6 
  
Second round table 
Russia 3 3 0 0 22-3 6  
Sweden 3 2 0 1 18-13 4  
Finland 3 1 0 2 11-13 2  
Norway 3 0 0 3 3-25 0 
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Saturday 4.2. medal matches 2 x 45 minutes  
09.30 Places 5-6 Ukraine - Estonia (UEFA RULES) 3-1, finally 7-8 to Estonia  
12.00 BRONZE Finland – Norway 7-3  
17.30 FINAL Russia – Sweden 9-5 
  
Final ranking 
1. Russia  
2. Sweden  
3. Finland  
4. Norway  
5. Estonia  
6. Ukraine 

 

Norge U17 Gutter 

Magnus Hedly (Forbundskaptein), Henrik Kullerud Larsen (lagleder) og Håkan Walldén (materiell)  

 

 

 

 

 
Norge U17 forsvarer seg på corner i kampen mot Sverige. Foto: Håkan Walldén 
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U17 LANDSLAGET JENTER  
Sesongens store mål var VM i Irkutsk i Russland 22-26. februar 2017. Vi reiste med et ungt, men tøft 

lag og trodde på Norges første VM-medalje for jenter. Det gikk bare nesten. Sverige vant, Russland 

tok sølv - og Finland snøt oss for bronsen. Nykommer Kina ble nr 5. Både Kina og Finland spilte med 

overårige spillere. 

Uttak og samlinger 

Det ble gjennomført en samling for alle nominerte spillere på Frogner Stadion før jul. I tillegg var 

forbundskapteinen speider på en rekke seriekamper, samt kretslagsturneringen for jenter innen 

endelig uttak i midten av januar. 16-troppen jenter hadde så tre samlinger på Frogner Stadion, samt 

en sosial samling med middag hjemme hos en spiller, før avreise til Russland. 

Irkutsk 

Irkutsk ligger 7 tidssoner rett øst og det tok noen dager å komme i orden, både for døgnville 

nordmenn og for arrangørene. Men da mesterskapet dro i gang var både garderober, hotellrom og 

alt annet på plass og arrangementet gikk nær knirkefritt. Pressedekningen var merkbar, med over 

70(!) akkrediterte fotografer og journalister og pressekonferanse etter hver kamp.   

Kamper og resultater 

 Finland – Norge: Tap 2-1 (1-0) 

 Sverige – Norge: Tap 7-2 (3-2) 

 Russland – Norge: Tap 4-0 (1-0) 

 Norge – Kina: Seier 4-0 (2-0) 

 Finland-Norge, bronsefinale: Tap 1-0 (1-0) 
  

Jentene startet litt nervøst mot Finland, men spilte seg opp og burde vunnet. Isteden ble det 2-1 til 

Finland. Mot Sverige spilte jentene med hjerte og hode fra start, kjempet for hver eneste ball og var 

en vanskelig motstander. Sverige skulle hvile sine beste, det gikk fort over. Norge gikk i ledelse etter 

få minutter. Sverige utlignet halvveis i første omgang og slet med å gå opp i ledelsen. Med kun 13 

minutter igjen av kampen, og stillingen 3-2 til Sverige, mistet vi både libero/kaptein og back ut med 

skade og lot Sverige banket inn 4 raske før tiden var ute.   

Mot Russland var det også full fart fra start. Jentene fulgte planen og gjorde en kjempejobb, men det 

holdt ikke, 4-0 til Russland. Kina hadde 11 spillere i forsvar og var vanskeligere å score på enn det så 

ut som fra tribunen. Til gjengjeld var det ikke fare for baklengsmål heller. 4-0 til Norge. Med det var 

det bronsefinale på Norge, mot Finland. Her ble det dessverre 1-0 til Finland, og ingen medalje til 

Norge denne gangen heller.  

Marthe Røren Hellum, Sofie Ebbing Listuen, Stine Emilie Pedersen, Anette Wiken Lund og Laura 

Follesø ble belønnet med tittelen Norges beste spiller i hver sin kamp og fikk gleden av å være med 

forbundskapteinen på pressekonferanse.  

Journalistjuryen kåret vår egen Hanna Svenni til mesterskapets beste forsvarsspiller. Hun ble også 

eneste norske spiller på «Verdenslaget”. 

Hele mesterskapet var en stor opplevelse, både for jentene og lagledelsen: Tøffe, lærerike kamper. 

Møtet med en russisk kultur, og ikke minst bandykultur. Samholdet og det gode humøret i troppen. 

For ikke å glemme turen til Baikalsjøen med politieskorte og blålys mil etter mil.  
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VM-troppen til Irkutsk 2017. Foto: Tine Heien Bjonge 

VM-troppen 

#1 Jenny Gulbrandsen (Solberg), Keeper 

#2 Hanna Svenni (Høvik) 

#3 Mia Wam Johannesen (Solberg), 1 assist 

#4 Katrine Bolme (Ready), 1 assist 

#5 Sofie Ebbing Listuen (Høvik), Kaptein 

#6 Anette Wiken Lund (Høvik) 

#7 Ellen Fougner Arnesen (Høvik), 2 mål 

#8 Nora Mäenpää Bergersen (Ullevål) 

#9 Martine Hansen Bakken (Ullevål) 

#10 Mina Cecilie Melbye (Ready) 

#11 Marthe røren Hellum (Solberg), 2 mål 

#12 Stine Emilie Pedersen (Ullevål), Keeper 

#13 Mille Lie Lome (Høvik) 

#14 Hedda Fjeldheim Lein (Solberg) 

#15 Laura Follesø (Høvik), 1 mål 

#16 Christine Bustgaard (Høvik), 2 mål og 1 assist 

-Det ble spilt totalt 5 VM-kamper. 
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Forbundskaptein Sergey Gusev 

Assistenttrener Silje Maurtveten 

Materialforvalter Atle Braaten 

Hovedleder Tine Bjonge 

 

Hjemmeværende reserver var Andrea Pauline Haavik Jenssen (Ready), Synne Wiker (Solberg), Eline 

Martens (Solberg), Valentina Thao Pham Do (Solberg), Pia Sundby Indrevoll (Ullevål) og Anneli 

Svalbjørg Pettersen (Solberg) 

 

Sergey Gusev       Tine Heien Bjonge 
Forbundskaptein U17 Jenter     Hovedleder 

 

 

 

 

 
Akershus vant kretslagsturneringen for Jenter 00-03. 
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KRETSLAGSTURNERINGENE 
 
SMÅGUTT 2002 

Ble arrangert på Gressbanen, Oslo, lørdag 14. januar 2017 

13.00 Oslo Buskerud 1-6 

14.45 Buskerud Akershus 3-1 

16.30 Akershus Oslo 2-5 

    
Vinner av Smågutt 2002: Buskerud 

    

GUTTER 2000 

Ble arrangert på Vassenga, Mjøndalen, lørdag 14. januar 2017 

14.00 Oslo Buskerud 2-4 

15.30 Akershus Oslo 5-1 

17.00 Buskerud Akershus 4-3 

    

Vinner av Gutter 2000: Buskerud  

    

GUTTER 2001 

Ble arrangert på Marienlyst, Drammen, søndag 15. januar 2017 

10.00 Oslo Buskerud 2-4 

11:30 Akershus  Oslo 3-3 

13.00 Buskerud Akershus 1-2 

    

Vinner av Gutter 2001: Akershus  

    
JENTER 2000-2003 

Ble arrangert på Klevjerhagen (Sande is), Sande, søndag 15. januar 2017 

15.00 Buskerud Oslo 1-2 

16.30 Oslo Akershus 0-1 

18.00 Akershus Buskerud 0-0 

    
Vinner av Jenter 2000-2003: Akershus 

 
Merk! Alle kampene i alle klasser spilt 2 x 30 minutter. 
Takk til Ready, Mjøndalen, Drammen og Nordre Sande for vel gjennomførte turneringer! 
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BARNESKOLEFINALENE PÅ FROGNER 7. MARS 2017 
Finalespillet i årets barneskole-turnering i bandy fant sted på ærverdige Frogner Stadion i Oslo for 

fjerde året på rad tirsdag 7. mars. Tidligere spilt 25 år på Jordal Amfi i hovedstaden. 

Det var kvalifisert 3 jentelag og 3 gutt/mix-lag gjennom kretsvise grunnspill i 3 fylker. Det har lokalt 

deltatt 26 lag fra 23 skoler. For 25. gang siden skolebandyturneringen startet opp i 1958, ble det også 

arrangert finalespill for jentene. 

Deltakende guttelag: Stabekk skole (Akershus), Solberg skole (Buskerud), Lysejordet skole (Oslo). 

Deltakende jentelag: Stabekk skole (Akershus), Øren skole (Buskerud), Slemdal skole (Oslo). 

Gutteklassen (dobbelt serie): 

Nr. 1: Lysejordet skole 7p (+7 mål), nr. 2: Solberg skole 4p (+1), nr. 3: Stabekk skole 1p (-8). 

Jenteklassen (dobbelt serie): 

Nr. 1: Stabekk skole 6p (+16 mål), nr. 2: Slemdal skole 6p (+3), nr. 3: Øren skole 0p (-19). 

 

 
Vinner av jenteklassen ble Stabekk skole, Akershus. 

Foto: Tor Audun Sørensen, NBF 

 

Stabekk skole: 

Selma Ebbesen, Celina Stockstad, Anikken Bjåmer, Gunhilde Dovland, Anine Halstensen, Iben 

Halstensen, Cornelia Kjøsnes, Karoline Torbjørnsdal, Jenny Tho. 

Lagleder: Heidi Tho. 
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Vinner av gutteklassen ble Lysejordet skole, Oslo. 

Foto: Tor Audun Sørensen, NBF 

Lysejordet skole: 

Nikolai Skjensvold, Jonas Svennevig, Matias Nordbye, Jon Henrik Heyerdahl, Isak Hareide, Mads 

Nordtorp, John Downey, Herman Barrat, Kristian Aker, Marcus Dietrichson, Mikkel Gaasrud. 

Lagleder: Haakon Heyerdahl. 

 

 
Fra åpningen av ny kunstisbane på Konnerud 19. november 2016. Foto: Tor Audun Sørensen, NBF 
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RAPPORT FRA BALLFONDET  

Ballfondet pr 31.12.15– 31.12.16 Regnskap 2016  
 
Bankinnskudd pr 01.01.16 kr 122.306,23 
 
Renter pr. 31.12.16 kr 2.446,12  
 
Bankinnskudd pr 01.01.16 kr 124.752,35  
 
Beløpet er plassert i NIFs konsernkontosystem i DNB konto 7874.42.00775  
  
Ballfondet – styret  
  
Oslo 18.05.17 
  
Stein Pedersen    Tomas Jonsson      
Leder     Medlem      
  
  

RAPPORT FRA JENS B. RAANAAS MINNEFOND  

Det er ikke delt ut midler fra fondet i 2016. Siden starten i 1976 har fondet totalt utdelt  
kr. 311.000,-. 
Fondet har hatt renteinntekter i 2016 på kr 1.312,67 
Fondet er pr. 01.01.2017 på NOK 66.946,21.  
 
 
Oslo 18. mai 2017 
 
Erik Hansen   Boye Skistad 
Medlem  Medlem 
 
 

 
Kamp om ballen under skoleturnering på Bergbanen. Foto: Frank Nordseth, NBF 
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SAK 8 FORSLAG 
 
Sak 8.1 INNKOMMNE FORSLAG 
 
Forslag fra klubbene 

 
Sak 8-1-1 Nordre Sande 
Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere 
(Krever 2/3-dels flertall) 

 

Endring Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere 

Samarbeidslag – herrer 

Forslag: 

Siste setning: «Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp», endres til  

«Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp til elitedivisjonen, og konkurrerer således på lik linje 

med de øvrige klubbers 2.lag». 

Bandyseksjonen vedtok på sitt årsmøte i 2016 at samarbeidslag ikke kan rykke opp. Dette ble 

begrunnet i at det skal ikke være mulig å spekulere i å stille et samarbeidslag for å være bedre rustet 

til opprykk. Dette er et argument som er forståelig om det hadde vært noen grunn til å tro at noen 

lag virkelig spekulerer i dette. Slik som situasjonen nå er i 2.div er den enkleste måten å rykke opp å 

stille et rent klubblag. Således var det før serien startet sesongen 2016/2017 klart at Frigg ville rykke 

opp til 1.div uansett sportslige resultatet. 

 Nordre Sandes klare oppfatning er at klubber som danner samarbeidslag gjør det for å beholde et 

bandylag framfor å legge ned to bandylag. Dette gjelder i høy grad for Nordre Sande som uten 

samarbeidet med MIF, som startet opp for 5 år siden, på det tidspunktet ville måtte legge ned ikke 

bare seniorlaget, men hele klubben. Samarbeidet ble ikke gjort fordi det var lettvint, men fordi det 

var nødvendig for oss. MIF rakte fram ei hånd som vi takknemlig tok imot. Dette samarbeidet samt 

tilgang til kunstis på nye Konnerudbanen gjør at vi kan bygge nye lag.  

Det betyr mye å ha seniorspillere i klubben for hjelp på yngre lags treninger og bandyskoler. Det er 

ikke noen løsning på sikt at «ledige» spillere melder overgang til annen klubb.  

Vårt forslag vil medføre at f.eks Nordre Sande/MIF2 behandles som øvrige 2.lag. Nordre Sande 

mener vi får en mer sportslig interessant 2.div enn hva som er tilfelle med forrige sesongs ordning 

hvor halvparten av lagene i realiteten kun hadde æren å spille for.  

Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Seksjonsstyret mener på prinsipielt grunnlag at det er feil at samarbeidslag skal kunne rykke opp. Intensjonen 
med samarbeidslag er å skape et tilbud for spillere i klubber som ikke alene kan stille lag i den aktuelle klassen. 
Det er ikke riktig at en klubb som ikke kan stille eget lag skal kunne rykke opp.  
Denne bestemmelsen omhandler i dag alle klasser. Dette forslaget omfatter kun samarbeidslag senior og kun 
der et annetlag er en av klubbene. Nordre Sande sitt forslag fremtvinger i så fall minst en ny bestemmelse om 
samarbeidslag.   
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Sak 8-1-2 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 
 

NM finalene  

Dagens system angående arrangementene for NM finalene i alle alderstrinn bør evalueres og det bør 

nedsettes et utvalg bestående av personer fra seksjonsstyret i tillegg til representanter fra klubbene.  

NM-uka, med finalene i alle alderstrinn, skal være sesongens høydepunkt for såvel deltakerne som 

publikum! Eliteklubbene ønsker nedsatt en arbeidsgruppe som får i oppdrag å evaluere dagens NM-

arrangement. 

 

Forslag:  

Utvalget skal bestå av personer fra Seksjonsstyret og Klubbene. Frist for oppdraget er 1. Oktober 

2017 

 
Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget slik det fremstår. 
Et slikt utvalg må være bredt forankret i det NM-finalene ikke bare omfatter Eliteklubbene.  
Seksjonsstyret oppfatter dette forslaget som en henstilling om å nedsette et utvalg for å evaluere NM-finalene 
og stiller seg positive til det, men forutsetter at styret får anledning til å tilpasse tidsrammene for ferdigstillelse 
av utvalgets innstilling.  

 
 
Sak 8-1-3 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 
 
Yngre landslag 

Norsk bandy trenger en mer langsiktig satsing på yngre landslag for å oppnå bedre sportslige 

resultater for U17 og U19 landslagene. Dette fordrer flere samlinger og mer kontinuitet i oppbygging 

og strukturering av lagene.  Treningskamper og samlinger på is utenom sesong er en nødvendighet 

for å holde følge med konkurrentene.  

 

U15 landslag: 

Med ønske om gode plasseringer i U17 og U19 VM er det en forutsetning med et U15 landslag. Det 

er på U15 spillerne kan høste erfaring slik at de er mentalt og fysisk forberedt på hva som venter i 

VM for U17 og senere U19. Skal norsk bandy oppnå gode resultater i VM for yngre årsklasser må det 

etableres og satses på et U15 landslag. Det tar tid å bli en del av spillestil/mønster og ikke minst 

forstå sin rolle og utøve den på en best mulig måte for laget. 

 

Etablering av et U15 landslag vil samtidig tilby unge spillere med talent og treningsvilje å hente ut 

potensialet i egen utvikling. Et U15 landslag vil heve nivået i norsk bandy over tid. 

 

Sverige, Russland og Finland legger mye ressurser i denne aldersgruppen. Andre idrettsforbund det 

er naturlig å sammenlikne seg med i Norge, som f.eks. Fotballforbundet og Hockeyforbundet, satser 

stort på U15 landslag.  
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I februar 2018 er det VM for P15 i Minnesota USA.  Sverige, Finland, USA, Estland, Russland og 

Ukraina kommer til å delta. Sverige har i mange år ønsket et samarbeid med Norge og få til at Norge 

også stiller et landslag. 

 

Forslag til vedtak: 

Norge skal stille med et U15 landslag fra og med sesongen 2017/18. 

 
Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.  

Vi har i dag allerede utfordringer rundt økonomien til de eksisterende landslagene.  

Seksjonsstyret mener også det er feil å spisse så tidlig. Dokumentert forskning støtter dette og viser at tidlig 

spissing medfører tidligere frafall. 

 

 

Sak 8-1-4 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

Satsing og utvikling av Norges Landslag generelt  

Klubbene erfarer dårlig kommunikasjon mellom landslagsledelse og klubber i forhold til hvilke krav 

som stilles til en forbundskaptein og hvilke krav som stilles fra denne til klubbene. Klubbenes 

oppfatning er også at det er alt for lite samlinger og struktur på landslagssatsingen. Klubbene er 

villige til å stille bane til disposisjon for mer samlinger og satsing på landslagene i Norge. 

Punkt 1 - Mer satsing på landslag gjennom flere samlinger sommer og vinter 

Det er etter klubbenes oppfatning for lite samlinger for dagens landslag generelt og for A-landslaget 

spesielt. Dette må økes og kan gjennom samarbeid med klubbene i forhold til banetider etc. løses 

økonomisk. 

 

Punkt 2 - Klare retningslinjer fra forbundet på hvilke kvaliteter Norge må forbedre 

Norske spillere har i de siste 10 årene utviklet seg betydelige dårligere enn de andre nasjonene 

internasjonalt. For å minske dette økende gapet må det konkretiseres hva landslagene ønsker av 

kvalitetsforbedring på spillere. Er det skøytegang, teknikk, styrke, spilleforståelse etc.  

 

Punkt 3 – Kommunikasjon mellom forbundskaptein, spillere og klubb 

Det må etableres en dialog med forbundskapteiner og klubbtrener for de aktuelle 

landslagskandidater. Forbundskapteinene plikter å ha en dialog med de aktuelle kandidatene og 

kommunisere om forbedringspotensialer. Ved uttak av tropp må det forventes at forbundet og 

forbundskapteiner kommuniserer med andre metoder enn facebook og hjemmeside. 

 

Punkt 4 – Spillestil landslag 

Definere en spillestil som har en rød tråd gjennom alle landslag 

 

Punkt 5 Uttaksprosess aldersbestemte landslag 

Viktig at det er tydelig hvilke turneringer/kamper/cuper som er grunnlaget for uttak i tillegg til 

kommunikasjon med klubbtrener.    
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Punkt 6 – Forbundskapteinens tilstedeværelse på kamper for å se kandidater 

En av de viktigste oppgavene for en forbundskaptein er å se mest mulig kamper på potensielle 

kandidater. Det må legges til rette og kreves at forbundskaptein gjør dette.  

 

Punkt 5 – Stillingsinstruks forbundskaptein 

Det etableres en stillingsinstruks for forbundskapteinene til Norges Landslag 

 

Forslag:  

Det nedsettes en gruppe umiddelbart (før sommeren 2017) med representanter fra seksjonen og fra 

klubbene for å løse punktene over.  

 
Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 

Forbundsstyret har, etter oppfordring fra Norges Idrettsforbund, vedtatt å nedsette en komité for å se på 

landslagsstrukturen til alle de tre idrettene i Norges Bandyforbund. I tillegg til dette har Seksjonen en egen 

landslagskomité med representanter fra både Seksjonsstyret og klubbene.  

 

 

Sak 8-1-5 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

Innføring av Eliterapport i norsk eliteserie fom. sesongen 2017/18. 

Norsk bandy MÅ bli mer synlig og ikke minst ovenfor media.          

Både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt må vi vise oss frem og skape mer interesse og  

igjen øke allmeninteressen for bandysporten. 

Norsk bandy har behov for et løft når det gjelder kommunikasjon internt og eksternt, noe må gjøres  

for å øke interessen og ikke minst gjøre det enklere for alle og følge med i hva som skjer nasjonalt og  

internasjonalt. I tillegg kan pressen langt enklere finne informasjon og stoff til mulige bandyrelaterte  

artikler, sporten blir mer synlig. Forslaget er enkelt og er basert på det eksisterende Eliterapport (se 

under) som benyttes på ALLE kamper i Sverige og sist, med stor suksess i årets NM finale. 

Et slikt system vil kunne dekke alle serier og cuper i regi av Norgesbandyforbund og enkelt gi aktuell  

info om alle kamper, utvisninger, mål og poengplukkere, utviklingen i kamper, hvem dømmer,  

tilskuere, osv. Et samlet og omforent system vil fremme sporten og skape langt større interesse rundt 

alle kamper i alle årsklasser.                       

Vi tror dette programmet også vil være tidsbesparende for forbundet i form av at det vil være langt  

enklere å bidra til at all kamprelatert statistikk langt enklere kan tas frem og benyttes til  

pressemeldinger og andre media oppslag, samt redusere internt tidsforbruk på forbundskontoret  

som igjen kan benyttes på andre viktige saker og oppgaver. 

 

Kostnader.    

Norges bandyforbund eier Eliteserien.  Klubbene ser det helt naturlig og ønsker at bandyforbundet 

eier og administrerer et slikt system. Vi må sammen se på en finansieringsløsning hvor den totale 

kostnaden blir gjennomgått. I et slikt samarbeidsprosjekt vil det være aktuelt å kunne innhente evt. 

sponsorer som igjen kan bidra til at det ikke blir noen utgifter på klubbene og kanskje kunne bidra 

med litt støtte til etablering nedover i divisjonene. 

 

Fremdrift:                    

Tanken er å innføre dette allerede i sesongen 2017/18 i Eliteserien herrer.      

Deretter kan systemet fases inn i alle serier i løpet av 2-3 år.          
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De klubbene som har løst lisens vil kunne benytte systemet i kamper hvor alle aldersbestemte lag i  

klubben spiller og dermed vil en innrulling skje raskere enn etter ovennevnte plan.  

Tanken og ønske er at denne siden eller portalen kan bygges ut og kanskje inneholde små intervjuer  

fra trenerne i eliteserien før hver kamp, samt kanskje noe mer utfyllende kampreferater. 

 

Eksempel: 

 
Foreløpig kostnadsoverslag: 

 
 

Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret har prinsipielt ikke noe imot å innføre dette. Det er imidlertid et kostnadsspørsmål og om hvem 

som skal betale. I tillegg må vi sjekke om ikke systemene vi i dag benytter kan ivareta dette behovet.  

 

 

Sak 8-1-6 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

Seksjonsstyrets arbeidsplan 

Seksjonsstyrets arbeidsplan for 2016/2017 er lang, generell, lite konkret og vi opplever at det er 

behov for en gjennomgang av den.  Vi mener man skal fokusere på 2 punkter under hvert 

hovedpunkt sportslig, utvikling, økonomi og organisasjon.    

Forslag til arbeidsplan 2017/2018 

Sportslig 

1- Ansvar for å arrangere alle serier og NM Sluttspill 

2- Ansvar for alle landslag og samlinger, turneringer for disse 
Utvikling 

1- Fokus på 3 utviklingsområder: satsing på landslag, jenterekruttering, dommerutvikling 
2- Etablere handlingsplaner for de 3 fokusområdene i samarbeid med klubbene. 

Økonomi 
1- Fokus på god økonomistyring 
2- Etablere en plan for økte inntekter til bandyseksjonen 

Organisasjon 
1- Utarbeide arbeidsinstrukser med ansvar for alle i bandyseksjonen  
2- Arbeide nasjonalt og internasjonalt for bandy som fremtidig idrett 

 
 
 

Kostnad SEK/M

ånad

Antal mnd 

min

SEK/År

Databas      700               12    6 000 

Webbplattform      300               12    3 600 

Support/administration   4 000                  5  20 000 

8 timmar/månad

Utbildnings matchsekreterare  -  -    1 900 

Summa:   5 000     33 900 
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Forslag:  
Foreslåtte arbeidsplan godkjennes i årsmøtet. Når det gjelder punkt 2 «utvikling» kalles det inn til 
møte mellom klubbene i eliteserien og seksjonsstyret innen 1 september 2017 for å få innspill til å 
etablere handlingsplaner. 
 

Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. Seksjonsstyret fremlegger en egen arbeidsplan.    

 

 

Sak 8-1-7 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

 

Visjon og strategiplan for bandy 

 

Dagens visjon og strategiplan i forbundet gikk ut i 2016.  Ny 5 års plan for seksjonen må etableres for 

2017 – 2021. Det nedsettes et utvalg bestående av personer fra seksjonsstyret i tillegg til 

representanter fra klubbene for å etablere denne planen. Planen skal være en 5 årsplan for 

bandyseksjonen.  

 

Forslag: Seksjonen skal innen 1. oktober ha etablert en prosess som inkluderer klubbene med mål 

om å lage en 5- årsplan for norsk bandy.   
 

Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 

Seksjonsstyret er underlagt Forbundsstyret og forbundets Strategiplan for perioden 2016-2018. Innenfor 

rammene av denne vedtar Seksjonsstyret sine prioriteringer innenfor idretten. Seksjonsstyret har som mål å 

invitere alle klubbene i norsk bandy til et seminar for å drøfte bandyens prioriteringer innenfor disse rammene. 

 

 

Sak 8-1-8 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

Fordeling av eliteseriekamper på fredag, lørdag og søndag 

Ønske om å fordele eliteseriekampene på fredag, lørdag og søndag. Dette vil være mindre 

belastende på den lille dommerstanden vi har i tillegg til at klubbene kan skape mer blest om 

bandyen på andre dager enn søndag. 

Forslag: 

1 Eliteseriekamp fredag 

2 eliteseriekamper lørdag 

2 eliteseriekamper søndag 

- Kampdagene fordeles på Eliteserielagene sånn at alle får mulighet til å spille fredag og 

lørdag 

- Mindre slitasje på dommerne  

- Elitelagene har mulighet til større arrangement for medlemmene sine 

- Gir en økt mulighet til å se andre elitelag spille kamp 

- Gir en økt interesse for serien og flere tilskuere på kampene 
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- Stor etterspørsel fra spillere om å variere kampdager  

Det er et ønske om at lokale lag (ex stabæk-høvik) om mulig ikke spiller hjemme på samme dag. 

 
Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret har allerede sendt ut og bedt om ønsker om andre kampdager i Eliteserien. Ønsker er kommet 

tilbake og ivaretatt i serieoppsettet.  

 

 

Sak 8-1-9 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

Bandygalla 

 

Diskuteres og avgjøres i punkt 1 

 
Seksjonsstyrets kommentar  
? 

 

 

Sak 8-1-10 Ullevål 
(Krever 2/3-dels flertall) 

Ny organisering av 1. divisjon herrer 

 

Forslaget fører til endringer i Kampreglement Bandy: Paragraf 17 Serie og divisjonsspillet Pkt. 1, 2 og 

3. Pkt. 3 - Opp og nedrykks system mellom 1. og 2. Paragraf 19 - Lavere rangerte seniorlag herrer 

Seksjonsstyret gis fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i Kampreglementet.       

Organisering av 1. divisjon – rekrutering og spillerutvikling. 

Vi oppfatter at 1. divisjon skal være en arena for klubber/lag som seriøst satser mot å ha et elite-lag i 

bandy. Samtid bør det kunne være et attraktivt tilbud til junior-/rekruttspillere som spiller på 2. laget 

til de beste elitelagene. Generelt er vi bekymret for den spillerutvikling som skjer i Norge i dag og ikke 

minst hvordan vi får løftet junior spillerne opp på et godt senior nivå. 

Vi oppfatter at dagens løsning for 1. divisjon i stor grad er utformet for å sikre «rettferdighet» for de 

ordinære 1. divisjonslagene, og i liten grad fokusert mot spillerutvikling generelt.  

Nivået på kampene i 1. divisjon vil være avgjørende for utviklingen av norsk bandy over tid.  Inntil 

flere klubber skulle øke satsningen og ambisjonsnivået, tror vi de beste 2. lagene er viktig for 

matching og utvikling av lagene i 1. divisjon.  

Det er også avgjørende for elite lagene at de yngre og nest beste spillerne får et kamp-tilbud som kan 

bidra til aktiv spillerutvikling.  

Dagens løsning hvor kun 2 2. lag spiller i 1. divisjon er uheldig med tanke på spillerutvikling i 

eliteklubbene. I tillegg blir opprykksreglene veldig tilfeldig, da begge lag må spille kvalifisering uansett 

resultat i serien.  

Stabæk 2 vant 1. divisjonen i år, men måtte likevel spille kvalifisering. Kvalifiseringskampene spilles 

samtidig med sluttspillet og lagene vil kunne stille ulike lag, avhengig av klubbens andre lags suksess i 
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sluttspillet. Eksempelvis registrerte vi at Ullevål 2 spilte kvalifisering mot Stabæk 2, samme dag 

Ullevål elite spilte kvalifisering for eliteserien. Stabæk 2 var klar for semifinale og kunne mønstre alle 

ikke forhåndsnominerte spillere. Det sier seg selv at dette var en tilfeldig og stor ulempe for Ullevål 2. 

 Hvis man skal forsøke å forene ønsket om best mulig spillerutvikling, samtidig som 1. 

divisjonslagene oppfatter et rettferdig system vedr. opprykk, vil vi foreslå følgende opplegg for 1. 

divisjon. 

1. divisjon består av 10 lag; 6 ordinære lag + 4 2. lag. Det spilles først en enkel serie med 10 lag. 

Vinner får tittelen seriemester 1. divisjon. Deretter danner de 6 1. divisjonslagene en egen 

opprykkserie som spiller dobbelt serie (kan ev. være enkel serie). Lagene tar med seg poeng fra 

innledende seriespill. Vinner rykker opp i elite, mens nummer 2 spiller kvalifisering mot nummer 9 i 

elite-divisjonen. Lag 6 rykker ned i 2. divisjon.  De 4 2. lagene danner en egen kvalifiseringsseier (kan 

ev. spille dobbelt serie). Lagene tar med seg poengene fra innledende seriespill. Lag 4 rykker ned i 2. 

divisjon. De 3 andre lagene blir værende. Dette gjør at 2. lagenes kamper i kvalifiserings serie kan 

spilles mer uavhengig av elite- og juniorkamper, samtidig som 2. lagene ikke behøver å spille 

avgjørende kamper i sluttspillperioden.   Vi håper et slikt opplegg vil bidra til høyt nivå på kampene i 

1. divisjon, samt bidra til bedre spillerutvikling generelt.   

Vi mener ordningen med fordel kan innføres allerede for sesongen 17/18 ved at de 2 2. lagene som 

tapte årets kvalifisering rykker opp i 1. div. 

Alternativt kan ordningen innføres i sesongen 18/19 ved at de 2 beste lagene i 2. divisjon rykker opp 

og ingen rykker ned fra 1. divisjon.    
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.  
Vi mener prinsipielt at vedtatte endringer bør ha virkning mer enn én sesong. 
 
 

Sak 8-1-11 Ullevål 
(Krever 2/3-dels flertall) 

 
Endring av antall forhåndsnominerte spillere. Regelen behandles i Kampreglement Bandy paragraf 
20 
 
Antall forhåndsnominerte endres fra 10 til 8. 
 
Seksjonsstyret gis fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i Kampreglementet. 
 
Seksjonsstyrets kommentar 
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget. 
Vi mener prinsipielt at vedtatte endringer bør ha virkning mer enn én sesong. 
Seksjonsstyret har fått støtte fra mange klubber for økningen fra 8 til 10 spillere etter årsmøtet i fjor. 
 
 
Sak 8-1-12 Ullevål 
(Krever simpelt flertall) 

 
Forslag om plan for vekst 
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Bandysporten har over lengre tid hatt en flat utvikling I medlemsmasse. Bandyforbundet har i 

sesongen 2016-2017 dessuten ikke hatt ressurser til å tilby treneropplæring til de trenerne som har 

ønsket det og har heller ikke et tilbud om treneropplæring slik det er vanlig i fotballen, 

korpsbevegelsen eller innebandy. 

For å kunne gi flere barn og unge gleden av å spille bandy samt heve sportens anseelse, 

mediedekning, inntektsgrunnlag og sportslige nivå både i bredde og topp, er det viktig med en god 

plan for økt rekruttering samt et godt tilbud til opplæring av trenere.  

Årsmøtet ber derfor Bandyforbundet utarbeide en plan innen høsten 2017 for vekst i antall aktive 

bandyspillere samt etablere et komplett og trinnvis tilbud til treneropplæring for bandytrenere på 

linje med det som tilbys fotball-trenere og innebandy-trenere. 

 
Seksjonsstyrets kommentar 

Dette arbeidet er allerede i gang.  

 
 

 
 

 
Barneskolefinalene på Frogner Stadion 7. mars 2017. Foto: Stian Lillevåje, NBF 

  



63 
 

SAK 8-2 SEKSJONSSTYRETS FORSLAG  
Forslag 8-2-1 Fullmakt til å innføre regler fra FIB 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Forslag til vedtak 
Seksjonsstyret gis fullmakt til å innføre nye regler vedtatt av FIB. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Norges Bandyforbund er forpliktet til å følge overordnet organisasjonsledds (her FIB) lover og regler.  
Endringer som gjøres av FIB vedtas fra tid til annen etter vårt årsmøte, men blir allikevel gjeldende 
for kommende sesong.  
 
 
Forslag 8-2-2 Kampreglement § 11 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 11. Regler for omberammelse av annullerte, avbrutte og avlyste kamper  
 – nytt punkt 6 
 
Punkt 6. Omberammingsgebyr. 
Gebyr for omberammelse av kamper er kr. 1500. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Omberamminger er tidkrevende og involverer mange ledd. Administrasjonen bruker store ressurser 
på dette hver eneste sesong og mange av disse omberammingene synes unødvendig.  
 
 
Forslag 8-2-3 Kampreglement § 12 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 12. Økonomiske bestemmelser - dagens tekst 

Punkt 1. Regnskap m. v 
NBF kan stille krav til klubbens økonomiske virksomhet. 
Klubbens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrangementer av ikke sportslig 
art, som lotterier, gaver o.l. Klubbens regnskap og arrangementer kan kontrolleres av forbundsstyret 
(i samsvar med NIF`s bestemmelser). Klubben plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag i 10 
år. 

Forbundsstyret kan holde tilbake en klubbs tilgodehavende til sikkerhet for beløp klubben er pålagt å 
betale. Forbundsstyret kan også overføre beløpet til krets, annen klubb, spiller eller andre. 
Forbundsstyret kan betinge spilleberettigelse for nye kontraktspillere eller profesjonelle spillere at 
klubben innfrir sine forpliktelser til samtlige organisasjonsledd. 

Utgifter en klubb påføres som følge av endringer i Seksjonens kunngjorte spilleplan, erstattes av NBF. 

Kampreglementet § 12. Økonomiske bestemmelser – forslag til ny tekst 
 
Punkt 1. Regnskap m. v 
NBF kan stille krav til klubbens økonomiske virksomhet. 
Klubbens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrangementer av ikke sportslig 
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art, som lotterier, gaver o.l. Klubbens regnskap og arrangementer kan kontrolleres av forbundsstyret 
(i samsvar med NIF`s bestemmelser). Klubben plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag i 10 
år. 
 
Forbundsstyret kan holde tilbake en klubbs tilgodehavende til sikkerhet for beløp klubben er pålagt å 
betale. Forbundsstyret kan også overføre beløpet til krets, annen klubb, spiller eller andre. 
Forbundsstyret kan betinge spilleberettigelse for nye kontraktspillere eller profesjonelle spillere at 
klubben innfrir sine forpliktelser til samtlige organisasjonsledd. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Seksjonsstyret kan ikke påta seg en generell erstatningsplikt ved endringer i spilleplan. 
 
 
Forslag 8-2-4 Kampreglement § 17 
(Informasjonssak) 

Kampreglementet § 17. Serien. Divisjonsspillet– ny tekst 

Seriemesterskap arrangeres som 11-er bandy. Lag som kun har rink som hjemmebane kan søke om 
dispensasjon for en sesong av gangen. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Dette ble uteglemt sist årsmøte når vi innførte egen paragraf for damer. Nå vil bestemmelsen også 
omfatte herrer. 
 
 
Forslag 8-2-5 Kampreglement § 17 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 17. Serien. Divisjonsspillet – dagens tekst 
Punkt 7. Innbyttere – eliteserien herrer  
I eliteserien skal en innbytter som utespiller være junior, unntatt hvis det i startoppstillingen allerede 
er en juniorspiller. Elitelag som ikke har juniorspillere i lagoppstillingen til den enkelte kamp har kun 
anledning til å stille med 15 spillere. 
 
Kampreglementet § 17. Serien. Divisjonsspillet – forslag til ny tekst 
Punkt 7. Innbyttere – Eliteserien og 1. divisjon herrer  
I Eliteserien og 1. divisjon herrer skal en innbytter som utespiller være junior, unntatt hvis det i 
startoppstillingen allerede er en juniorspiller. Elitelag som ikke har juniorspillere i lagoppstillingen til 
den enkelte kamp har kun anledning til å stille med 15 spillere. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Seksjonsstyret mener det er viktig at denne bestemmelsen også gjelder 1. divisjon. 
 
Forslag 8-2-6 Kampreglement § 20 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Kampreglementet § 20. Spilleres adgang til å spille på lavere rangerte seniorlag herrer – dagens 
tekst 
 
Dersom en klubb melder på flere lag i seniorklassen, skal klubben nominere de 10 beste spillere på 
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hvert av sine seniorlag med unntak av det lavest rangerte laget. Klubben skal, senest en uke før 
seriestart, oversende Forbundet liste over de nominerte spillerne. 

De 10 nominerte spillerne på hvert av lagene kan ikke spille på lavere rangerte seniorlag. 

Når en spiller har spilt en kamp på høyere rangert seniorlag kan denne ikke lenger spille på lag 
rangert to nivåer under. Seksjonsstyret kan utøve skjønn i henhold til bestemmelsens intensjon og 
kan overprøve klubbenes nomineringer. I spesielle tilfeller kan Seksjonsstyret gi dispensasjon. 

Fra og med 1.februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten. 

Seksjonsstyret kan til enhver tid endre nominasjonslisten der denne ikke ivaretar sin funksjon. 

Kampreglementet § 20. Spilleres adgang til å spille på lavere rangerte seniorlag herrer – forslag til 
ny tekst 
 
Dersom en klubb melder på flere lag i seniorklassen, skal klubben nominere de 10 beste spillere på 
hvert av sine seniorlag med unntak av det lavest rangerte laget. Klubben skal, senest to uker før 
seriestart, oversende Forbundet liste over de nominerte spillerne.  
 
Gebyr for ikke å overholde fristen er kr. 4000.  
 
De 10 nominerte spillerne på hvert av lagene kan ikke spille på lavere rangerte seniorlag. 
 
Når en spiller har spilt en kamp på høyere rangert seniorlag kan denne ikke lenger spille på lag 
rangert to nivåer under. Seksjonsstyret kan utøve skjønn i henhold til bestemmelsens intensjon og 
kan overprøve klubbenes nomineringer. I spesielle tilfeller kan Seksjonsstyret gi dispensasjon. 
 
Fra og med 1.februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten. 
 
Seksjonsstyret kan til enhver tid endre nominasjonslisten der denne ikke ivaretar sin funksjon. 
 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
For at Seksjonsstyret skal ha tid til å gå igjennom alle nomineringer må fristen endres.  
For å sikre likebehandling, samt å unngå spekulasjoner, innføres et gebyr for ikke å overholde fristen. 
 
 
Forslag 8-2-7 Tillegg til kampreglement 
(Krever 2/3-dels flertall) 
 
Tillegg til kampreglementet.  
Generelle bestemmelser for sluttspillet i aldersbestemte klasser – dagens tekst  

Juniorklassen 

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke 
møtes i semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes i kvartfinalen. 
 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre. 
 Semifinalen spilles best av 2 kamper, hjemme og borte 
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 Dersom lagene står like i poeng etter siste kamp spilles ekstraomganger (2 x 10 minutter) 
med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse. 

 Rett til hjemmebane i semifinalen trekkes 

I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i sluttspillet. 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 

Gutteklassen 
Generelle bestemmelser 
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger 
(2 x 10 minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse. 

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke 
møtes i semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes. 
 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre. 

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 

 
I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 

Smågutteklassen 
Generelle bestemmelser 
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger 
(2 x 5 minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse. 

 Lag 1-4 i seedet gruppe kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag 
kan ikke møtes i semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes. 
 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre. 

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 

I finale- og bronsekamp gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
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 Ved fortsatt likhet avgjør seksjonsstyret. 
 
 
Tillegg til kampreglementet.  
Generelle bestemmelser for sluttspillet i aldersbestemte klasser – forslag til ny tekst 

Juniorklassen 

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke 
møtes i semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes i kvartfinalen, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe 
annet. 

 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre. 
 Semifinalen spilles best av 2 kamper, hjemme og borte 
 Dersom lagene står like i poeng etter siste kamp spilles ekstraomganger (2 x 10 minutter) 

med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse. 
 Rett til hjemmebane i semifinalen trekkes, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe 

annet. 

I finale- og bronsekamp gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane 
etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i sluttspillet. 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

Gutteklassen 
Generelle bestemmelser 
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger 
(2 x 10 minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse. 

 Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag kan ikke 
møtes i semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet. 
 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre. 

I semifinale gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter 
følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

I finale- og bronsekamp gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane 
etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 
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Smågutteklassen 
Generelle bestemmelser 
Kvartfinaler og semifinaler som ender uavgjort etter ordinær spilletid avgjøres ved ekstraomganger 
(2 x 5 minutter) med «sudden death» og eventuell straffeslagskonkurranse. 

 Lag 1-4 i seedet gruppe kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte gjenværende lag 
kan ikke møtes i semifinalen. 

 Rett til hjemmebane trekkes, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet. 
 Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse settes opp mot hverandre. 

I semifinale gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter 
følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

I finale- og bronsekamp gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane 
etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i kvart- og semifinale 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

 
Old Boys 
Lag 1 og 2 fra seriespillet kan ikke møtes i semifinalen.  
I semifinale gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter 
følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 
 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

I finalen gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter følgende 
kriterier i prioritert rekkefølge: 

 Tidligere hjemmebane i semifinale 
 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

 
Veteran 
Lag 1 og 2 fra seriespillet møtes i finalen.  
I finalen gis, med mindre Seksjonsstyret bestemmer noe annet, rett til hjemmebane etter følgende 
kriterier i prioritert rekkefølge: 
 

 Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 
 Ved fortsatt likhet avgjør Seksjonsstyret. 

 
Seksjonsstyrets bemerkninger 
Seksjonsstyret må ha anledning til fritt å beramme sluttspillkamper. 
Kriterier for semifinale Old Boys og finale Veteran manglet. 
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SAK 9 AVGIFTER FOR SESONGEN 2017/18  
Lisenser  
Forbundstinget 10. september 2016 vedtok nedenstående avgifter  
  
Spillerlisens bandy  
Høyeste nasjonale serie: kr 1445,-. Utvidet lisens kr 1765,-.  
Øvrige spillere (f. 2000 eller tidl.): kr 750,-. Utvidet lisens kr 1080,-.  
  
Merk! Hvis en spiller skal delta i høyeste nasjonale serie i løpet av sesongen, må mellomlegg betales 
før kamp spilles.  
  
Aldersbestemte klasser  
Født i 2000 til 2004: kr 490,-. Utvidet lisens kr 780,-  
Født i 2005: kr 210,-. Utvidet lisens kr 375,-.  
  
Merk! Aktive inntil dato fylt 13 år er i utgangspunktet dekket av Barneidrettsforsikringen i NIF, men 
lisensalder er senket med et år (f. 2005) for å sikre at spiller er forsikret gjennom hele sesongen det 
året vedkommende fyller 13 år.  
  
Andre kategorier  
Dommere: kr 550,-  
Trenere, ledere, støtteapparat. (Frivillig): kr 315,-  
Turneringslisens: kr 345,-. (Per spiller på lag ikke tilknyttet klubb/påmeldt seriespill i NBF)  
Merk! Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.  
 
Innmeldingsavgift for nye klubber er kr 0,-  
Årsavgiften til medlemsklubber i obligatorisk seriespill er kr 750,-.  
 

BANDYSEKSJONENS FORSLAG TIL AVGIFTER FOR SESONGEN 2017– 2018  
(2016/17 i parentes)  
 
Overganger/utlån overført til seksjonsnivå på forbundstinget 2012.  
Overgangsgebyret for spiller over 17 år: Kr 1200 (kr 1100) 
Overgangsgebyr for spiller under 17 år: Kr 400 (kr 300) 
Utlånsgebyr for spillere med kontrakt: Kr 1500 (kr 1400) 
  
Lagavgifter herrer   Dommerreiseavgifter  
Elite kr 44.000 (kr 39.000)   kr 13.500 (kr 13.500)  
1. divisjon kr 29.000 (kr 26.000)  kr 8.000 (kr 8.000)  
2. divisjon kr 19.000 (kr 17.500)  kr 7.500 (kr 7.500)  
3. divisjon kr 10.500 (kr 10.500)  kr 6.500 (kr 6.500)  
Dameserien kr 9.000 (kr 9.000)   kr 3.000 (kr 3.000)  
2.divisjon damer kr 3.000 (kr 3.000)  kr 1.200 (kr 1.200)  
Jenteserien(e) kr 2.000 (kr 1.000)  
  
Reisekasse herrer kr 6.000 (kr 6.000)  
Reisekasse damer kr 3.000 (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) 
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Lagavgifter aldersbestemte klasser - Dommerreiseavgifter aldersbestemte klasser  
Veteran kr 7.500  (kr 7.000)  
Old Boys kr 9.500  (kr 9.000)  
Junior kr 10.000  (kr 9.500)    kr 3.000  (kr 3.000)  
Gutt kr 9.000   (kr 8.500)    kr 3.000  (kr 3.000)  
Smågutt kr 6.500  (kr 6.000)   
 
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.  
  
Arrangementsavgift internasjonale mesterskap  
Elite kr 4.000 -  (kr 3.000)  
1.div. kr 2.000 -  (kr 1.500)  
  
Dommerhonorarer etc.  
Elitedivisjonen Honorar: kr 800,- pr. hoveddommer/match (kr 800).  
Elitedivisjonen Honorar: kr 700,- pr. meddommer/match (kr 700).  
1. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
2. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
3. divisjon: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Dameserien Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Merk! Kr 500 forutsetter 11-er/9-er spill på 2x45 min. Ved rink kamper 2x35min. kr 400.  
Junior: Honorar: kr 500,- pr. dommer/match (kr 500).  
Gutter: Honorar: kr 400,- pr. dommer/match (kr 400).  
Smågutter/jenter: Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
7-er bandy: Honorar: kr 150,- pr. dommer/match (kr 150).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Uoffisielt NM Old Boys Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Interkrets Veteran 50+ Honorar: kr 300,- pr. dommer/match (kr 300).  
Tilkommer ikke reisegodtgjørelse.  
Kampinspektør/sensor Honorar: kr 400,- pr. match (kr 300).  
Treningskamp aldersbestemte landslag: Honorar: Gjennomsnittet av satsen for landslagsklassen og 
divisjonssatsen.  
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SAK 10 ARBEIDSPLAN BANDYSEKSJONEN 2017 – 2018  
 
SPORTSLIG 
1.  Forbundsseriene og NM-sluttspillet alle klasser.  
2.   Kretslagsturneringer for gutter og jenter. 
3. Alle landslag og turneringer for disse. 

- Delta i VM-herrer i Khabarovsk, Russland i uke 4-5. 
- Delta i 4-nasjoners turnering herrer i Moskva uke 49. 
- Arrangere og delta i VM for U19 i Drammen i uke 4. 
- Delta i VM for U17 gutter i Uljanovsk, Russland i uke 7. 
- Delta i VM for damer i Chengde, Kina uke 2.  

4.  Barneskoleturneringer for gutter og jenter. 
 
 UTVIKLING 
1.  Arrangere kurs sentralt og i klubbene. 
2.  Stimulere til "hver klubb sin bandyskole". 
3.  Fokusere på utvikling av jentebandyen. 
4.  Erstatte naturisbanene med kunstis. Arbeide for hel isflate for bandy på utendørs 

skøytebaner og i fremtidige skøytehaller. 
 
ØKONOMI 
1.  Arbeide for å styrke seksjonens økonomi. 
2.  Legge til rette for topp og bredde. 
 
 ORGANISASJON 
1.  Klubbutvikling. 
2.  Bidra i FIB-systemet, herunder arbeide for bandy som fremtidig olympisk idrett. 
  
  
  

 
Full innsats under skoleturnering på Bergbanen. Foto: Frank Nordseth, NBF 
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SAK 11 BUDSJETT OG REGNSKAP FOR 2016-2017 OG BUDSJETT FOR 2017-2018 

 

Prosjektregnskap bandyseksjonen R*-16/17 B-16/17 Differanse B-17/18 

     

Sum skole/bredde/rink 105 304 118 000 12 696 115 000 

Sum Informasjon & forsikring 13 200 13 200 0 13 200 

Sum styrke idrettens rolle i samfunnet 118 504 131 200 12 696 128 200 

Sum serier menn -1 291 975 -1 293 500 -1 525 -1 471 250 

Sum serier kvinner -61 472 -39 850 21 622 -33 850 

Sum idrettslagenes aktivitetstilbud -1 353 447 -1 333 350 20 097 -1 505 100 

Sum A-landslag menn 240 296 258 000 17 704 398 000 

Sum U-19 landslag menn 145 729 190 000 44 271 90 000 

Sum U17-landslag 161 252 160 000 -1 252 190 000 

Sum eget VM-U19 menn    400 000 

Sum landslag menn 547 276 608 000 60 724 1 078 000 

Sum A-landslag kvinner -15 482 70 000 85 482 215 000 

Sum U-17 kvinner 137 304 70 000 -67 304 30 000 

Eget VM-arrangement 0 300 000 300 000 0 

Sum landslag kvinner 121 822 440 000 318 178 245 000 

Sum toppidrett 669 098 1 048 000 378 902 1 323 000 

Sum trenerutdanning 15 658 49 300 33 642 49 300 

Sum dommerutdanning 44 805 50 000 5 195 50 000 

     79800 - LITTERATUR/REKVISITA. 955 10 000 9 045 10 000 

Sum kompetanseutvikling 61 419 109 300 47 881 109 300 

Sum Andre innsatsområder 64 581 77 400 12 819 77 400 

Sum NBF 19 124 29 040 9 916 45 540 

Sum Bandy 180 496 155 000 -25 496 184 000 

Sum styre og komiteer 199 621 184 040 -15 581 229 540 

Sum administrasjon 2 645 993 2 545 740 -100 253 2 687 808 

Sum Salg 0 -5 000 -5 000 -5 000 

Sum Sponsorinntekter -50 000 -80 000 -30 000 -110 000 

     98000 - ÅRSAVGIFT -18 750 -12 000 6 750 -12 000 

     98010 - LISENS -998 184 -930 000 68 184 -930 000 

     98020 - OVERGANGER -111 207 -91 000 20 207 -91 000 

     98030 - PROTEST/APPELL -3 700 0 3 700 0 

     98035 - BØTER O.L. -21 000 0 21 000 0 

     98060 - RAMMETILSKUDD -1 654 000 -1 654 000 0 -1 736 700 

Sum Andre inntekter -2 806 841 -2 687 000 119 841 -2 769 700 

Finans overføring til eget VM-fond 450 000 0 -450 000 0 

Finans inntektsføring fra eget VM-fond 0 0 0 -170 000 

Sum Finans 450 000 0 -450 000 -170 000 

Prosjektresultat -1 073 -9 670 -8 597 -4 552 
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Kommentarer til regnskapet 

Generelt:  
Norges Bandyforbund med sine tre idretter (seksjoner/avdelinger) er et juridisk subjekt. Det 
utarbeides derfor kun et fullverdig regnskap for Norges Bandyforbund hvert år. Dette er det 
regnskapet som organisasjonen er lovpålagt å utarbeide for innrapportering til NIF og Brønnøysund 
med styrets økonomiske beretning, revisors og kontrollkomiteens beretning. De 
offisielle/fullstendige regnskapene som viser den samlede økonomiske stillingen pr 30. april hvert år 
for Norges Bandyforbund behandles for to år av gangen på forbundstinget.  
Seksjonene har ikke egen balanse. Samtlige bankkonti og eiendeler eies av Norges Bandyforbund. 
Seksjonene er ikke organisasjonsledd i henhold til idrettens lov. Seksjonene kan derfor ikke 
disponere/opprette egne bankkonti eller besitte eiendeler.  
På grunnlag av seksjonenes aktivitetsplaner tildeler forbundsstyret seksjonene hvert år et 
arbeidsbudsjett (aktivitetsbudsjett), som seksjonene har til disposisjon til drift av sine aktiviteter. Det 
føres derfor ikke egne regnskaper for seksjonene, men en oversikt som viser avdelingens/seksjonens 
forbruk i forhold til den rammen/budsjettet som er tildelt av forbundsstyret. Det er dette 
aktivitetsbudsjettet/regnskapet som behandles av seksjonsårsmøtene hvert år. Seksjonsårsmøtene 
fastsetter seksjonens aktivitetsbudsjett innenfor rammen som er vedtatt av forbundsstyret.  
Regnskapene og budsjettene presenteres i henhold til NIFs standard 
prosjekt/aktivitetsregnskapsoppstilling.  
Prosjektoppstillingen inndeles i klasser i henhold til idrettens standard prosjektplansoppstilling.  
Budsjettet følger den samme oppstillingen og aggregeringsnivået som oppstillingen av regnskaps-
rapportene.  
Seksjonsstyret anser at de framlagte aktivitetsregnskaper og budsjetter er på et detaljnivå som er 
hensiktsmessig for årsmøtets behandling.  
Det gjøres oppmerksom på at inntekter føres som – tall i regnskapene/budsjettene. Et resultat med 
et – tegn foran er et positivt resultat (overskudd).  
 
Kommentarer til de enkelte prosjektene/prosjektklassene: 
 
Idrettslagene aktivitetstilbud  
Det samlede resultatet i denne klassen er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes primært høyere 
inntekter fra NM-finale arrangementene for seniorlagene.  
 
Landslag  
Det er i denne klassen forbrukt mindre enn budsjettert. Bakgrunnen er primært at VM-jenter 17, som 
var planlagt avholdt i Norge, ble av FIB flyttet fra Norge etter fjorårets seksjonsårsmøte. Seksjonen 
avsetter midlene som var planlagt benyttet til VM-jenter i år til dekning av kostnader for fremtidens 
internasjonale arrangement som blir arrangert i Norge. Ref. seksjonens budsjett.  
 
Kompetanseutvikling 
Mindre forbruket i forhold til budsjett skyldes mindre kostnader knyttet til trenerutdanning enn 
planlagt. I sesongen er det igangsatt utvikling av det faglige grunnlaget for trenerutdanningen slik at 
denne blir i tråd med Idrettsforbundets rammer for kompetanseutviklingen for trenere. Det 
forventes at dette implementeres og igangsettes kommende sesong.  
 
Komiteer/utvalg 
Overskridelsen i denne klassen skyldes større kostnader i forbindelse med seksjonsstyrets 
møtevirksomhet, seminarer med adm. og deltakelse i internasjonale møter. 
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Administrasjon 
Noe høyere kostnadene til administrasjon skyldes at det har vært nødvendig å benytte noe større 
administrative ressurser enn forutsatt ved budsjetteringen. 
 
Sponsor 
Lavere inntekter i denne klassen relateres at utstyrsavtale med Leta as ikke ble videreført som 
forutsatt ved budsjetteringen. 
 
Lisens 
Netto lisensinntekter er noe høyere enn budsjettert. Bakgrunnen er noe flere løste lisenser enn 
forrige sesong, samt lavere premiebetaling enn forventet. Grunnet økning av innrapporterte skader 
er det grunn til å forvente at premiebetalingen for kommende sesong blir noe høyere enn i 
inneværende sesong.   
 
Avsetning til seksjonens arrangementsfond 
Med jevne mellomrom er NBF «forpliktet» til å forestå arrangementet av internasjonale mesterskap. 
Vertsnasjonen er i forbindelse med disse mesterskapene pålagt, i tillegg til arrangementskostnadene, 
å bære oppholdskostnadene for tilreisende lag. Dette fører til sterk variasjon i seksjonens kostnader 
fra år til år. For å unngå de utfordringene dette historisk har ført til for seksjonens driftsgrunnlag, har 
forbundsstyret oppfordret seksjonsstyret til å foreta avsetninger de årene Norge ikke har ansvaret 
for å arrangere internasjonale mesterskap. Dette ønsker seksjonen å imøtekomme og avsetter årets 
positive resultat til å møte de store kostandene seksjonen må dekke i forbindelse med fremtidige 
mesterskap i Norge. 
Forbundsstyret har også bidratt til dette fondet ved å bevilge kr 180.100,-. 
Etter årets avsetning kr 450.000,- er seksjonens VM-fond kr 814.754,91.    
 
Til informasjon (angår ikke seksjonenes regnskap)  
Forbundsstyret har vedtatt at kr 500.000,- av forbundets ekstraordinære finansinntekter for driftsåret 
16/17 henføres forbundets utdanningsfond. Disse midlene vil i årene som kommer benyttes til 
styrking av prosjektet for organisasjons – og kompetanseutvikling i klubbene med sikte på å legge til 
rette for videre medlemsutvikling. 
Inklusive årets overføring er NBFs utviklingsfond på kr 1.500.000,-. 
 
Resultat og seksjonens «egenkapital».  
Driftsresultatet i henhold til seksjonenes aktivitetsregnskap henføres hvert år seksjonenes 
«egenkapital», som fremgår av seksjonens balansekonto i Norges Bandyforbunds regnskaper. Denne 
balansekontoen vil derfor hvert år, hvis ikke seksjonen vedtar annen disposisjon, 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 
kr 450.000,- seksjonens «overskudd» 450.000,- henført utviklingsfondet. 
Bandyseksjonens overskudd etter avsetningen til VM-fondet er kr 1.072,65. Etter overføringen av 
resultatet er seksjonens «egenkapital» kr 58.776,78.  
Seksjonen kan med forbundsstyrets samtykke disponere sin «egenkapital».  
 
 
Det gjøres oppmerksom på at Norges Bandyforbunds regnskaper for siste regnskapsperiode ikke er 

ferdig revidert eller endelig fastsatt av forbundsstyret. Det kan derfor bli mindre endringer i 

seksjonens endelige aktivitetsregnskap. 
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SAK 12 VALG 

  
SAK 12.1 Valg av medlemmer til Seksjonsstyret  
 
 
SAK 12.2 Valg av medlemmer til Valgkomiteen  
Velges av årsmøte 
  
 
SAK 12.3 Valg av medlemmer til Ballfondet  
De senere årene har Ballfondet bestått av Bandyseksjonens valgte leder, NBFs Generalsekretær og 
Bandyseksjonens rekrutteringsansvarlige, som oppnevnes når den nye Bandyseksjonen konstitueres. 
Samme ordning foreslås for kommende periode.   
 
 
 
 
 

 
NM-finale Damer på Frogner Stadion fredag 10. mars 2017, Høvik-Stabæk 2-3. 

Foto: Torstein Vegheim 
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