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UtVIKlINg SESONgEN 2011/2012

Utviklingskonsulentene er våre ambassadører ute i 
lokalmiljøet. Konsulentene skal sørge for aktivitetsutvikling 
og kompetanseheving i eksisterende og nye klubber, over 
hele landet. Vi ønsker å bruke personalressurser ute i 
lokalmiljøene der aktiviteten skapes. 

Utviklingskonsulentene skal hjelpe klubbene å utvikle 
aktiviteten både kvalitativt og kvantitativt, gjennom varierte 
og tilpassede tiltak i de ulike lokalmiljøene. Synliggjøring 
skjer blant annet gjennom deltakelse på arrangementer, NM, 
minirunder, åpen hall, lokale markedsdager og lignende, samt 
via nettsidene knyttet til www.nbfutvikling.no. 
 
Konsulentene er også en samtalepartner og støttespiller 
for trenere, ledere og spillere i lokalmiljøet, der de kan 
ytre sine meninger og dele sine utfordringer, som igjen kan 
tas videre og diskuteres sentralt. Konsulentene bistår i 
tillegg klubbene med søknader på halltid, utstyr og andre 
midler. grasrota får med dette et talerør, som bidrar til at 

avstanden mellom forbund og klubb blir mindre. Dette er 
med på å styrke den demokratiske prosessen.

Utviklingsavdelingen arbeider med flere tiltak og har 
følgende målsetninger:
”Flest mulig, lengst mulig”
”Etablere innebandy som konkurranseaktivitet i hele Norge”.
”Idrett der vi møter venner, har det gøy og blir så gode som 
man selv vil.”

Tiltakene har foregått innenfor tre faser:
1. fase:  Velkommen til innebandy
2. fase:  grunnleggende utdanningsfase 
3. fase:  Konsolideringsfase

Utviklingsavdelingen gjennomførte 1249 tiltak i 2011 for  
34 318 personer.  Tabellen under viser en oversikt over de 
tre siste årenes tiltakstall.

Antall tiltak Antall deltakere totalt Antall menn Antall kvinner
2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Konsulenter
Aktivitetsutvikling 631 890 623 27386 27283 22177 16999 16593 13928 10387 10690 8302
Trener-Dommerutvikling 92 198 56 851 903 576 632 734 439 219 169 137
Klubbutvikling 349 830 250 4091 4052 1606 2974 2905 1223 1117 1147 381
Sentralt
Aktivitetsutvikling 143 447 97 1522 4321 9242 921 2875 6726 601 1446 2250
Trener-Dommerutvikling 31 245 50 453 1087 308 291 826 266 162 261 43
Klubbutvikling 3 28 11 15 250 154 10 148 102 5 102 52
Totalt konsulent og sentralt
Aktivitetsutvikling 774 1337 720 28908 31604 31419 17920 19468 20654 10988 12136 10552
Trener-Dommerutvikling 123 443 300 1304 1990 1914 923 1560 1489 381 430 424
Klubbutvikling 352 858 67 4106 4302 730 2984 3053 541 1122 1249 189
Total 1249 2638 1087 34318 37896 34063 21827 24081 22684 12491 13815 11165

TilTak NBF UTVikliNGSaVDEliNG



4

Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i 
utviklingsavdelingen i løpet av sesongen:
Andreas Hildremyr  Oslo/Akershus
Børge Lenborg    Oslo/Akershus
Line Hagestande   Oslo/Akershus 
Nina Durban Andreassen  Østfold
Magnus Skulstad  Innlandet 
André Kopperud   Agder
Jørn Hansen   Rogaland 
Jonas Espseth   Midt-Norge
Roy Mikalsen   Nord-Norge
Lisbeth Pettersen   EMBLA
Alexander Bjørnerud   EL-innebandy
Marit Sørvig    EL-innebandy
Helene greeny   EL-innebandy
Eirik grindaker   FAM Innebandy
Linda Bottolfs   FAM Innebandy
Torgeir Ådland    Helsekonsulent Hordaland

Johan Fuglestein  Helsekonsulent Rogaland
Tor-Eirik Hermansen Helsekonsulent Midt-Norge
Helge Branting  Målvakt
Tove Johannessen Prosjektoppfølgning
Jostein Sjaatil  Sentralt
Marcus Nilsson  Sentralt
Eivind Tysdal  Sentralt 

I tillegg har Kim-Alexander Jørstad (dommerutvikling) og 
gunnar Olsen (kretsutvikling) vært involvert i avdelingen. 
Eivind Tysdal og Marcus Nilsson har vært ledere for 
utviklingsavdelingen i sesongen 2011/2012.

ENgASJERTE I UtVIKlINgsaVDElINgEN 2011/2012
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klUBBER, MEDlEMMER OG liSENSER

KlUBBEr, MEDlEMMEr og lIsENsEr  
I HoCKEY, BaNDY, INNEBaNDY
Norges Bandyforbund (NBF) hadde pr 1. januar 2012, 327 
registrerte klubber med til sammen 23 367 medlemmer 

ved den årlige idrettsregistreringen. Til sammenligning 
hadde vi 323 klubber med 22 119 medlemmer på 
idrettsregistreringen i 2010. 
 

aNTall klUBBER OG MEDlEMSUTVikliNG 2010 Til 2011
gruppe.id gruppe.navn
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Hockey ‐ 7 klubber 14 48 33 36 57 17 113 191 89 175 188 585 773 20 58 60 38 64 31 114 154 110
Bandy ‐ 35 klubber 23 271 111 28 127 224 1888 1116 321 1018 560 4567 5127 10 340 114 33 108 61 1915 1096 339
Innebandy ‐ 288 Klubber 53 761 995 792 1206 176 3042 3596 1687 3905 3807 12406 16213 103 836 956 910 1380 205 3389 3615 1928

K 0‐5 K 6‐12 K 13‐19 K 20‐25 K 26‐ M 0‐5 M 6‐12 M 13‐19 M 20‐25 M 26‐
Hockey ‐ 7 klubber 6 10 27 2 7 14 1 ‐37 21 ‐34
Bandy ‐ 35 klubber ‐13 69 3 5 ‐19 ‐163 27 ‐20 18 45
Innebandy ‐ 288 Klubber 50 75 ‐39 118 174 29 347 19 241 245

Måltall NORgES BANDYFORBUND

Diagram side 5 - årsrapport 2012 trykkversjon
Klubber Medlemmer Lisenser

Hei Hockey, Bandy og Innebandy,

Her kommer årets offisielle tall for sesongen 2011-12.

Totalt har vi i NBF:
Klubber                               327
Medlemmer                     23367
Lisensierte spillere         9412
Klubber og medlemmer er de offisielle tallene som NIF bruker i sin årsrapport.

Bandy Hockey Innebandy
Klubber 35 7 288
Medlemmer 5079 790 17472
Lisensierte spillere 1810 134 7468

Bandy Hockey Innebandy
Klubber 35 7 288
Medlemmer 5079 790 17472
Lisensierte spillere 1810 134 7468
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Diagrammet under viser utviklingen i antall klubber og 
medlemsutviklingen fordelt på idrettene. Vi ser at innebandy 
har vekst i alle klasser utenom den viktige 13-19 års- 

klassen for jenter. Spesielt stor vekst blant menn. 
For Bandy og Hockey er klubb- og medlemsutviklingen stabil.
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KrEts/rEgIoN - INNEBaNDY
Norges Bandyforbund er inndelt i 12 kretser/regioner. 
Under følger en prosentvis fordeling av innebandyklubber, 
medlemmer og lisenser i de ulike kretser/regionene. De tre 

kretser/regioner som har hatt størst vekst er Rogaland, 
Hordaland og Oslo/Akershus med henholdsvis 312, 230 og 
199 medlemmer.  I den viktige 13-19- årsklassen er det kun 
Hordaland, Telemark , Østfold og Oslo/Akershus som har 
vekst. 

Måltall INNEBANDY
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Oslo og Akershus Bandyregion (66) 102 #### 1217 635 1980 1183 3863 5046 82 1323 1224 663 1953 1241 4004 5245 ‐20 211 7 28 ‐27 58 141 199
Midt‐Norge Bandyregion (40) 18 766 568 413 526 634 1657 2291 14 801 548 492 581 612 1824 2436 ‐4 35 ‐20 79 55 ‐22 167 145
Nord‐Norge Bandykrets (58) 17 320 636 390 686 675 1374 2049 52 264 625 491 718 720 1430 2150 35 ‐56 ‐11 101 32 45 56 101
Rogaland Bandykrets (32) 31 437 509 225 441 238 1405 1643 90 583 504 218 560 422 1533 1955 59 146 ‐5 ‐7 119 184 128 312
Østfold Bandykrets (17) 28 449 527 158 427 307 1282 1589 29 502 537 148 427 305 1338 1643 1 53 10 ‐10 0 ‐2 56 54
Innlandet Bandyregion (18) 22 252 359 190 205 230 798 1028 24 288 328 221 303 222 942 1164 2 36 ‐31 31 98 ‐8 144 136
Agder Bandykrets (15) 0 83 321 132 229 166 599 765 0 120 285 138 275 199 619 818 0 37 ‐36 6 46 33 20 53
Hordaland Bandykrets (16) 2 89 93 160 193 140 397 537 10 99 144 222 292 253 514 767 8 10 51 62 99 113 117 230
Buskerud Bandykrets (6) 6 139 75 17 190 91 336 427 2 112 75 44 169 97 305 402 ‐4 ‐27 0 27 ‐21 6 ‐31 ‐25
Telemark Bandykrets (7) 0 58 70 55 79 57 205 262 0 32 91 106 99 78 250 328 0 ‐26 21 51 20 21 45 66
Vestfold Bandykrets (6) 3 61 79 44 110 18 279 297 5 76 82 27 98 14 274 288 2 15 3 ‐17 ‐12 ‐4 ‐5 ‐9
Sogn og Fjordane Bandykrins (7) 0 37 137 60 45 68 211 279 0 25 128 68 55 22 254 276 0 ‐12 ‐9 8 10 ‐46 43 ‐3
Totalt (288) 229 #### 4591 2479 5111 3807 12406 16213 308 4225 4571 2838 5530 4185 13287 17472 79 422 ‐20 359 419 378 881 1259

MEDlEMSUTVikliNG kRETS/ REGiON - iNNEBaNDy

FORDEliNG klUBBER, MEDlEMMER OG liSENER i kRETS/ REGiON - iNNEBaNDy
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KlUBBEr - INNEBaNDY
I Norges Bandyforbund er det 288 innebandyklubber. Av
de største klubbene i tabellen under kommer seks klubber 
fra Oslo og Akershus Bandyregion og en klubb fra hver av 
kretsene/regionene Midt-Norge, Buskerud, Innlandet og 
Østfold. 

Frafallsalderen 13-19 år er en av idrettens største 
utfordringer. Det er veldig viktig å både holde på og 
rekruttere nye spillere i denne alderen. I nederste tabell 
vises en oversikt over de klubbene som har hatt den største 
økningen fra 2010 til  2011. Utfordringen for flere klubber 
på listen er å beholde de gode tallene også i 6-12 samt 20-
25. 

Måltall INNEBANDY

DE STØRSTE iNNBaNDyklUBBENE - MEDlEMMER
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Fjellkameraterne, IL 1 48 6 20 31 45 61 106 10 56 60 25 68 95 124 219 9 8 54 5 37 50 63 113
Sarpsborg Innebandyklubb 2 117 85 7 38 74 175 249 1 105 116 12 39 82 191 273 ‐1 ‐12 31 5 1 8 16 24

Asker Innebandyklubb 0 106 56 2 46 38 172 210 8 141 86 4 67 58 248 306 8 35 30 2 21 20 76 96
Sandnessjøen Innebandyklubb 0 40 24 7 58 20 109 129 0 5 54 15 70 25 119 144 0 ‐35 30 8 12 5 10 15

Holmlia Sp.kl. 0 26 38 32 104 78 122 200 1 32 64 59 99 99 156 255 1 6 26 27 ‐5 21 34 55
Ullensaker/Kisa IL 0 49 18 0 0 2 65 67 0 39 39 3 37 8 110 118 0 ‐10 21 3 37 6 45 51
Pors Innebandy 0 58 33 8 40 16 123 139 0 32 53 7 41 17 116 133 0 ‐26 20 ‐1 1 1 ‐7 ‐6

Soon Innebandyklubb 0 0 2 1 12 0 15 15 0 0 22 4 14 0 40 40 0 0 20 3 2 0 25 25
Bygdø Monolitten Idrettslag 0 102 94 29 41 86 180 266 0 141 111 12 56 134 186 320 0 39 17 ‐17 15 48 6 54
Lørenskog Innebandyklubb 50 56 16 7 28 38 119 157 45 32 31 5 29 28 114 142 ‐5 ‐24 15 ‐2 1 ‐10 ‐5 ‐15

Totalt 53 602 372 113 398 397 1141 1538 65 583 636 146 520 546 1404 1950 12 ‐19 264 33 122 149 263 412

BESTE MEDlEMSUTVikliNG i FRaFallSalDEREN 13-19 ÅR
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Ajer Innebandyklubb 17 120 105 50 53 19 326 345 21 131 105 49 53 26 333 359 4 11 0 ‐1 0 7 7 14
Tunet Innebandyklubb 1 126 83 33 75 132 186 318 1 149 88 23 72 112 221 333 0 23 5 ‐10 ‐3 ‐20 35 15

Gjelleråsen IF 0 150 129 32 77 73 315 388 0 126 121 23 59 74 255 329 0 ‐24 ‐8 ‐9 ‐18 1 ‐60 ‐59
Bygdø Monolitten Idrettslag 0 102 94 29 41 86 180 266 0 141 111 12 56 134 186 320 0 39 17 ‐17 15 48 6 54

Freidig, SPK 0 146 99 12 43 79 221 300 0 165 95 9 44 75 238 313 0 19 ‐4 ‐3 1 ‐4 17 13
Asker Innebandyklubb 0 106 56 2 46 38 172 210 8 141 86 4 67 58 248 306 8 35 30 2 21 20 76 96

Sveiva Innebandy 7 64 95 23 119 78 230 308 7 76 85 24 100 58 234 292 0 12 ‐10 1 ‐19 ‐20 4 ‐16
NOR 92 Innebandyklubb 6 111 59 11 88 51 224 275 2 103 70 10 88 45 228 273 ‐4 ‐8 11 ‐1 0 ‐6 4 ‐2

Sarpsborg Innebandyklubb 2 117 85 7 38 74 175 249 1 105 116 12 39 82 191 273 ‐1 ‐12 31 5 1 8 16 24
Holmlia Sp.kl. 0 26 38 32 104 78 122 200 1 32 64 59 99 99 156 255 1 6 26 27 ‐5 21 34 55

Totalt 33 1068 843 231 684 708 2151 2859 41 1169 941 225 677 763 2290 3053 8 101 98 ‐6 ‐7 55 139 194
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ÅRSRAPPORT 2011/12 oslo/ aKErsHUs  www.nbfutvikling.no/oslo/akershus

aNSaTTE

andreas Hildremyr har vært ansatt i 
100% stilling.
E-post: andreas.hildremyr@nif.idrett.no
Mobil: 922 83 665

tIltaKsplaN
•	 Skolebesøk
•	 Skoleturnering
•	 Rekruttere og kurse ledere, spillere, trenere 
•	 Innebandyskole
•	 Trivselslederkurs
•	 Klubbutvikling
•	 Synliggjøring
•	 Styremøter 
•	 EMBLA / jentesatsing
 
EValUErINg
Skolebesøk: 
Slike tiltak fungerer veldig bra så lenge det er i tett 
samarbeid med klubb, og dersom det er kontroll på tilbudet 
som finnes i etterkant av skolebesøkene. Tiltakene fungerer 
veldig bra for å skape interesse i nye miljøer, især ved 
tilknytning til lokal klubb. Dette kan gi kortsiktige resultater, 
og ser ut til å gi langsiktig resultater.

AKS/SFO samarbeid
AKS- og SFO-samarbeider av ulik karakter. Ressurser 
tildeles via AKS, treningstid og lønn til instruktører. 
Henteordning hvor treningen blir en forlengelse av AKS-
dagen. Begge tiltakene er positive. Det har resultert i økt 
aktivitet og rekruttering av nye spillere og ledere. Det gir 
også større synlighet av innebandy i skolen. AKS-/SFO-
tiltakene har gitt resultater i form av flere minirundelag og 
ny klubb. Har gitt resultater i flere minirundelag og ny klubb.

line Hagestande har vært ansatt i 
40% stilling.
E-post: line.hagestande@nbfutvikling.no
Mobil: 481 08 695

Børge lenborg har vært ansatt i 60% 
stilling.
E-post: borge.lenborg@nbfutvikling.no
Mobil: 920 89 288

www.nbfutvikling.no/oslo/akershus
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STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 66  (22,9) 288
Medlemmer 5245  (30,0) 17472
Lisenser 3280  (43,9) 7468

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 1 10
Trener 1 (20 timer) 5 68
Dommer 1 (8-12 timer) 2 30
Startmøte (2-4 timer) 1 6
Laglederlisens (4 timer) 4 40

FRaMTiDSUTSikTER
Arbeidet rundt medlemsbevisstheten i klubben bør 
fortsette. Flere medlemmer gir økte tildelinger både på 
treningstid, rene økonomiske midler og styrker politisk 
posisjon. 

Lavterskeltilbud for ungdom mellom 16-19 år. 4 mot 
4-turneringer som minirundekonseptet.  Her ser vi et behov 
for lavterskelturneringer på grunn av frafall totalt sett i 
idrettene.

Øke synlighet av tiltak og positive aktiviteter i region/klubb 
på hjemmesiden.

Organisasjonsutvikling i klubbene.

Fortsette og videreutvikle det tette arbeidet med de 
tillitsvalgte og jobbe med disse på en positiv måte. Jobbe i 
tråd med LTP, nasjonalt og regionalt/lokalt.

Det vil fortsatt være økt fokus på de yngste, siden det 
er her vi får inn nye ressurspersoner og flere spillere til å 
opprettholde serieordninger i alderen 12-19 år.

Det vil også bli gjennomført lavterskelturneringer for 16-19 
år, her ser vi et behov pga frafall totalt sett i idrettene.

Treneroppfølging blir også sentralt i årene fremover. 
Behovet for trenerkoordinatorer og virksomhetsplan i 
klubbene ses på som en naturlig progresjon i aktiviteten vår. 
Dette mener vi vil bidra til både bedre og flere trenere og 
spillere i fremtiden.

MÅlSETTiNG FOR NESTE SESONG
•	 4 nye klubber
•	 5 nye lag i seriespill
•	 Passere 3400 lisensierte spillere
•	 Passere 5500 medlemmer

Flere evalueringer finner du på linken: 
www.nbfutvikling.no/oslo/akershus

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 89 31 62
Deltakere 3879 133 504
Menn 2216 99 140
Kvinner 1663 34 364
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ÅRSRAPPORT 2011/12 ØstFolD  www.nbfutvikling.no/ostfold

aNSaTTE

Nina Durban andreassen har vært 
ansatt i 100% stilling.
E-post: nina.andreassen@nbfutvikling.no 
Mobil: 480 42 096

www.nbfutvikling.no/ostfold

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 17  (5,9) 288
Medlemmer 1643  (9,4) 17472
Lisenser 995  (13,3) 7468

tIltaKsplaN 
•	 Skolebesøk 
•	 Skoleturneringer, Turneringer / minirunder
•	 Nybegynnerkurs
•	 Young Mentor 
•	 Trivselsleder
•	 Aktivitetsdag 
•	 Styremøter
•	 UT- Ungdomstrener
•	 Klubbutvikling 
 
EValUErINg
Startmøte/oppfølgingsmøte:
Jeg har kun vært med på et oppfølgingsmøte og det var 
i greåker. Det fungerte veldig bra og styret var veldig 
positive.

Jeg synes det er veldig bra for meg som utviklingskonsulent 
å delta på klubbutvikling, for å komme mer inn i klubbene og 
få innblikk i hvordan de tenker og jobber. Det er da lettere 
å se hvor det trengs hjelp til rekruttering og hva annet jeg 
eventuelt kan bidra med.

BarNEsKolEtUrNErINg:
Klubbene fikk en arena til å møte mange unger på en gang, 
og barna selv fikk et veldig positivt møte med innebandy. 
Arrangementene ble bra gjennomført og fokuset på 
lek og moro ble opprettholdt hele dagen. En ypperlig 
rekrutteringsarena for klubbene. Det er viktig at klubbene 
kommer med et konkret tilbud til elevene. gjerne da i form 
av en innebandyskole/nybegynnerkurs, som kanskje føles 
mer uforpliktende enn å starte rett på et etablert lag.

Enkelte steder var det litt få deltagende skoler, litt på grunn 
av at utsendelsen av invitasjon ikke når de rette personene 
og noen skoler har for mange andre aktiviteter de er med på.

Neste år vil jeg kontakte de aktuelle personene selv og håper 
da på større deltagelse.

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer)  
Trener 1 (20 timer) 1 17
Dommer 1 (8-12 timer) 2 29
Startmøte (2-4 timer) 1 11
Laglederlisens (4 timer) 3 181

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 74 9 37
Deltakere 4314 190 209
Menn 2474 94 125
Kvinner 1840 96 84
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FraMtIDsUtsIKtEr
Fortsette kontakten med klubbene og bidra der det trengs 
rekruttering. Da med blant annet skolebesøk, markedsdager, 
Velkommen til innebandykurs og innebandyskoler.

Satse på barneskoleturneringer, med håp om å øke antallet 
deltagende skoler. god dialog med aktuelle klubber i forkant, 
slik at de har tilbud (nybegynnerkurs) klare til de som ønsker 
å begynne med innebandy.

Bidra til å arrangere Minirunder for de yngste. Stimulere 
og hjelpe klubbene til å rekruttere flere spillere og 
lag til minirundene. Etablere turneringsspill etter 
minirundeprinsippet for jenter i alderen 11-15 år.

Prøve å sette i gang en form for turnering med 3 stk på hvert 
lag, for å rekruttere litt eldre spillere (ca 15+). 

MÅlSETTiNG FOR NESTE SESONG
•	 2-4 nye klubber
•	 5-10 nye lag i seriespill
•	 Passere 1000 lisensierte spillere
•	 Passere 1700 medlemmer

Flere evalueringer finner du på linken:  
www.nbfutvikling.no/ostfold
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ÅRSRAPPORT 2011/12 INNlaNDEt  www.nbfutvikling.no/innlandet

aNSaTTE

Magnus skulstad har vært ansatt i 
100% stilling.
E-post: magnus.skulstad@nbfutvikling.no
Mobil: 930 66 579

www.nbfutvikling.no/innlandet

STaTUSOVERSikT

status antall (% landsbasis) landsbasis
Klubber 18  (6,3) 288
Medlemmer 1164  (6,7) 17472
Lisenser 313 (4,2) 7468

TilTakSplaN
•	 Skolebesøk 
•	 Turneringer / minirunder
•	 Klubbesøk
•	 Velkommen til innebandy
•	 El-innebandy
•	 Klubbkonferanse
•	 Føringsmøter
 

EValUErINg
Velkommen til Innebandy 
Det er det siste året blitt gjennomført 8 Velkommen til 
Innebandy.

Opplevelsen rundt disse møtene har vært meget positive. 
Spesielt gjelder dette resultatene i etterkant av møtene. Jeg 
har også ved flere anledninger fått tilbakemelding fra klubb 
om at tilgangen på foreldre og foresatte i klubbroller har 
gått lettere etter et slikt møte.

sKolEBEsØK
Det er gjennomført 65 skolebesøk. Alle skolebesøk har 
vært i tett samarbeid med klubben hvor skolen sokner 
til. Jeg har vært meget streng på dette denne sesongen. 
Antall skolebesøk fra meg har gjennom de siste årene hatt 
en lavere frekvens enn tidligere, da jeg har lagt mer vekt 
på forarbeid med klubber og ikke minst på oppfølging i 
etterkant. Jeg mener selv at dette er en svært viktig jobb 
dersom man skal få noe ut av det arbeidet som gjøres 
med tanke på målet med besøket. Klubbene skal også ha 
stor honnør med tanke på støtte og hjelp til arbeidet med 
skolebesøk. 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 8 55
Trener 1 (20 timer) 1 9
Dommer 1 (8-12 timer) 1 9
Startmøte (2-4 timer)  
Laglederlisens (4 timer)  

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 75 10 35
Deltakere 3158 76 829
Menn 2123 51 610
Kvinner 1035 25 219
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FraMtIDsUtsIKtEr
Klubbesøk er noe jeg virkelig har gode erfaringer med og noe 
jeg ønsker å fortsette med. Et klubbesøk gir meg god innsikt 
i hvor klubben står, hva de trenger og hvilke ønsker de har. 
Jeg har også gode erfaringer med at klubbens medlemmer 
og utøvere i alle aldre får et nærmere forhold til meg og den 
jobben jeg gjør. Også denne sommeren vil jeg gjennomføre 
mine omtalte føringsmøter med klubbene. Jeg har fått gode 
tilbakemeldinger rundt disse møtene og sitter også selv 
igjen med gode erfaringer i forhold til disse. 

Aldersbestemt aktivitet er noe jeg på alle mulige måter 
ønsker å jobbe videre med kommende sesong. Desto mer 
en jobber med dette jo bedre blir rundene. Dette fører igjen 
til at flere og flere vil være med på moroa. Dette arbeidet 
er noe jeg ser på som det viktigste i forhold til utvikling 
og rekruttering av unge utøvere. Velkommen til innebandy 
skal tilbys og forhåpentligvis gjennomføres i flest mulig 
klubber i løpet av kommende sesong. Klubbesøk er også noe 
jeg vil prioritere, enten det er for en spesiell hendelse eller 
generelle besøk er kanskje noe av det viktigste som gjøres. 
Her treffer man medlemmene og styret og man får et klarere 
bilde av klubben.

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 1 ny klubb
•	 6 nye lag i seriespill
•	 Passere 330 lisensierte spillere
•	 Passere 1350 medlemmer

Flere evalueringer finner du på linken:  
www.nbfutvikling.no/innlandet
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ÅRSRAPPORT 2011/12 agDEr  www.nbfutvikling.no/agder

aNSaTTE

andré Kopperud har vært ansatt i 100 % 
stilling som utviklingskonsulent.
E-post: andre.kopperud@nbfutvikling.no
Mobil: 907 51 296

www.nbfutvikling.no/agder

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 15  (5,2) 288
Medlemmer 818  (4,7) 17472
Lisenser 226 (3,0) 7468

tIltaKsplaN
•	 Skoleturnering
•	 Skolebesøk
•	 Innebandyskoler
•	 Lekekurs
•	 Minirunder
•	 Besøke barneidrettsgrupper

EValUErINg
Skolebesøkene og skoleturneringene har også denne 
sesongen gitt svært positive resultater. Klubbene som 
har fått hjelp av meg til skolebesøk i forbindelse med 
rekruttering til deres aldersbestemte lag/innebandyskoler, 
har merket god pågang av nye deltakere fra skoleområdene 
hvor jeg har vært på besøk. Denne sesongen var det FK 
Vigør og Lia IL Innebandy som hadde størst vekst, men også 
i Vågsbygd IBK, Risør IBK, Just IL og Hånes IF har det vært 
vekst denne sesongen. Skolebesøkene har resultert i at FK 
Vigør, Just IL, Lia IL og Risør IBK har fått flere lag for jenter 
og gutter i alderen 6-12 år.

Innebandyskolen
Innebandy skolen er ett tilbud for jenter og gutter i alderen 
6-13 år. Tilbudet er en dag i uken over 8 uker, med fokus på 
lek og moro Etter endt innebandyskole så var det mange som 
fortsatte med innebandy, klubben kunne da stille med lag i 
minirunder. Det er blitt arrangert i FK Vigør 45-50 deltagere, 
Risør IBK 18 deltagere og Myra UIL 18 deltagere.

Besøk av barneidrettsgrupper har også vært ett av 
tiltakene jeg har satt fokus på denne sesongen. Jeg har 
vært på besøk i barneidretten i Just IL og Hånes IF denne 
sesongen og det har resultert i økt interesse for innebandy 
både hos barn og voksne i disse gruppene. Besøkene 
har også resultert i at flere barneidrettsgrupper ønsker 
besøk og flere kan tenke seg å delta i minirunder. Planen 
er at enten jeg eller noen andre instruktører kan gjøre 1-2 
besøk i flere barneidrettsgrupper kommende sesong, mot 
at barneidrettsgruppene melder seg på minirunde i sitt 
område. Dette ser jeg på som en god rekrutteringsarena for 
både barn og voksne.

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer)  
Trener 1 (20 timer) 1 22
Dommer 1 (8-12 timer) 1 11
Startmøte (2-4 timer)  
Laglederlisens (4 timer)  

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 73 4 43
Deltakere 3872 24 554
Menn 2100 18 435
Kvinner 1772 6 119
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FraMtIDsUtsIKtEr
Strategien videre blir å jobbe videre med like god dialog 
og rekruttering til de klubbene vi har i kretsen, slik at vi 
fortsatt får beholde de i regionen. Jeg vil også nå begynne å 
jobbe mer mot nye klubber i regionen for å få økt innebandy 
aktivitet i begge fylkene. Myra UIL har allerede vedtatt 
å søke opptak i NBF. Jeg har også mottatt interesse og 
forespørsel om oppstart av innebandy i flere andre områder 
i Agder. Arbeide videre med fortetting av innebandyklubber 
mellom byene i regionen. Jeg vil gå i dialog med klubber 
som Lillesand IL, Birkenes IL og Høvdingen IL som hører til 
i området mellom grimstad og Kristiansand. Det er også 
interesse for oppstart av innebandy i Vennesla kommune, og 
i den forbindelse så er jeg i dialog med Øvrebø IL.

Minirundene og innebandyskole er tiltak som skal 
videreføres siden det har vært veldig positiv respons på 
begge disse tiltakene denne sesongen.

Det er satt opp 6 minirunder/aktivitetsrunder i Agder 
kommende sesong, og alle 6 rundene er allerede spikret. 
Mini-/aktivitetsrundene er ett lavterskeltiltak som er delt 
inn i 3 klasser, 6-12 år, 13-19 år og 20+. Disse rundene skal 
være en hel dag i hall og kommer til å bli ett kjempetiltak for 
økt rekruttering.

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 3-5 nye klubber
•	 5 - 7 nye lag i seriespill
•	 Passere 267 lisensierte spillere
•	 Passere 980 medlemmer

Flere evalueringer finner du på linken:  
www.nbfutvikling.no/agder
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ÅRSRAPPORT 2011/12 rogalaND  www.nbfutvikling.no/rogaland

aNSaTTE

Jørn Hansen har vært ansatt i 100% 
stilling som utviklingskonsulent.
E-post: jorn.hansen@nif.idrett.no
Mobil: 908 91 376

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 32  (11,1) 288
Medlemmer 1955  (11,2) 17472
Lisenser 647  (8,7) 7468

TilTakSplaN
•	 Minirunder 
•	 Kameratinnebandy – venninnebandy – lavterskeltilbud. 3 

vs 3 
•	 EL-innebandy
•	 Hallproblematikken
•	 Synliggjøring 
•	 Sørfylket

EValUErINg
Minirunder
Minirunder er et konsept som har fått skikkelig fotfeste i 
Rogaland Bandykrets. Minirundene i Nordfylket blir også 
bedre og bedre. De etterlyser også flere runder. Det er kamp 
om å få arrangere minirundene. Minirundene dette året har 
vært veldig bra med flinke arrangører (klubbene). Det har 
blitt arrangert 10 minirunder fra oktober til april.

Det deltok på det meste 65 lag på disse rundene. Den første 
i september var det 26 lag.

Kameratinnebandy og venninnebandy 
Innebandy på små baner (20x10 meter) med små mål (90x60 
cm). Kameratinnebandy og venninnebandy er det samme 
konseptet. Kameratinnebandy er for gutter/menn, mens 
venninnebandy er for jenter/damer. Det er kun lov å stille 
mikslag i kameratinnebandy. 

Dette er et rekrutteringstiltak der vi ønsker å rekruttere 
nybegynnere og mosjonister fra 15 år og oppover. Vi ønsker 
å satse på dette konseptet, det er ypperlig som rekruttering 
i områder der innebandyen ikke er så godt etablert. I tillegg 
kan vi fange opp en del mosjonistaktivitet i byområder 
gjennom dette konseptet.

Vi har også gjennomført 4 turneringer i Venninnebandy og 4 
turneringer i Kameratinnebandy i Stavangerområdet. 

8 kameratturneringer og 2 venninneturneringer på 
Haugalandet (Nord-fylket). 1 turnering der alle var invitert.

www.nbfutvikling.no/rogaland

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 2 18
Trener 1 (20 timer) 1 21
Dommer 1 (8-12 timer) 1 12
Startmøte (2-4 timer)  
Laglederlisens (4 timer)  

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 91 10 69
Deltakere 5665 103 926
Menn 4068 85 822
Kvinner 1597 18 104
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FraMtIDsUtsIKtEr
Fokus på Nordfylket og minirundene. Jobbe med å få etablert 
kameratinnebandy i Sørfylket. På damesiden har vi et par lag 
i startfasen. Kameratinnebandykonseptet må prøves her. Da 
blir det lettere å rekruttere inn nybegynnere. Vi planlegger å 
jobbe tettere opp mot idrettskrets, idrettsråd og kommune 
for å bedre rammevilkårene våre. 

Ønsker et samarbeid mellom utviklingskonsulentene i Agder 
og Rogaland om aktivitet i Sør i Rogaland og Vest i Agder. 
Vi har kontakt med noen organiserte og noen uorganiserte 
innebandygjenger i områdene rundt Egersund og rundt 
Flekkefjord. Her kommer vi til å bruke samme modell som 
vi har gjort i Nordfylket. Først ønsker vi å få alle klubbene 
organiserte. Få dem til å kjøpe vant og utstyr som trengs. 
Så ønsker vi å få klubbene til å starte med aldersbestemt 
aktivitet

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 2 nye klubber
•	 3 nye lag i seriespill
•	 Passere 700 lisensierte spillere
•	 Passere 2155 medlemmer

Flere evalueringer finner du på linken:  
www.nbfutvikling.no/rogaland
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ÅRSRAPPORT 2011/12 MIDt-NorgE  www.nbfutvikling.no/midt-norge

aNSaTTE

Jonas Espseth har vært ansatt i 100 % 
stilling som utviklingskonsulent. 
E-post: jonas.espseth@nif.idrett.no
Mobil: 922 05 397

www.nbfutvikling.no/midt-norge

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 40  (13,9) 288
Medlemmer 2436  (13,9) 17472
Lisenser 723  (9,7) 7468

TilTakSplaN
•	 Minirunder 
•	 Nye klubber/lag
•	 Skolebesøk
•	 Innebandyskole
•	 Klubbesøk
 
EValUErINg
Klubbutvikling
Det har blitt jobbet tettere med nye klubber og lag, der 
målet har vært og komplementere klubber med flere lag 
og få en bedre bydelsdekning av innebandy i Trondheim by. 
Målet har vært å få med flere lag og klubber i minirundene. 
Samt hjelpe klubber som ønsker hjelp til rekruttering til 
eksisterende lag i ordinært seriespill/nye lag i ordinært 
seriespill. Det har blitt fokusert på ulike tiltak i de ulike 
klubbene/miljøene. I Trond IL har innebandyen blitt en del av 
allidretten. Mens skolebesøk har hjulpet i rekrutteringen til 
Øya. I Ranheim har skolebesøk og innebandyskole fungert 
bra. Nardo har deltatt i minirunder og er ønsket etablert som 
klubb innen neste sesong.

Minirunder
Minirundene har nådd toppnotering i løpet av sesongen, 
der det totalt har deltatt 227 lag. Dette er en solid økning i 
antall deltakerlag fra forrige sesongs 153 deltagende lag. I 
denne sesongens Minirunder har det generelt vært flere lag 
i alle klasser og skillet i antall deltakerlag i de ulike klassene 
er borte. Spesielt tydelig er det flere lag i den yngste 
klassen.

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer)  
Trener 1 (20 timer) 1 7
Dommer 1 (8-12 timer) 1 4
Startmøte (2-4 timer)  
Laglederlisens (4 timer) 1 11

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 69 8 43
Deltakere 2033 25 392
Menn 1309 23 332
Kvinner 724 2 60
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FraMtIDsUtsIKtEr
Minirundene og veksten blant antall deltagende klubber 
og lag må videreføres. Den økte aktiviteten gir også ulike 
ønsker og behov fra enkelte klubber, samtidig som man må 
opprettholde den suksessfylte aktivitetsformen minirunder 
har som turneringsform og lavterskelaktivitet. MNBR skal 
være synligere i minirundearrangementene neste år og vil 
også gjennomføre holdningsarbeid i flere av minirundene.

Lavterskeltilbud som Løkkebandy har vist seg som et 
positivt tiltak blant de voksne. Et lignende tilbud for ungdom 
i turneringsform 3 mot 3 ønskes videre utredet. Innebandyen 
har et unikt konsept med turneringsform og mindre 
banespill, som kan fange opp ungdom som tidligere ikke har 
spilt innebandy og opprettholde aktiviteten blant ungdom 
som ønsker en lignende turneringsform som Minirunder også 
i ungdomsårene, fremfor ordinært seriespill.

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 2 nye klubber
•	 4 nye lag i seriespill
•	 Passere 800 lisensierte spillere
•	 Passere 2600 medlemmer

Flere evalueringer finner du på linken:  
www.nbfutvikling.no/midt-norge
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ÅRSRAPPORT 2011/12 NorD-NorgE  www.nbfutvikling.no/nord-norge

aNSaTTE

roy Mikalsen har vært ansatt i 80 % 
stilling som utviklingskonsulent. 
E-post: roy.mikalsen@nif.idrett.no
Mobil: 412 46 772

www.nbfutvikling.no/nord-norge

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 58  (20,1) 288
Medlemmer 2150  (12,3) 17472
Lisenser 535  (7,2) 7468

tIltaKsplaN
•	 Skolebesøk / aktivitetsdag / skoleturneringer
•	 Turneringer / minirunder
•	 Klubbesøk
•	 Velkommen til innebandy
•	 EL-innebandy
•	 Klubbutvikling
•	 Prosjekt Nord-Norge med 8 utvalgte klubber
 
EValUErINg
Skolebesøk: 
Skolebesøk er et tiltak som fungerer godt. Dette gjør man 
ved å kontakte et idrettslag eller en klubb for interesse 
rundt rekruttering, kontakte skole og la interesserte på 
skolebesøket starte opp med innebandy i aktuell klubb. 
Man har også satt opp treningstid på ettermiddag for 
interesserte og latt disse bli trent av utviklingskonsulent. 
Klubbene må i så måte være modne nok til å ta imot 
besøk og ikke minst legge til rette og kunne ta imot den 
rekrutteringen som tiltakene gir.

Minirunder:
Det har vært gjennomført flere minirunder for barn og 
ungdom i Salten-området (Bodø, Sørfold og Hamarøy i 
Nordland), Hålogaland (Troms), Senja (Troms), Tromsø 
(Troms) og Alta (Finnmark) denne sesongen. Det har skjedd 
en god økning innen antall arrangerte Minirunder. Det er om 
lag 50 minirundelag i Nord-Norge, nesten en dobling i forhold 
til året før (27 lag). Nord-Norge Bandykrets har allerede satt 
opp datoer for dette formål til sesongen 2012/2013.

Startmøte
Det har vært gjennomført startmøte i Harstad Ibk med 
oppfølgingsmøte siden forrige årsrapport. Dette har blitt 
gjort med stort hell. Det er blitt laget en god oversikt over 
klubber/idrettslag som trenger startmøte. I skrivende stund 
er noen av disse blitt kontaktet av kursholdere. Det virker 
som at alle klubber som blir kontaktet, er interessert i 
startmøte med tilhørende oppfølging.

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 1 17
Trener 1 (20 timer) 1 9
Dommer 1 (8-12 timer) 4 61
Startmøte (2-4 timer) 2 17
Laglederlisens (4 timer) 

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 84 5 31
Deltakere 2698 50 217
Menn 1710 41 169
Kvinner 988 9 48
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FraMtIDsUtsIKtEr
gjøre Minirundene, enda bedre og enda mer like i utførelse, 
lik inndeling av aldersgrupperingene og at det blir 3-6 
minirunder i hvert område med eksisterende aktivitet. 
Områder som Øst-Finnmark, deler av Troms og Helgeland i 
Nordland, må også komme på minirundekartet. 

Skolebesøk, kontakte nye idrettslag/miljøer og sette disse 
sammen er noe man skal fortsette med. I forbindelse med 
dette kan det være lurt å sette opp egne treningstider der 
man selv har treningene. Dette er noe man skal prøve ut i 
Rensåsen IL i Bodø, og kanskje på sikt Innstrandens IL og 
Junkeren IK i Bodø. Ut fra dette kan man gå for lignende 
tiltak andre steder i Nord-Norge, muligens gjennom 
prosjektklubbene i prosjekt Nord-Norge.

Innebandyskole ser jeg som på et positivt tiltak som har blitt 
drevet med hell sørpå av andre konsulenter. 

Kurset ”Velkommen til innebandy” (VIB) bør gjennomføres 
på en rekke steder istedenfor Trener 1. Erfaring viser at det 
er på tide med VIB for å skape interesse for Trener 1, skape 
interesse rundt trenergjerningen og for å skape nye/bedre 
kontaktnett. Å skape nye kontaktnett blir også viktig for 
strategien i Nord-Norge.

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 3 nye klubber
•	 5 nye lag i seriespill
•	 Passere 600 lisensierte spillere
•	 Passere 2300 medlemmer

Flere evalueringer finner du på linken:  
www.nbfutvikling.no/nord-norge
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ÅRSRAPPORT 2011/12  www.nbfutvikling.no/bandy

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 35  (100,0) 35
Medlemmer 5079  (100,0) 5079
Lisenser 1810  (100,0) 1810

tIltaKsplaN
•	 Powerskating
•	 Bandyskoleprogram
•	 Ny Trenerløypa 
•	 Skoleturnering
•	 Klubbutvikling
 
EValUErINg
Powerskating, kurs i skøyteteknikk.
Det er avholdt 17 powerskatingkurs for 551 deltakere 
gjennom sesongen. Praktisk demonstrasjon av de ulike 
skøyteferdighetene vil gjøre oss i stand til å lære bort og 
videreutvikle de ulike skøyteferdighetene. Fokuset ligger i 
det å øke mestringsfølelsen hos deltakerne, som på sikt vil 
gi gevinst i bedret skøyteteknikk, kraft og frekvens. Tilbudet 
er blitt tatt godt i mot gjennom hele sesongen, og det har 
vært god oppslutning på samtlige kurs. Det har vært avholdt 
et felles kurs på Bergbanen for trenere og ledere, samt flere 
lokale kurs rundt om i klubbene. 

Bandyskoleprogrammet
Det er gjennom sesongen vært arbeidet med et dokument 
som tar for seg bandyskole. Vi må sikte mot å få flest 
mulig unge til å spille bandy. Bandyskolen skal bidra til 
dette og må derfor være lett tilgjengelig, lite tidkrevende, 
godt organisert, gi stor aktivitet og ikke minst være gøy! 
Bandyskoleprogrammet skal rette seg mot klubbledelse, 
ledere og trenere som vil være delaktige i en vellykket 
gjennomføring av klubbens bandyskole. Fokuset ligger i 
å gi et støttemateriell for instruktører ved oppstart av 
bandyskoleaktivitet. Programmet er tilegnet tilpasninger 
for å tilfredsstille barns behov, og inneholder metodisk tenkt 
progresjon i innlæringen, med fokus på mestringsopplevelse 
for deltakerne.

NBF håper at våre medlemmer vil få bruk for programmet 
når nybegynnere skal innføres i bandyidretten, og lære dem 
ferdigheter som kan vare livet ut. 

Kurs antall deltakere
Powerskating 17 551
Barn og ungdomstrener  
Dommer 1   
Startmøte  
Laglederlisens   

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 26 8 12
Deltakere 766 137 331
Menn 425 114 281
Kvinner 341 21 50

aNSaTTE

andré g. Hagen har vært ansatt i 100% 
stilling som utviklingskonsulent.
E-post: andre.hagen@nbfutvikling.no
Mobil: 410 77 979

www.nbfutvikling.no/bandy
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FraMtIDsUtsIKtEr
Arbeidet med trenerløypa er i gang. Rammeverket definerer 
felles prinsipper, kriterier, mål og kompetansekrav 
for trenerutdanningen i særforbundene i norsk idrett. 
Hovedmålet er at Trenerutdanning skal sikre en 
kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte 
trenere. 

Trenerløypa vil blant annet bidra til høyere trenerstatus, 
flere kvalifiserte trenere på alle nivå og bedre 
aktivitetstilbud i klubber og lag. Trenerkurs planlegges i 
starten av november.

Klubbprosjekt knytter seg til oppstart av ny klubb, primært 
med breddefokus og ungdomsaktivitet. Konsulenten tror 
at et samarbeid mellom innebandy og bandy kan gi et 
formålstjenlig utgangspunkt for ungdommer, knyttet til 
lokale lavterskeltilbud. 

Konsulenten vil fortsette med klubbkontakt og opprettholde 
tilbud med klubbesøk der konsulenten bidrar under 
klubbtreninger, klubbutvikling, oppfølging samt bandyskoler. 
Datoer for klubbesøk settes etter kontakt med klubbene, og 
er en kontinuerlig prosess. Konsulenten ønsker å bidra der 
klubbene har behov for bistand. 

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 1-3 nye klubber
•	 10 nye lag
•	 Passere 1900 lisensierte spillere
•	 Passere 5500 medlemmer

Flere evalueringer finner du på linken:  
www.nbfutvikling.no/bandy
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statUs
Aktiviteten i Utviklingsavdelingen er stadig blitt 
utvidet med nye prosjekter. Prosjektene drives av en 
rekke prosjektansatte som jobber på timebasis eller i 
deltidsstillinger. 

Det har vært et ønske fra administrasjonen å knytte 
prosjektmedarbeiderne nærmere sammen for å skape et 
miljø, og tilrettelegge for samarbeid der det er naturlig. 
Samtidig er behovet for å lage gode administrative rutiner 
blitt mer tydelig etter hvert som stadig flere er blitt knyttet 
til avdelingen.   

EValUErINg
Prosjektmedarbeiderne har gitt positiv tilbakemelding på 
prosjektgruppen og muligheten for å bli kjent på tvers av 
fagfeltene. Det har åpnet muligheten for nytenkning og gitt 
både læring og informasjon i et felles miljø. 

På den administrative siden knyttet til rapportering 
og innleveringer er det fremdeles en vei å gå for å 
gjøre prosjektmedarbeiderne kjent med rutiner og 
rapporteringsverktøy. 

FrEMtIDsUtsIKtEr
Prosjektgruppemøter vil bli gjennomført også neste sesong, 
og det vil bli satt enda mer fokus på hvordan vi kan dra nytte 
av hverandres kompetanse og samkjøre aktiviteter ute i 
klubbene. 

På den administrative siden er arbeidet i gang med å 
utarbeide rutinebeskrivelser som et hjelpemiddel for både 
administrasjonen og prosjektmedarbeiderne. 

sENtralE prosJEKtEr SESONgEN 2011/2012
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MINIrUNDEr 

Innebandy for barn 6-12 år, organiseres gjennom 
turneringshelger kalt Minirunder. 

Spilles med færre spillere og på redusert bane. Minirundene 
er foreldrevennlige, gir stor aktivitet og høy deltagelse 
for alle. Noe som har ført til stor vekst i de yngste 
aldersklassene i de regioner som har etablert Minirunder.

Inneværende sesong har et eget minirundeutvalg utarbeidet 
et forslag til hvordan minirundene skal organiseres 
og gjennomføres over hele landet. Ønsket er at en slik 
standardisering vil styrke produktet, øke omfanget og sikre 
kvaliteten. gjennom et slikt forslag tror vi også at produktet 
Minirunder blir enklere å selge, samtidig som vi får bedre 
kontroll på at konkurransetilbudet for barn under 12 år er i 
tråd med gjeldene barneidrettsbestemmelser.  
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EL-innebandy er et tilbud spesielt tilrettelagt for 
funksjonshemmede. Idretten har siden starten vært 
en kjempesuksess, og vi har i dag 25 aktive klubber og 
mange nye miljøer er på vei inn. Det er et lagspill, som 
krever samspill og gir en sosial gevinst. Deltakerne 
opplever mestring på sitt nivå, som er helt avgjørende for 
motivasjonen. Det er helt tydelig at EL-innebandy betyr 
veldig mye for mange av deltakerne og det er noe vi i NBF 
setter utrolig stor pris på å få være med å tilby. 
Det arbeider to personer med EL-innebandy i NBF. 

tIltaKsplaN
NBF gir faglig oppfølging, økonomisk støtte og annen hjelp 
til klubbene. I tillegg holder man utprøving for nye miljøer 
og tilbyr støtte og hjelp til klubber i etableringsfasen. 
NBF etablerer også samarbeid med helsesport -og 
rehabiliteringssenter, der EL-innebandy blir demonstrert 
for potensielle spillere. Etablering av nye spillere og 
klubber er viktig. Samtidig trenger klubbene som har vært 
med en stund nye utfordringer. Økt konkurransetilbud, 
oppfølging av trenere, ledere og dommere, er noe av det 
som   må prioriteres. Det at vi har klubber på så ulike 
utviklingsstadier, samtidig som  klubbene er spredt fra 

El-INNEBaNDY 

Kristiansand  i sør til Tromsø i nord, gjør arbeidet svært  
ressurskrevende. Vi vil gjerne hjelpe alle, ut fra deres behov. 
Vi jobber derfor bevisst for bedre synliggjøring av idretten, 
av klubbene og aktiviteter som gjennomføres. Dette er helt 
avgjørende for å få mer midler og økt forståelse av arbeidet 
som legges ned. 

EValUErINg / FrEMtIDsUtsIKtEr
NBF er meget bevisst på å gi spillerne et tilbud der de bor og 
dette er noe vi vinner på. Vi er i tillegg opptatt av å etablere 
solide og trygge klubber, slik at vi unngår å miste klubber og 
spillere underveis. 
For at vi skal klare å følge opp utviklingen, må vi ha flere 
ressurser. Vi ser ingen grunn til at utviklingen av EL - 
innebandy kommer skal stoppe, den kommer tvert i mot bare 
til å øke. 
Det er neste år potensial for minst 5 nye klubber, men uten 
flere midler , sliter vi med å realisere potensialet. Det er ikke 
ønskelig at vi starter opp nye klubber, hvis vi ikke klarer å 
følge opp.
Med et utgangspunkt at vi ikke vet om vi får flere midler til 
prosjektet, er altså fremtiden for EL - innebandy vanskelig å 
forutsi per dags dato.
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FaM PROSJEKTET

FAM-prosjektet drives av midler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og har etablert et lavterskeltilbud 
til minoritetsgrupper som i mindre grad enn etniske 
nordmenn er involvert i organisert idrett. Vi har i dag 
FAM-grupper som trener i Sandnes, Stavanger, Drammen, 
Trondheim, og fem i Oslo. Til sammen er det rundt 150 
deltakere. Antall deltakere og oppmøte på treninger er 
stabilt bra, og samtlige avdelinger er godt organisert. 
Videre har det blitt rekruttert flere yngre personer fra 
samme miljø inn i de ulike avdelingene. Det er startet opp to 
kvinnegrupper i FAM-prosjektet, en på Klemetsrud og en på 
Ellingsrud. gruppen på Klemetsrud startet opp i september 
2011, og er en gjeng voksne damer fra rundt 25-30 år og 
oppover, med sine barn. I denne gruppen trener barn og 
voksne noe sammen og noe for seg selv. Ellingsrudgruppen 
er en gjeng med jenter mellom ca. 17 og 25 år som begynte i 
november 2011. Det er veldig positivt at gruppene kommer 
i aktivitet. Damene, spesielt på Klemetsrud, spør om trening 
og øvelser de kan gjøre i hverdagen, og har gitt uttrykk for at 
fredagstreningene gjør veldig godt, både fysisk og psykisk. 
De har uttalt at de føler det er et slags frirom, hvor de kan 
fokusere på seg selv, samtidig som de har en fin stund med 
barna. 

FrEMtIDsUtsIKtEr
Det er arrangert turneringer for deltakerne i løpet av 
sesongen.
Vi har vist at prosjektet har et stort potensial og 
at innebandy egner seg som aktivitet for denne 
målgruppen. Resultatene fra en doktorgradsavhandling 
underbygger hvilken effekt denne aktiviteten har i et 
folkehelseperspektiv. Risikoen for livsstilssykdommer 
sank betraktelig for deltakerne i prosjektet. Når vi vet at en 
person med diabetes koster samfunnet 3 mill kroner, bør 
det finnes penger til dette prosjektet. Tradisjonelt er det 
vanskelig å nå ut til jenter i denne målgruppen. gruppene 
vi har etablert for jenter har vært en stor suksess, som vi 
mener det kan etableres flere av. FAM prosjektet er helt 

avhengig av eksterne midler for å kunne opprettholdes og 
videreutvikles. Vi vet per dags dato ikke hva vi evt. får av 
midler kommende sesong.

•	 Opprettholde og gjennomfører organisert trening to     
ganger per uke for alle deltakerne

•	 Arrangere 4 innebandyturneringer der alle 
medlemmer i klubben, samt flere andre lag blir 
invitert. Øke antall lag per turnering. 

•	 Etablere et treningsmiljø for yngre utøvere fra samme 
miljø. Bør starte opp både gutte- og jente lag. 

•	 Rekruttere inn nye deltakere i klubben. Dette vil være 
avhengig av tildelt halltid.

•	 Skaffe mer eksterne midler. 
•	 Starte opp et liknende tilbud i flere byer.  
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INNEBANDY I SKOLEN 

Innebandy er en av de mest populære og best egnede 
aktivitetene i skolen. Det er derfor viktig at vi får ut 
kunnskap om hvordan innebandy kan tilrettelegges på 
best mulig måte i undervisningen. Skolen er også en viktig 
rekrutteringsarena for nye spillere (elever) og trenere/ 
ledere (lærere). gjennom skolebesøk der innebandy 
introduseres i gymtimene, når vi mange potensielle spillere 
som inkluderes i den lokale innebandyklubbens tilbud. 
gjennom deltakelse på Lekekurs i Trivselsprogrammet får vi 
også introdusert innebandy som en aktivitet i friminuttene. 
Utviklingsavdelingen har samarbeid med videregående 
skoler knyttet til ledelsesfaget. Her får elevene verdifull 
praksis som trenere i klubb, og klubbene får dyktige trenere 
til mange av sine lag.

sKolEBEsØK
Besøk i gymtimen der innebandy introduseres med fokus 
på stor aktivitet, glede og mestring. Instruktøren har med 
seg skikkelig utstyr, og gjennom et skreddersydd opplegg 
opplever elevene stor grad av mestring og motivasjon. Dette 
gjør at mange elever etter et skolebesøk ønsker å begynne 
med innebandy i den lokale innebandyklubben. 

lærErKUrs
Vi holder lærerkurs over hele landet, der 
kroppsøvingslærere får en innsikt i hva innebandy er, og 
hvordan innebandy kan tilrettelegges på en god måte i 
undervisningen. Lærerkurs holdes både for eksisterende 
kroppsøvingslærere og for studenter som skal bli 
kroppsøvingslærere etter endt studie. Vi har etablert et 
eget rom i Fronter med informasjon og ferdige timesopplegg 
som lærerne får tilgang til og kan bruke i sin undervisning. 
177 lærere har i dag tilgang til denne siden. Vi er også i 
dialog med flere Universitet og Høgskoler der vi ønsker 
innebandy inn som en fast del av undervisningen.
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INNEBANDY I SKOLEN 

lEKEKUrs
Lekekurs er ett tiltak fra trivselslederprogrammet rettet 
mot å forebygge mobbing og gjennom økt aktivitet i 
friminuttene i skolen. På hvert av lekekursene er det 
trivselsledere (elever 5-10 trinn) som deltar på aktivitet 
i hall eller ute, fordelt på flere poster. Trivselslederne får 
deretter ansvaret for å organisere disse aktivitetene i 
friminuttene på sine skoler. Utviklingsavdelingen har denne 
sesongen vist frem innebandy på over 25 slike kurs. Det 
er 100-300 deltakere på hver av disse kursene. På disse 
kursene får vi vist frem innebandy til veldig mange, i tillegg 
får vi utdannet mange trivselsledere som har kunnskap om 
innebandy og som kan og skal organisere innebandyaktivitet 
i friminuttene. Dette gjør at innebandy blir enda bedre kjent 
blant dagens unge. Mange av barna og ikke minst de voksne 
har også vist veldig stor interesse for innebandy og flere av 
de voksne (lærere) har tatt kontakt og ønsker å få opp ett 
innebandymiljø i deres skoleområde.

IDrEttsFag på Vgs
De fleste klubbene i landet mangler trenere. I et samarbeid 
med videregående skoler gjennom ledelsefaget har vi 
kunnet hjelpe mange klubber med nye engasjerte trenere. 
I år har det vært et prøveprosjekt i samarbeid med Bjerke 
VgS. 19 elever i 3. klasse har vært involvert som trenere 
i 5 klubber(VIF, Haugerud I.F, Sagene, Mg10 og Sveiva). 
Elevene har trent lag i klubbene i 10 uker, som en del av sin 
obligatoriske praksis på skolen. Oppstart er etter høstferien 
i uke 41 og varer frem til uke 51. Flere av klubbene var så 
fornøyde med sine elever/trenere, at de ønsket å forlenge 
engasjementet ut sesongen. Dette har vist seg å være en 
verdifull ressurs for klubben og resultert i flere nye lag. Alle 
de involverte klubbene er meget fornøyde med prosjektet og 
ønsker å benytte seg av tilbudet også neste år. Bjerke VgS 3. 
klasse har også gjennomført en ungdomskoleturnering med 
stor suksess, her var det høy aktivitet, glade skolebarn og 
mediedekning. Som et ledd i forlengelsen av samarbeidet ble 
det i år gjennomført Trener 1 på 2 trinn ved Bjerke. 25 elever 
tok kurset. Disse er potensielle trenere for klubbene til 
høsten, når de starter i 3. klasse. Vi er allerede i dialog med 
andre videregående skoler for oppstart etter samme modell.
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trENErUtVIKlINg

trENEr 1 
Sesongen 2011/2012 er det avholdt 22 Trener 1 kurs, med 
totalt 203 deltakere samt en Trener 1 instruktørsamling. Ser 
en på sesongen 2010/2011 ble det her avholdt 22 Trener 1 
kurs med til sammen 256 deltakere. Det betyr en (økning på 
xx) deltakere inneværende sesong. 
Det gjennomføres også kontinuerlig oppdatering og 
evaluering av kursinnhold og instruktører. Trener 1 kurset 
er vårt flaggskip i utdanningssystemet, og der grunnlaget 
legges for økt kvantitet og kvalitet i klubbene. Kurset er 
et lavterskelkurs i innebandy. Formålet med kurset er at 
deltakerne skal få innsikt i hvilke verdier og holdninger 
innebandy som idrett ønsker å stå for, samt hvordan 
innebandyaktivitet kan organiseres på en motiverende 
måte, der spillerne opplever mestring og utvikling. Kurset 
gjennomføres på 20 timer og består av 10 timer praktiske 
øvelser og 10 timer teori. Vi har veldig gode erfaringer 
med kurset og tilbakemeldingene fra deltakerne er svært 
positive. Vi sliter i noen kretser-/regioner med å skaffe 
mange nok deltakere til å gjennomføre Trener 1 kurs. Her 
mener vi at ”Velkommen til innebandy”, som er et 4 timers 
aktivitetslederkurs er et veldig godt alternativ. Dette 
kurset kan holdes i klubb, og vil bidra til en økt interesse 
også for å ta trener 1 kurs i etterkant, tror vi. Sesongen 
2012-13 vil vi jobbe med en kursinstruks, www.nbfutvikling.
no/kursinstruks, som skal øke kvaliteten på forarbeid, 
gjennomføring og etterarbeid.

trENEr 2 
Det er i inneværende sesong avholdt ett Trener 2 kurs 
med 25 deltakere.  Alt av Trener 2 materiale ble i fjor 
gjennomgått og revidert for å sette mer fokus på sosiale 
faktorer, samt teknikk og taktikk i mindre enheter. Videre er 
materialet justert noe «ned» kompetansemessig, dels for å 
gjøre overgangen fra Trener 1 mindre, samtidig som det skal 
være mulig å integrere trenerstigen mot NIF sitt rammeverk.  
Erfaringer fra det første kurset etter revideringen er 
positivt. 
Det som er spesielt gledelig med årets kurs er at flere 
kretser/regioner har bidratt med deltakere, samt at vi har 
fått en ny instruktør i Niklas Brajic. Helg 1 ble gjennomført i 
Drammen 4.-6. mai og helg 2 i Arendal 1.-3. juni . Trenerbasen 
som finnes i særdeleshet på Østlandet begynner etter hvert 
å bli stor nok til at det bør være mulig å avholde 2-3 kurs 
årlig. Trenerstanden modnes sakte, men det kan virke som 
om vi kan stå foran et lite ”gjennombrudd” de nærmeste 
sesongene. Målsetting for neste sesong er å gjennomføre to 
Trener 2 kurs . 80 % av deltakerne skal bestå (gjennom god 
oppfølging og motivasjon). Rekruttere 2-3 faste instruktører 
utover de eksisterende som primært holder Trener 1.
 
trENErKoorDINator 
Behovet for et trenerkoordinator kurs tror vi kommer til å  
vokse de nærmeste årene om NBF´s satsning for å skape  
en større bredde blir vellykket. Med flere klubber, flere lag, 
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flere spillere og trenere øker behovet for å ha kompetanse 
internt i egen klubb i forhold til trenerutvikling.  Kursets 
struktur og varighet er definert. Materiale til ”Modul 1  – 
Rollen”, ”Modul 2 – Forankring” samt ”Modul 4 – Observasjon”  
er utarbeidet. Mangler finish i forhold til strukturen i hver 
enkelt modul. Modul 3 – Sportsplanen er konseptuelt 
utviklet, men mangler fremdeles en del på innhold. 
Praksismodulens struktur er definert, fremdeles må det dog 
vurderes hvordan gjennomføringen praktisk skal foregå. 
Det vil avholdes to trenerkoordinatorkurs sesongen 2012/  
13. Hvert kurs er tenkt avholdt over to kvelder av 4 timer 
samt praksis i mellom kveldene. Arbeidet med utviklingen 
av dette kurset har gått bra. Vi som har utviklet dette føler 
at vi har komplementerende ferdigheter, og spiller bra ball 
med hverandre. Arbeidet har foregått som små workshops 
hvor ideene har kommet opp og ut ifra tankekart er det 
blitt bygget modeller og øvrig innhold. Sluttresultatet vil 
presenteres i Pilot-kurset i uke xx. Ny evaluering av den 
faktiske gjennomføringen vil tas umiddelbart etter pilot er 
gjennomført.  

MålVaKt 
En av hovedoppgavene til prosjektet Målvakt var å utvikle og 
tilpasse det målvaktsmaterialet som var laget, så det skulle 
passe inn i Trener 1 utdannelsen. Neste steg var å jobbe frem 
et nettverk av ressurspersoner som kan dele informasjon 
med klubbene ute i distriktene. En nettverksgruppe med 
noen få ressurspersoner er på plass, men vi trenger flere 
som brenner for målvaktsarbeidet. Noen klubber har 
så vidt begynt å arbeide med målvaktsrollen som eget 
satsningsområde. Bevisstgjøring rundt målvaktens behov, 
inkludering og likestilling med de øvrige spillerne på hvert 
enkelt lag.  Sentrale spørsmål i arbeidet er: 
•		Hvordan	skal	vi	få	målvaktene	likestilt?	
•		Hvordan	får	vi	klubbene	til	å	satse	på/utvikle	egne		
målvakter?	
•		Hvordan	kan	vi	i	NBF	tilby	kompetanse	til	klubbene	
på		dette	området?	Både	teori	og	praksis.	Dersom	du	er	
interessert i å bidra med målvaktsarbeid ta kontakt med 
utviklingsavdelingen, vi trenger flere engasjerte.  
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KlUBBUtVIKlINg

prosJEKtBEsKrIVElsE 
•	 Koordinere, planlegge og gjennomføre    

klubbutviklingsprosjekter
•	 Dialog med utviklingskonsulenter
•	 Innsalg og oppfølging av eksisterende klubber,                  

sammen med Anne Cathrine Røste
•	 Produsere 1 artikkel i måneden
•	 Følge opp potensielle nye klubbutviklere
•	 Søke eksterne midler
•	 Planlegge og gjennomføre styringsmøter

Samarbeidet med utviklingskonsulentene fungerer bra og er 
under videre utvikling.  Jeg har fått god tilbakemelding fra 
flere, som har hjulpet meg med klubbene.
Alle de 50 klubbene i første pulje er kontaktet via telefon 
eller e-post (de som ikke har kontakttlf). Nye klubber som 
har kommet inn via utviklingskonsulentene er kontaktet. 
Alle de første 50 klubbene er kontaktet for startmøte, 
oppfølgingsmøte eller videre kurs. I tillegg har 10 nye 
klubber blitt kontaktet etter råd fra utviklingskonsulentene. 
Flere klubber er i gang med planlegging av møter, noe jeg 
følger opp.
Bandy (10 stk) og Levanger SK er det andre i NBF som har 
ansvar for. Det er produsert 2 artikler. En om startmøte 
forbundet og en om Harstad IBK. Anne Cathrine har bidratt 
med veiledning og råd ved henvendelse.

tIltaKsplaN
Hva er gjort:
Arbeidet er kommet godt i gang og flyter bedre. I 
begynnelsen var arbeidet preget av opprydding og utvikling 
av system som funker for rapportering av arbeidet med 
klubbene.  
Det er gjennomført 4 startmøter og 3 oppfølgingsmøter.
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EValUErINg
Kontakt med utviklingskonsulentene:
Det har utviklet seg et fint samarbeid med noen av 
konsulentene som har vært flinke til å gi tilbakemelding 
på klubber de mener jeg må ta kontakt med.  Dette 
fungerer veldig bra og gir meg innblikk i hva klubbene 
sliter med, og hva jeg må fokusere på når jeg tar kontakt 
med dem for å selge inn klubbutvikling.

Møter med klubber:
Jeg ser at de klubbene jeg har vært i kontakt med er 
ressurssterke klubber, som har et fungerende styre og er 
ganske gode på det de gjør.  De har ressurspersoner som 
står på for klubben sin. 
Det er lett å få klubbene med på å ha et møte når jeg 
kontakter dem på e-post eller telefon, om det gjelder 
start- eller oppfølgingsmøte. De synes dette er bra tiltak 
som de gjerne vil ha. 

FraMtIDsUtsIKtEr
Utvikle samarbeidet med utviklingskonsulentene og 
forbundet mer, slik at tilbudet til klubbene blir mer 
samlet når det gjelder kurs og utvikling. Dette gjelder 
alle typer kurs, slik at om det er meg som veileder eller 
utviklingskonsulentene som er i kontakt med klubbene, 
så skal vi ha kompetanse på hva vi kan tilby og å være 
i stand til å evaluere hva den enkelte klubb trenger av 
disse kursene.
Følge opp klubbene videre med start og 
oppfølgingsmøter og etter hvert satse mer på 
frittstående kurs for de klubbene som har gått igjennom 
klubbutvikling og vet hva det er.
Detaljert strategiplanlegging for klubbutvikling. Dette 
kan foregå i den kommunikasjonen som nå er fungerende.
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oMråDEsUtVIKlINg
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klUBB- MEDlEM- liSENSUTVikliNG kRETS/ REGiON - iNNEBaNDy

kURSSTaTUS

I tabellen under vises en statusoversikt for 
innebandyklubber, medlemmer og lisenser i kretsene 
Hordaland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Sogn og 
Fjordane. Nytt fra 2011 er at klubber i Vestfold er registrert 

i Vestfold Bandykrets. For å få sammenlignbare tall er 
2010- tallene korrigert for kretsene Vestfold og Buskerud, 
der  Vestfoldklubber er knyttet fra Buskerud Bandykrets til 
Vestfold Bandykrets.

I tabellen under vises en statusoversikt for gjennomførte 
kurs i kretsene Hordaland, Buskerud, Vestfold, Telemark og 
Sogn og Fjordane. 
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Satsingen på Minirunder og rekruttering i alderen 6-12 
år har vært en suksess og resultert i en økning i antall 
medlemmer i denne aldersgruppen. Dette arbeidet skal vi 
fortsette med og utvikle videre neste år. Målet er at det 
skal arrangeres terminfestede Minirunder etter felles 
mal over hele landet. Frafall er en av idrettens største 
utfordringer.  Innebandy har tradisjonelt vært en sterk 
ungdomsidrett. Dette må vi opprettholde. Utfordringen 
er at mange innebandyspillere nå starter som 6-åringer. 
Vi må derfor være bevisste og iverksette tiltak slik at vi 
ikke går i den samme frafallsfellen som de andre idrettene. 
Differensiert tilbud er nøkkelen, tror vi. Vi må ivareta et godt 
og differensiert konkurransetilbud til våre eksisterende 
spillere,  der spillerne får spille kamper tilpasset interesser 
og nivå. Videre må det etableres nybegynnerkurs og 
nybegynnerturneringer i regi av klubb og krets, for å fange 
opp frafall fra andre idretter. gjennom dette kan vi snu 
trenden og forhåpentligvis ta tilbake tronen som den 
idretten i Norge med størst rekruttering i alderen 13-19 år.

Tilgang til halltid er en stor utfordring for oss og vår 
vekst. Vi opplever at vi flere steder i landet gis dårlige 
rammebetingelser for å drive idretten vår. Dette er med på å 
hindre oss i å ta ut vårt store potensial. Arbeidet med bedre 
rammebetingelser for klubbene er noe vi må prioritere hardt 
fremover. Her må også klubbene på banen og engasjere 
seg i de lokale idrettsrådene/kommunene, som fordeler 
halltiden og påvirker hvilke anlegg som skal bygges. For å 
styrke vår posisjon både lokalt og nasjonalt i Idretts-Norge, 
blir flere medlemmer helt avgjørende i tiden fremover. Det 
gir bedre rammebetingelser både i forhold til treningstid og 
økonomi for klubber, krets og forbund. Politisk gir det oss 
mer makt i klubb, krets/region og forbund, noe som igjen 
gjør det lettere å kjempe for bedre rammebetingelser. Flere 
medlemmer i klubbene gir også større gjennomslagskraft og 
synliggjøring i lokalmiljøet, bedre økonomiske betingelser 
gjennom økte offentlige tilskudd og lettere tilgang til 
sponsorer. Flere medlemmer gir også flere potensielle 
ildsjeler og foreldre som kan rekrutteres som ildsjeler i 
klubben.

aVslUtNINg

Det er fortsatt store utviklingsmuligheter for innebandy 
i Norge. Vi representerer en populær lavterskelidrett 
som fenger barn, unge og voksne. En idrett for alle, som 
også egner seg svært bra innenfor skole, helse og for 
funksjonshemmede. Dette gir oss unike muligheter for 
utvikling innenfor flere områder i fremtiden. Utfordrningen 
ligger i å få frigjort nok ressurser, slik at vi kan realisere 
vårt store potensial på en god måte. Synliggjøring ovenfor 
myndigheter og samarbeidspartnere er helt avgjørende for å 
skaffe til veie midler. Her må politikerne på banen og hjelpe 
til.

TAKK
Takk til alle som har bidratt til utvikling av innebandyen 
i Norge i året som har gått. Tusen takk til alle dere ute i 
klubbene som hver uke legger ned masse arbeid for at barn, 
unge og voksne skal få drive denne fantastiske idretten. 
Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Vi føler at flere og 
flere drar i samme retning og arbeider for innebandyens 
beste. Det er svært inspirerende og en forutsetning for 
utvikling av innebandyen i Norge, både kvalitativt og 
kvantitativt. 

Vi håper alle etter en velfortjent sommerpause er klar for 
en ny sesong, med motivasjon og pågangsmot. Dersom alle 
klubber i Norge starter opp et nytt lag neste sesong, får vi 
327 nye lag, noe som utgjør omtrent 5000 nye spillere. Det 
er et stort steg i riktig retning.



Flere medlemmer er et elementært mål 

for NBF i tiden fremover.

Flest mulig lengst mulig er en forutsetning for økt 

medlemstall. Vi må alle sammen i trening og konkurranse 

arbeide for et differensiert tilbud, der både nybegynnere 

og mer øvede i alle aldre, får muligheten til å oppleve 

mestring og utvikling. 


