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UtVIKlINg SESONgEN 2012/2013

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, 
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 1313 tiltak i 2012 for  
35 236 personer.  Tabellen under viser en oversikt over de 
tre siste årenes tiltakstall.

Antall tiltak Antall deltakere Fordeling menn Fordeling kvinner
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Konsulenter
Aktivitetsutvikling 748 631 890 28727 27386 27283 18014 16999 16593 10713 10387 10690
Trener-Dommerutvikling 56 92 198 628 851 903 407 632 734 221 219 169
Klubbutvikling 379 349 830 1771 4091 4052 1262 2974 2905 509 1117 1147
Sentralt
Aktivitetsutvikling 64 143 447 3707 1522 4321 2717 921 2875 990 601 1446
Trener-Dommerutvikling 36 31 245 281 453 1087 202 291 826 79 162 261
Klubbutvikling 30 3 28 122 15 250 93 10 148 29 5 102
Totalt konsulent og sentralt
Aktivitetsutvikling 812 774 1337 32434 28908 31604 20731 17920 19468 11703 10988 12136
Trener-Dommerutvikling 92 123 443 909 1304 1990 609 923 1560 300 381 430
Klubbutvikling 409 352 858 1893 4106 4302 1355 2984 3053 538 1122 1249
Total 1313 1249 2638 35236 34318 37896 22695 21827 24081 12541 12491 13815

TilTak NBF UTVikliNGSaVDEliNG
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Følgende personer har vært engasjert på prosjektbasis i 
utviklingsavdelingen i løpet av sesongen:

andreas Hildremyr  Oslo/Akershus
Børge lenborg    Oslo/Akershus
Nina Durban andreassen  Østfold
Magnus skulstad  Innlandet 
andré Kopperud   Agder
Jørn Hansen   Rogaland
Joakim Kinnander  Hordaland
roy Mikalsen   Nord-Norge
andre Hagen   Bandy
alexander Bjørnerud  EL-innebandy
Marit sørvig   EL-innebandy
torgeir M. ådland   Helse Hordaland

Helge Branting  Trenerutvikling
Niklas Brajic   Trenerutvikling
Vegard Munthe  Klubbutvikling

Jostein sjaatil  Sentralt
Marcus Nilsson  Sentralt
Eivind tysdal  Leder 

I tillegg har Kim-Alexander Jørstad (Dommerutvikling) 
og gunnar Olsen (Kretsutvikling) vært involvert i 
Utviklingsavdelingens arbeid. Eivind Tysdal har vært leder 
for Utviklingsavdelingen i sesongen 2012/2013.

ENgASJERTE I UtVIKlINgsaVDElINgEN 2012/2013
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klUBBER, MEDlEMMER OG liSENSER

KlUBBEr, MEDlEMMEr og lIsENsEr  
I HoCKEY, BaNDY, INNEBaNDY
Norges Bandyforbund (NBF) hadde pr 1. januar 2012, 339 
registrerte klubber med til sammen 25 032 medlemmer 

ved den årlige idrettsregistreringen. Til sammenligning 
hadde vi 327 klubber med 23 367 medlemmer på 
idrettsregistreringen i 2011. 
 

aNTall klUBBER OG MEDlEMSUTVikliNG 2011 Til 2012

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 - 9 klubber -6 23 -7 12 29 -18 9 91 16 61
Bandy - 39 klubber -1 55 23 12 40 -49 -57 -28 58 -15
Innebandy - 298 Klubber 40 86 6 85 174 89 336 139 15 473

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 39 9 298
Medlemmer 5117 1000 18915
Lisensierte spillere 1645 139 7386

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

11 % 3 % 

86 % 

Klubber 

Bandy

Hockey

Innebandy

20 % 

4 % 

76 % 

Medlemmer 
18 % 1 % 

81 % 

Lisenser 

Diagrammet under viser utviklingen i antall klubber og 
medlemsutviklingen fordelt på idrettene. Vi ser at innebandy 

har vekst i alle klasser. Veksten er spesielt stor 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 regionene som har hatt størst vekst er Oslo/Akershus, 
Rogaland og Nord-Norge med henholdsvis 616, 261 og 238 
medlemmer.  I den viktige 13–19- årsklassen er det Midt-
Norge, Oslo/Akershus, Rogaland, Innlandet og Østfold som 
har vekst. 

Måltall INNEBANDY

krets.navn Klubber Klubber

m
ed

le
m

m
er

lis
en

se
r

Oslo og Akershus Bandyregion 66 23 % 5861 3105
Nord-Norge Bandyregion 58 19 % 2388 506
Midt-Norge Bandyregion 40 14 % 2635 779
Rogaland Bandykrets 32 11 % 2216 699
Østfold Bandykrets 18 7 % 1712 1021
Innlandet Bandyregion 17 6 % 1252 318
Hordaland Bandykrets 16 5 % 817 246
Agder Bandykrets 15 5 % 833 237
Sogn og Fjordane Bandykrins 8 3 % 218 127
Vestfold Bandykrets 8 3 % 358 176
Telemark Bandykrets 7 2 % 227 17
Buskerud Bandykrets 6 2 % 398 155

291 18915 7386

23 % 

19 % 

14 % 

11 % 

7 % 

6 % 

5 % 

5 % 

3 % 
3 % 

2 % 
2 % Klubber 

Oslo og Akershus Bandyregion

Nord-Norge Bandyregion

Midt-Norge Bandyregion

Rogaland Bandykrets

Østfold Bandykrets

Innlandet Bandyregion

Hordaland Bandykrets

Agder Bandykrets

Sogn og Fjordane Bandykrins

Vestfold Bandykrets

Telemark Bandykrets

Buskerud Bandykrets

Krets/Region (Antall klubber) 0-
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Oslo og Akershus Bandyregion (68) 82 1323 1224 663 1953 1241 4004 5245 119 1585 1302 640 2215 1460 4401 5861 37 262 78 -23 262 219 397 616
Midt-Norge Bandyregion (42) 14 801 548 492 581 612 1824 2436 2 624 640 502 867 621 2014 2635 -12 -177 92 10 286 9 190 199
Nord-Norge Bandykrets (56) 52 264 625 491 718 720 1430 2150 76 392 607 557 756 752 1636 2388 24 128 -18 66 38 32 206 238
Rogaland Bandykrets (33) 90 583 504 218 560 422 1533 1955 142 681 555 228 610 488 1728 2216 52 98 51 10 50 66 195 261
Østfold Bandykrets (20) 29 502 537 148 427 305 1338 1643 44 530 552 160 426 319 1393 1712 15 28 15 12 -1 14 55 69
Innlandet Bandyregion (19) 24 288 328 221 303 222 942 1164 31 311 358 243 309 262 990 1252 7 23 30 22 6 40 48 88
Agder Bandykrets (15) 0 120 285 138 275 199 619 818 5 213 246 152 217 178 655 833 5 93 -39 14 -58 -21 36 15
Hordaland Bandykrets (15) 10 99 144 222 292 253 514 767 8 71 141 265 332 293 524 817 -2 -28 -3 43 40 40 10 50
Buskerud Bandykrets (7) 2 112 75 44 169 97 305 402 7 117 71 59 144 96 302 398 5 5 -4 15 -25 -1 -3 -4
Vestfold Bandykrets (8) 5 76 82 27 98 14 274 288 3 80 81 29 165 25 333 358 -2 4 -1 2 67 11 59 70
Telemark Bandykrets (7) 0 32 91 106 99 78 250 328 0 20 56 70 81 54 173 227 0 -12 -35 -36 -18 -24 -77 -101
Sogn og Fjordane Bandykrins (8) 0 25 128 68 55 22 254 276 0 23 107 33 55 28 190 218 0 -2 -21 -35 0 6 -64 -58
Totalt (298) 308 4225 4571 2838 5530 4185 13287 17472 437 4647 4716 2938 6177 4576 14339 18915 129 422 145 100 647 391 1052 1443

MEDlEMSUTVikliNG kRETS/ REGiON - iNNEBaNDy

FORDEliNG klUBBER, MEDlEMMER OG liSENER i kRETS/ REGiON - iNNEBaNDy

44 % 

7 % 
10 % 

9 % 

4 % 

13 % 

4 % 

3 % 

2 % 
0 % 2 % 2 % Lisenser 

31 % 

13 % 

14 % 

12 % 

7 % 

9 % 

4 % 

4 % 

1 % 1 % 2 % 

2 % 
Medlemmer 
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KlUBBEr - INNEBaNDY
I Norges Bandyforbund er det 298 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, Innlandet, Buskerud 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 2011 til  2012. 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

Klubb/Gruppe 0-
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Greåker Innebandyklubb 6 51 28 17 31 16 117 133 12 96 72 20 49 22 227 249 6 45 44 3 18 6 110 116
Gjelleråsen IF 0 126 121 23 59 74 255 329 24 136 158 24 97 95 344 439 24 10 37 1 38 21 89 110

Krokhøl innebandyklubb - gr. 0 10 1 7 2 2 18 20 23 8 33 8 30 43 59 102 23 -2 32 1 28 41 41 82
Alta Innebandyklubb - Innebandy 7 18 13 12 1 16 35 51 6 27 43 27 8 45 66 111 -1 9 30 15 7 29 31 60

Narvik Malmers IBK 0 37 16 49 12 21 93 114 4 39 40 77 53 53 160 213 4 2 24 28 41 32 67 99
Kolnes IL - Innebandygruppe 0 53 12 4 17 21 65 86 24 40 35 2 23 38 86 124 24 -13 23 -2 6 17 21 38

Nes Innebandyklubb 0 58 17 10 16 38 63 101 2 42 40 16 20 53 67 120 2 -16 23 6 4 15 4 19
Brønnøy Innebandyklubb 0 0 27 21 4 25 27 52 0 1 50 11 20 37 45 82 0 1 23 -10 16 12 18 30

BOSI - Bodø Studentenes Idrettslag 0 0 2 6 4 3 9 12 0 0 24 14 5 8 35 43 0 0 22 8 1 5 26 31
Haugesund Studentidrettslag 0 0 0 22 6 1 27 28 0 0 21 7 0 1 27 28 0 0 21 -15 -6 0 0 0

Totalt 13 353 237 171 152 217 709 926 95 389 516 206 305 395 1116 1511 82 36 279 35 153 178 407 585

BESTE MEDlEMSUTVikliNG i FRaFallSalDEREN 13-19 ÅR
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Gjelleråsen IF 0 126 121 23 59 74 255 329 24 136 158 24 97 95 344 439 24 10 37 1 38 21 89 110
Sveiva Innebandy 7 76 85 24 100 58 234 292 13 93 84 34 167 117 274 391 6 17 -1 10 67 59 40 99

Freidig, SPK 0 165 95 9 44 75 238 313 2 169 110 15 53 92 257 349 2 4 15 6 9 17 19 36
Tunet Innebandyklubb 1 149 88 23 72 112 221 333 2 148 91 30 78 120 229 349 1 -1 3 7 6 8 8 16

Bygdø Monolitten Idrettslag 0 141 111 12 56 134 186 320 0 139 106 19 84 108 240 348 0 -2 -5 7 28 -26 54 28
Ajer Innebandyklubb 21 131 105 49 53 26 333 359 23 130 122 33 33 23 318 341 2 -1 17 -16 -20 -3 -15 -18

Asker Innebandyklubb 8 141 86 4 67 58 248 306 2 144 91 4 73 71 243 314 -6 3 5 0 6 13 -5 8
NOR 92 Innebandyklubb 2 103 70 10 88 45 228 273 7 101 70 23 88 55 234 289 5 -2 0 13 0 10 6 16

Holmlia Sp.kl. 1 32 64 59 99 99 156 255 2 68 79 29 105 105 178 283 1 36 15 -30 6 6 22 28
Sarpsborg Innebandyklubb 1 105 116 12 39 82 191 273 1 128 106 5 38 87 191 278 0 23 -10 -7 -1 5 0 5

Totalt 41 1169 941 225 677 763 2290 3053 76 1256 1017 216 816 873 2508 3381 35 87 76 -9 139 110 218 328
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ÅRSRAPPORT 2012/13 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

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 68  (22,8) 298
Medlemmer 5861  (31,0) 18915
Lisenser 3105  (42,0) 7386

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 1 11
Trener 1 (20 timer) 4 54
Dommer 1 (9 timer) 1 37
Startmøte (2–4 timer) 1 5
Laglederlisens (4 timer) 8 79

tIltaKsplaN
•	 Skolebesøk
•	 Skoleturnering
•	 Innebandyskole
•	 Åpen hall
•	 AKS (Aktivitetsskolen)
•	 Minirunder
•	 Velkommen til innebandy
•	 Klubbesøk
•	 Klubbutvikling
•	 Bjerke prosjektet
•	 Idrettsdager
•	 Synliggjøring 
 
EValUErINg
Bjerke prosjektet: 
Prosjektet er et samarbeid med ledelse faget ved Bjerke 
VgS 3 klasse. 14 elever har vært involvert som trenere i 
fem klubber (VIF, Haugerud I.F, Sagene, Mg10 og Sveiva).  
Dette har vist seg å være verdifulle ressurser for klubbene. 
Klubbene har fått flere nye lag og lag som fungerer bedre. 
Flere av elevene har også blitt engasjert av klubbene i 
etterkant og fungerer nå som innebandytrenere.

AKS/SFO:
Ressurser tildeles via AKS, treningstid og lønn til 
instruktører. Hente ordning hvor treningen blir en 
forlengelse av AKS dagen eller mens barna er på AKS/SFO. 
Begge tiltak er positive. Det har resultert i økt aktivitet og 
rekruttering av nye spillere og ledere. Ferdig utarbeidet 
nybegynnerkurs er tilgjengelig og kan gjøre at vi øker 
omfanget av tiltakene.

Dette gir større synlighet av innebandy i skolen. Og har 
resultert i flere minirundelag.

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 120 7 64
Deltakere 4185 70 265
Menn 2431 51 204
Kvinner 1754 19 61

Børge lenborg har vært ansatt i  
100% stilling.
E-post: borge.lenborg@nbfutvikling.no
Mobil: 920 89 288

www.nbfutvikling.no/oslo/akershus

STaTUSOVERSikT

8



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

Fortsette å utvikle et tett arbeid med de tillitsvalgte 
og jobbe med disse på en positiv måte. Jobbe i tråd med 
langtidsplaner nasjonalt, regionalt og lokalt.

Tiltakene i verktøykassen vår fungerer bra. Utfordringen 
er å få flere som kan bidra både i krets og i klubbene. 
Rekrutteringstiltak rettet mot foreldre og foresatte for å få 
tak i flere ressurspersoner blir avgjørende i tiden fremover. 
Her er minirundene en ypperlig arena.

Anlegg situasjonen bedrer seg dessverre ikke i Oslo, og er 
lik som tidligere. Noen kommuner i Akershus har fått flere 
haller og her er det viktig å etablere og/eller øke aktiviteten.

Treneroppfølging blir sentralt i årene fremover, behovet 
for trenerkoordinatorer som kan følge opp trenerne lokalt i 
klubbene ses på som en naturlig progresjon i aktiviteten vår.

Nye klubber i vekstområder. Komme inn i idrettslag som har 
et fokus på å gi et tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet.

Det er ønskelig å få til lavterskel turneringer for 15–25år, 
her ser vi et behov og potensial på grunn av et stort frafall 
totalt sett i idretten.

MÅlSETTiNG FOR NESTE SESONG
•	 4 nye klubber
•	 10 nye lag i seriespill 
•	 Passere 3250 lisensierte spillere
•	 Passere 6200 medlemmer

Oppdater

Oppdater
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ÅRSRAPPORT 2012/13 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 20  (6,7) 298
Medlemmer 1712  (9,1) 18915
Lisenser 1021  (13,8) 7386

tIltaKsplaN 
•	 Skolebesøk 
•	 Innebandyskole
•	 Barneskoleturnering
•	 Ungdomsskoleturnering
•	 Lavterskelturnering
•	 Regelkveld
•	 Klubbkveld
•	 Aktivitetsdag
•	 Young Mentor kurs
•	 Minirunder 
 
EValUErINg
Innebandyskole/nybegynnerkurs:
Disse har fungert veldig bra. Men i forhold til å få med 
deltagerne videre, er det nok mest hensiktsmessig å 
ha en varighet på 6-8 uker. De som gikk over 1–2 dager 
var deltagelsen bra, men veldig få som fortsatte etter 
innebandyskolen.

Lavterskelturnering:
Dette har vært et tiltak som har fungert veldig bra. Det 
spilles på små baner med 3–4 utespillere. Det har gjort det 
enklere for klubber å starte lag etter at serien er i gang. 
Men også vært en mulighet for etablerte lag som har endel 
nybegynnere å melde seg på, men da selvfølgelig uten de 
med mye erfaring. Dette er noe vi kommer til å fortsette med 
neste sesong og håper da enda flere klubber oppdager at 
dette er et bra tiltak.

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 3 21
Trener 1 (20 timer) 2 25
Dommer 1 (9 timer) 1 2
Startmøte (2–4 timer)  
Laglederlisens (4 timer) 2 11

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 84 15 64
Deltakere 3601 225 259
Menn 1921 103 145
Kvinner 1680 122 114
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Klubbkveld:
Vi har gjennomført to klubbkvelder denne sesongen og det 
er en fin arena for klubber å møtes, for å drøfte forskjellige 
ting og diskutere problemstillinger.
Det er også en fin arena for utviklingskonsulent å fange opp 
behov klubbene måtte ha i forhold til hjelp til blant annet 
rekruttering. Det er også viktig å samle klubbene for å sikre 
at vi drar i samme retning. For eksempel at oppstart av nye 
lag bør satses på i samme alder, så man har noen å spille mot.

FraMtIDsUtsIKtEr
Fortsette kontakten med klubbene og bidra der det trengs 
rekruttering. Da med blant annet skolebesøk, markedsdager, 
Velkommen til innebandy kurs og innebandyskoler.

Satse på barneskoleturneringer, med håp om å øke antallet 
deltagende skoler og nybegynnerkurs i etterkant i regi av 
klubb.

Bidra til å arrangere minirunder for de yngste og 
lavterskelturneringer for de aldre det måtte være behov for 
dette.

MÅlSETTiNG FOR NESTE SESONG
•	 1–2 nye klubber
•	 5–10 nye lag i seriespill
•	 Passere 1100 lisensierte spillere
•	 Passere 1800 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2012/13 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 19  (6,3) 298
Medlemmer 1252  (6,6) 18915
Lisenser 318 (4,3) 7386

TilTakSplaN
•	 Skolebesøk 
•	 Venn-innebandy
•	 Yngres runder
•	 Velkommen til innebandy
•	 Trener 1
•	 Treneroppfølging
•	 Målvaktsskole
•	 Dommerkurs
•	 Klubbesøk
•	 Føringsmøter
•	 Klubbkonferanse
•	 EL-innebandy
 
EValUErINg
Klubbesøk:
Stort fokus denne sesongen og jeg føler at det har vært en 
veldig god ting. Alle klubber i regionen som har aktivitet har 
i løpet av sesongen fått besøk av meg opptil flere ganger. 
I år som i fjor har jeg valgt meg ut klubber som har vært i 
ekstra fokus fra min side. Klubbesøkene har dreid som om 
forskjellige hendelser med tanke på hvilke klubb jeg har 
vært hos. Organisering rundt aldersbestemt virksomhet, 
styremøter og generell støtte, er de mest brukte 
oppgavene under besøk. Erfaringen min fra klubbesøk er at 
kommunikasjonen, kartleggingen og ikke minst samarbeidet 
med den enkelte klubben blir meget bedre. Herunder 
kommer også arbeid med skolebesøk. Det er viktig for meg 
som utviklingskonsulent å ha et godt innblikk i alle klubbene 
i regionen min. Et klubbesøk gir meg absolutt det og jeg blir 
godt tatt i mot på slike oppdrag. Som oftest blir jeg spurt 
om å komme, men inviterer også meg selv ved ved enkelte 
anledninger.

Venn-innebandy:
Satt i gang i organiserte former denne sesongen. Dette er 
et tilbud til klubber, venninnegjenger og andre damer som 
ønsker å spille innebandy. Vi har en relativt liten dameserie 
i regionen og jeg har inntrykk av at klubbene har satt pris 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 2 15
Trener 1 (20 timer) 1 12
Dommer 1 (9 timer) 1 7
Startmøte (2–4 timer)  
Laglederlisens (4 timer)  

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 101 9 62
Deltakere 3294 66 367
Menn 2523 55 213
Kvinner 771 11 154
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på dette tilbudet som må sees på som et supplement og 
en arena for rekruttering og en mulighet hvor nye utøvere 
kan prøve seg. Organiseringen er på samme måte som 
en minirunde hvor et lag kan melde seg på til en enkelt 
runde, konkurrere og senere velge om de vil være med på 
flere runder. I løpet av sesongen har det blitt arrangert 2 
venninnebandyturneringer i regionen.

FraMtIDsUtsIKtEr
Tungt inn i få klubber: Velge seg ut en håndfull klubber som 
man bruker mye tid på. Disse klubbene har muligheten til å 
dra nytte av ekstra støtte og oppfølging. Det er likevel viktig 
å ikke glemme resten.

Yngresrunder: At våre unge utøvere er mye i fokus gjennom 
en sesong gjør at dette blir gøy å holde på med. Jeg er 
opptatt av at kvaliteten på yngresrunder skal være på topp.

Klubbesøk: Enten det er for en spesiell hendelse eller 
generelle besøk er dette kanskje noe av det viktigste som 
gjøres. Her treffer man medlemmene og styret og man får et 
klarere bilde av klubben.

Kurs: Er etter min mening nøkkelen til en voksende masse av 
ressurspersoner. Trener og lederkurs er helt avgjørende for å 
skape gode klubber.

Treneroppfølging: Viktig for å kvalitetssikre det arbeidet 
som gjøres under et kurs. Dette tilbudet viser at vi bryr oss 
om deltagerne fra kurs og andre trenere som måtte ønske 
oppfølging. 

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 1–2 nye klubber
•	 6 nye lag i seriespill
•	 Passere 320 lisensierte spillere
•	 Opprettholde 1251 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2012/13 agDEr  www.nbfutvikling.no/agder

aNSaTTE

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

www.nbfutvikling.no/agder

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 15  (5,0) 298
Medlemmer 833  (4,4) 18915
Lisenser 237 (3,2) 7386

tIltaKsplaN
•	 Skolebesøk
•	 Skoleturnering
•	 Innebandyskoler 
•	 Trener 1 
•	 Klubbesøk
•	 Minirunder
•	 Aktivitetsrunder

EValUErINg
Skolebesøk og skoleturneringer:
Har også denne sesongen gitt svært positive resultater. 
Klubbene har fått hjelp av meg til skolebesøk i forbindelse 
med rekruttering til deres aldersbestemtelag/
nybegynnerkurs/innebandyskoler. Klubbene har merket godt 
pågangen av nye deltakere fra skoleområdene hvor jeg har 
vært på besøk. Denne sesongen var det Kristiansand IBK og 
Kvarstein IL som hadde størst vekst. Men også i Just IL, Lia 
IL, FK Vigør, Toppen IL og Risør IBK har det vært vekst denne 
sesongen. Skolebesøkene har resultert i at vi har fått med 
mange flere lag i minirundene (6–12 år). Alt sett under ett 
så har det blitt veldig positivt resultat i alle skolebesøkene 
jeg har gjort i regionen. Skolebesøkene jeg har gjort er kun 
rettet mot konkrete tilbud/tiltak i klubbene.

Innebandyskole/nybegynnerkurs:
Det ble før sommeren 2012 laget ett dokument/oppskrift 
på Innebandyskole «gøy med liten ball» av undertegnede 
og Roy Mikalsen, utviklingskonsulent i Nord-Norge. 
Hensikten var at det skulle bli lettere for klubbene å starte 
opp med og gjennomføre en innebandyskole. Toppen IL sin 
innebandyskole var ett tilbud for jenter og gutter i alderen 
9–12 år, det var én dag i uken over 8 uker med innebandy 
aktivitet for barna med fokus på lek og morro. Det var ca. 
20 deltakere på denne innebandyskolen, og etter endt 
innebandyskole så var det 18 jenter og gutter som fortsatte 
med innebandy i Toppen IL. Dette resulterte i at Toppen IL 
kunne stille med lag i minirundene etter jul, samt at Toppen 
IL stiller lag i g13 serien neste sesong. Det har også blitt 
gjennomført nybegynnerkurs som ett tiltak for oppstart av 
innebandy i Kristiansand IBK. Dette resulterte i at klubben 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 1 5
Trener 1 (20 timer) 1 10
Dommer 1 (9 timer) 1 11
Startmøte (2–4 timer)  
Laglederlisens (4 timer)  

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 88 7 56
Deltakere 4724 40 260
Menn 2673 33 208
Kvinner 2051 7 52
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fikk inn over 20 medlemmer i aldersgruppen 6–12 år. Stort 
sett alle som var med på nybegynnerkurset ble med videre 
gjennom sesongen og deltok i samtlige minirunder i Agder.

FraMtIDsUtsIKtEr
Vi har nå en veldig bra struktur i de gjenværende klubbene 
i Agder. Strategien videre blir å jobbe med tett dialog om 
status og rekruttering til de klubbene vi har i kretsen. Det 
vil også jobbes hardere med å få med nye klubber/grupper 
i Agder Bandykrets. Letteste måte å få de inn, er å tilby 
de å være med i mini-/aktivitetsrunder. Det vil fortsatt 
være viktig å jobbe med fortettning mellom de byene med 
innebandy aktivitet, men det er også viktig å jobbe litt vekk 
fra kysten for å få med nye klubber litt inn i Agder. 

Målet for neste sesong er at alle klubbene i Agder skal klare 
å arrangere en innebandyskole/nybegynnerkurs for 6-12 
åringer hvert år ved sesongstart. 

Alle klubbene ønsker å satse på jenter og gutter i 
aldersgruppene 6–12 år og 13–19 år. Jeg kommer derfor 
til å fortsette å jobbe mye med skolebesøk også neste 
sesong.  Det kommer også til å bli ett ekstra stort fokus på 
aldersgruppen 13–19.  

Vi ønsker også å få med flere kammerat-/venninne-/skolelag 
i aktivitetsrundene neste sesong. 

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 
området. Dette ser jeg på som en god rekrutteringsarena for 
både barn og voksne.  

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 3 nye klubber
•	 5 nye lag i seriespill
•	 Passere  265 lisensierte spillere
•	 Passere  900 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2012/13 rogalaND  www.nbfutvikling.no/rogaland

aNSaTTE

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

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 33  (11,0) 298
Medlemmer 2216  (11,7) 18915
Lisenser 699  (9,5) 7386

TilTakSplaN
•	 Skolebesøk
•	 Skoleturnering
•	 Minirunder 
•	 Kameratinnebandy/Venn-innebandy/Lavterskeltilbud
•	 Velkommen til innebandy
•	 Klubbesøk
•	 Klubbmøter
•	 EL-innebandy
•	 Anleggsutfordringer
•	 Folkehelseprosjekt

EValUErINg
Minirunder:
Minirunder er den beste og enkleste rekrutteringsarenaen 
vi har. Det er her det er enklest å rekruttere inn nye spillere, 
foreldre/ressurspersoner og nye klubber. Minirundene er 
en foreldrevennlig konkurranseform der vi har tydelig fokus 
på holdninger og verdier.  Dette har fått skikkelig fotfeste 
i Rogaland. Det er kamp om å få minirunder og arrangørene 
av minirundene er veldig flinke. Minirundene i Nordfylket 
blir også bedre og bedre, nå er det 4 klubber som har gode 
arrangement. Denne sesongen ble det så mange lag at 
utfordringen blir hvordan vi skal dele opp minirundene.  
Neste sesong må vi nok spille de mest populære 
minirundene over to dager. 

Kameratinnebandy/Venn-innebandy/Lavterskeltilbud:  
Kameratinnebandy og Venn-innebandy er innebandy 
på små baner (20x10 meter) med små mål (90x60 cm). 
Kameratinnebandy og Venn-innebandy er samme konsept, 
der Kameratinnebandy er for gutter/menn, mens Venn-
innebandy er for jenter/damer. Det er kun lov å stille mikslag 
i Kameratinnebandy. 

www.nbfutvikling.no/rogaland

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 5 47
Trener 1 (20 timer)  
Dommer 1 (9 timer) 1 7
Startmøte (2–4 timer)  
Laglederlisens (4 timer)  

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 115 3 58
Deltakere 6536 49 296
Menn 4330 38 242
Kvinner 2206 11 54
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Lavterskelturneringer er småbanespill for ungdom og 
voksne, 3 mot 3. Dette minner mye om minirunder for 
voksne. Her er det enklere å rekruttere inn nybegynnere eller 
mosjonister enn det er å rekruttere nybegynnere i ordinært 
seriespill. Kretsen jobber med å legge til rette med å få fast 
arrangementstid i ukedager til våre lavterskel turneringer. Vi 
kommet til å satse på dette konseptet da vi tror at det kan 
fungere godt på områder som innebandyen ikke er så godt 
etablert. I tillegg til at vi har tro på at vi kan fange opp en del 
mosjonist aktivitet i byområder på dette konseptet.

FraMtIDsUtsIKtEr
Vi planlegger å jobbe tettere opp mot idrettskrets, 
idrettsråd og kommune for å bedre rammevilkårene våre, 
både når det gjelder trening og arrangementstid. Vant, 
mål og merking for innebandy i hallene blir også et viktig 
arbeid for å sikre videre vekst. Vi ønsker en klar strategi for 
etablering av aktivitet der hvor det bygges nye haller, da er 
det oftest enklest å få treningstid.

Vi planlegger å utarbeide et fem ukers innebandykurs som 
holdes på SFOer i SFO tiden. Utøverne blir medlem i lokal 
klubb og etter endt kurs skal utøverne delta på en minirunde. 
I tillegg skal vi ha et foreldremøte eller Velkommen til 
innebandykurs for å sikre at det blir etablert et varig tilbud. 
Penger fra utviklingspotten blir brukt til å honorere de 
instruktørene som tar på seg oppgaven.

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 2 nye klubber
•	 3 nye lag i seriespill
•	 Passere 770 lisensierte spillere
•	 Passere 2400 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2012/13 HorDalaND  www.nbfutvikling.no/

aNSaTTE

torgeir M. ådland har vært ansatt i 
100 % stilling. 
E-post: torgeir.adland@nbfutvikling.no
Mobil: 902 36 418

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 15  (5,0) 298
Medlemmer 817  (4,3) 18915
Lisenser 246  (3,3) 7386

TilTakSplaN
•	 Skolebesøk
•	 Innebandyskole
•	 Aktivitetsdager
•	 Klubbesøk
•	 EL-innebandy
•	 Idrettsleir 

EValUErINg
Rekruttering:
Den største utviklingen denne sesongen har vært at flere 
hender har vært i sving i klubbene. Det har vært fokusert på 
å få bærekraftige treningsgrupper for barn og unge. Dette 
har i stor grad lykkes, og det er i dag mange flere trenere 
som håndterer flere treninger enn det som var mulig forrige 
sesong. Etter nyttår har hovedfokuset vært på å etablere 
nye grupper i alderen 6–8 år, og dette har gitt stor respons. 
Til høsten regner vi med å ha en ny stor klasse i turneringene 
for de aller minste. Den gode kontakten med idrettsråd, 
idrettskrets og kommune har blitt videreført, og gjør at 
idretten får mye oppmerksomhet på aktivitetsdager og 
lignende. Én helt ny klubb, Søreide IL, har startet aktivitet 
for barn, men er ikke innmeldt enda. Denne klubben får til 
høsten sin egen hall og vil satse hardt på innebandy. Siden 
klubben ligger i en bydel uten aktivitet fra før er dette noe vi 
har store forhåpninger til.

Utdanning:
Arbeidet med å utdanne nye trenere har fortsatt denne 
sesongen, og vi har bra tilgang på motiverte nye trenere med 
T1-kompetanse. Med stor vekst er det et skrikende behov 
for flere hender til å kunne ta imot flere barn og unge som vil 
spille innebandy. Til høsten ønsker vi å forsøke å få foreldre 
involvert gjennom «Velkommen til Innebandy»-kurs. Det 
vil også være viktig å motivere de trenerne vi har utdannet 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer)  
Trener 1 (20 timer) 1 6
Dommer 1 (9 timer)  
Startmøte (2–4 timer)  
Laglederlisens (4 timer)  

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 114 1 3
Deltakere 2781 6 6
Menn 1786 4 3
Kvinner 995 2 3

Joakim Kinnander har vært ansatt i 
100 % stilling.  (1.januar 2013)
E-post: joakim.kinnander@nbfutvikling.no
Mobil: 940 13 433

www.nbfutvikling.no/
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de siste sesongene gjennom å tilby videreutdanning og 
treneroppfølging.

FraMtIDsUtsIKtEr
Ut ifra erfaringene de tre siste sesongene er det viktig 
at det fortsettes på den kursen som er påbegynt. Det er 
ingenting som tyder på at potensialet i Hordaland er uttømt; 
foreløpig har veksten foregått hovedsaklig i tre av ni bydeler 
i Bergen, og det betyr at det er mange «svarte hull» både i 
og rundt Bergen hvor det er stort potensial for ny aktivitet. 
Den brede tilnærmingen vi har hatt i Bergen, med fokus på 
helse i tillegg til tradisjonell rekruttering, har vært med på 
å åpne dører som tidligere har vært lukket for innebandy 
som idrett og bør videreføres. Denne sesongen var veksten 
relativt beskjeden sammenlignet med tidligere år. Nye tiltak 
som kameratinnebandy og kampanjer for nye klubber bør 
gi betydelig vekst neste år, i tillegg til at vi allerede har sett 
en vekst på mellom 50 og 100 medlemmer. Vi mener en 
gjennomsnittlig vekstrate på 10–15% bør være oppnåelig de 
neste 5–10 sesongene med dagens forutsetninger. Arbeidet 
med en årsplan bør fortsettes, og det bør etterstrebes 
å ha flere faste aktiviteter for å rekruttere nye spillere 
(eksempelvis skoleturneringer). Det bør satses på nye 
klubber i Ytrebygda, Olsvik, og Landås. Her er det signalisert 
at det er interesse, og det er sannsynligvis muligheter for å 
skape relativt stor vekst relativt raskt.

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 4 nye klubber
•	 3 nye lag i seriespill
•	 Passere 300 lisensierte spillere
•	 Passere 1000 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2012/13 NorD-NorgE  www.nbfutvikling.no/nord-norge

aNSaTTE

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

www.nbfutvikling.no/nord-norge

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 56  (18,7) 298
Medlemmer 2388  (12,6) 18915
Lisenser 506  (6,9) 7386

tIltaKsplaN
•	 Skolebesøk / aktivitetsdag / skoleturneringer
•	 Innebandyskole
•	 Turneringer / minirunder
•	 Velkommen til innebandy
•	 Klubbesøk
•	 EL-innebandy
•	 Venn-innebandy
•	 Løkkeinnebandy
•	 Idrettsdager
 
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. 
Det har fungert godt som tiltak at også personer fra klubb 
har hatt ei slik trening etter skolebesøk.

Innebandyskole:
Dette er et flott tiltak for å lære barna innebandy og for å 
få inn medlemmer på en rimelig og god måte. Tiltaket varer 
over en begrenset periode (8–12 uker) i regi av klubb og der 
deltageren blir medlemmer i klubben. Etter endt kurs, er det 
opp til foreldrene å drive tiltaket videre. Innebandyskole 
som tiltak har fungert godt i Bodø Ibk, Narvik Malmers og 
Senja Ibk. Senja Ibk doblet medlemsmassen gjennom dette 
tiltaket, noe som er gledelig. 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 7 58
Trener 1 (20 timer) 1 6
Dommer 1 (9 timer) 1 10
Startmøte (2–4 timer)  
Laglederlisens (4 timer) 

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 98 10 49
Deltakere 2774 87 179
Menn 1695 61 137
Kvinner 1079 26 42
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FraMtIDsUtsIKtEr
Arbeidet med turné virksomhet der konsulent reiser og blir 
på et sted over flere dager med skolebesøk, klubbtreninger, 
Velkommen til innebandykurs og møte med klubb, har gitt 
stor effekt. 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 sammen med 
noen fra klubben, når man er på besøk også tar klubben 
over etterpå. Kurset «Velkommen til innebandy» har man 
gjennomført 7 av i sesongen 2012/2013, og det må man 
fortsette med sesongen 2013/2014. Dette blant annet for å 
rekruttere flere ressurspersoner til innebandy. VIB bør man 
ha på alle reiser man har i landsdelen.

Ikke ha for mange fokusområder og tiltak på en gang, 
men heller legge et godt fundament der man satser. 
Konsentrere seg om få fokusområder, for å starte opp flere 
klubber i samme område. Årsplanen og samarbeid med 
krets blir viktig, for å koordinere utviklingsarbeidet og 
konkurranseaktiviteten. 

Minirunder for barn og kamptilbud for ungdom er viktig. 
Dette med minirunder og kamptilbud for ungdom, kunne 
vært bedre sesongen 2013/2014. gledelig er det likevel 
at ungdom har en egen ungdomsserie i noen deler av Nord-
Norge. Ungdomsserie er noe som må spre seg til Salten, 
Helgeland, Nord-Troms og Finnmark også. Derfor viktig 
at klubber/idrettslag fokuserer på ungdom og starter 
med tilbud for disse i samme aldersklasser. Krets må også 
sesongen 2013/2014 terminfeste minirundene og disse må 
man strekke seg langt for å fastholde. 

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 3 nye klubber
•	 5 -10 nye lag i seriespill
•	 Passere 550 lisensierte spillere
•	 Passere 2600 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2012/13 BANDY www.nbfutvikling.no/bandy

STaTUSOVERSikT

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 39  (100,0) 39
Medlemmer 5117  (100,0) 5117
Lisenser 1645  (100,0) 1645

tIltaKsplaN
•	 Powerskating
•	 Bandyskole
•	 Skoleturnering
•	 Velkommen til bandy 
•	 Klubbesøk
•	 Klubbmøter
 
EValUErINg
Velkommen til bandy:
Det er avholdt 8 velkommen til bandy kurs. Det har totalt 
vært 388 deltakere, 204 menn og 186 kvinner. Dette 
lavterskelkurset fungerer meget bra, i det at kurset evner å 
gi en enkel innføring i bandyidretten. Utviklingskonsulenten 
ønsker at denne formen for kurs skal bidra til at flere 
blir kjent med bandy som aktivitet, og ønsker å øke 
omfanget neste sesong. Dette kan også være en inngang til 
trenerutdanningens første nivå, trener 1.

Bandyskole:
Utviklingskonsulenten har holdt og bidratt på 13 
bandyskoler, med totalt 661 deltakere. 452 menn og 209 
kvinner. NBFU ønsker å øke fokus på bandyskoler videre. 
Dette er et tiltak som fungerer meget bra, og er selve 
kjernen i rekrutteringsarbeidet. For at tiltakene skal bli 
bedre ser utviklingskonsulenten det hensiktsmessig å 
komme tidlig i gang, der det er tilrettelagt for dette. På den 
måten har man bedre tid til å rekruttere flere spillere og 
deltakere gjennom sesong. Det er utarbeidet et dokument 
hvor fokuset er å gi et støttemateriell for instruktører ved 
oppstart av bandyskoleaktivitet. Dokumentet finner du på 
www.nbfutvikling.no/bandy 

Kurs antall deltakere
Velkommen til bandy 8 388
Powerskating  
Barn og ungdomstrener  
Dommer 1   
Startmøte  
Laglederlisens   

tiltak  akt.int.  trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 28 6 22
Deltakere 832 99 139
Menn 655 68 110
Kvinner 177 31 29

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
Utviklingskonsulenten ønsker å bidra i større grad rundt 
arbeidet med bandyskoler.  Bandyskole er et kjempekonsept.  
NBF har utviklet et hefte med forslag til gjennomføring 
av bandyskole. Utviklingskonsulenten oppfordrer derfor 
alle som ønsker bistand rundt arbeidet med bandyskole 
å ta kontakt. Målet bør være at alle klubber arrangerer 
bandyskole. Ikke bare sikrer det rekruttering i form av 
nye spillere til bandyidretten, det skaper også mange nye 
ildsjeler gjennom foreldrene som følger sine barn, og ikke 
minst danner det grunnlaget for all statlig finansiering 
av klubb og forbund. Det er mange klubber som gjør en 
kjempejobb og som har gode rutiner på gjennomføring av 
sine bandyskoler, disse erfaringene må deles. På den måten 
kan klubber lære av de gode erfaringene og gjennomføre 
gode bandyskoler. Når det gjelder økt rekruttering er alle 
samarbeidspartnere. Alle er tjent med at enda flere barn 
og unge begynner å spille bandy. Målet er klart, vi må få en 
økning i antall medlemmer i årene fremover.

Andre forventninger på veien videre bunner i vekst og 
synliggjøring i områder og prosjekter som blir prioritert, med 
økt medlemsbevissthet som en naturlig link til dette. 

Videre vil det prioriteres kurs. Vi ber derfor klubber som er 
interessert å melde i fra, slik at vi kan få planlagt dette i god 
tid. 

Konsulenten ønsker generelt å bidra i klubbutvikling, der 
klubbene selv kjenner de har behov for bistand, med verktøy, 
tiltak og prosesser. 

MålsEttINg For NEstE sEsoNg
•	 3 nye klubber
•	 25 nye lag i seriespill
•	 Passere 1900 lisensierte spillere
•	 Passere 5300 medlemmer
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statUs
Aktiviteten i Utviklingsavdelingen er stadig blitt 
utvidet med nye prosjekter som skal støtte opp om 
utviklingskonsulentenes arbeid. 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 dette arbeidet 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
Det vil bli satt enda mer fokus på hvordan vi kan dra nytte 
av hverandres kompetanse og samkjøre aktiviteter ute i 
klubbene. Det vil derfor også neste sesong bli organisert 
arenaer for samspill. 

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

sENtralE prosJEKtEr SESONgEN 2012/2013
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MINIrUNDEr

Minirunder er et tilpasset konkurransetilbud, organisert 
som turneringsspill for barn under 12 år i innebandy. Et 
foreldrevennlig konsept med mange kamper på kort tid. 
Kampene spilles på redusert banestørrelse med færre 
spillere, uten resultattavle og etter likespill-prinsippet. 
Dette gir stor aktivitet og høy deltagelse for alle spillerne. 
Minirundene har ført til stor vekst i kretsene/regionene 
dette er etablert.

Målet er å få flest mulig unge til å spille innebandy over hele 
landet. Minirunder skal bidra til dette og må derfor være 
lett tilgjengelig, lite tidkrevende, godt organisert, gi stor 
aktivitet og ikke minst være gøy. Dersom vi får med mange 
minirundelag, vil vi også nå mange foreldre og foresatte 
som får innblikk i denne fartsfylte idretten. Minirundene er 
derfor en god rekrutteringsarena for nye spillere, foreldre 
og foresatte som kan bli fremtidige spillere, trenere, ledere 
og dommere.

Et minirundeutvalg, bestående av representanter fra 
alle kretsene/regionene med minirundearrangement, har 
utarbeidet en beskrivelse over hvordan minirundene skal 
organiseres og gjennomføres over hele landet. Utvalget 
utarbeidet en egen brosjyre som beskriver både konseptet 
og arrangementet. Brosjyren finner du på www.nbfutvikling.
no/minirunde.
Ønsket er at en slik standardisering vil styrke produktet, 
øke omfanget og sikre kvaliteten. Minirunder blir 
enklere å selge, samtidig som vi får bedre kontroll på at 
konkurransetilbudet for barn under 12 år, sin er i tråd med 
gjeldene barneidrettsbestemmelser.

likespill-prinsippet 
På minirundene har vi et prinsipp om at alle skal spille like 
mye og få prøve seg i ulike posisjoner. Dette er viktig for å 
oppleve fremgang og mestring, uavhengig av
ferdighetsnivå. Det er mestring ut fra den enkeltes 
forutsetninger som skal være fokus hos trenere og ledere 
i minirunder, ikke resultat.   
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tIltaKsplaN
Turneringer
Dommerkurs
Trenerkurs

EValUErINg
Turneringer: 
Vi har opplevd at det er flere lag en før som deltar på 
turneringer. Ved Challenge cup i 2012 deltok det 16 lag 
fordelt på 10 klubber. Dette er den største turneringen 
som er blitt arrangert i Norge. Det har totalt i sesongen 
2012/2013 blitt avholdt fem turneringer i EL-innebandy. Vi 
har vært på de turneringene som har blitt gjennomført, og 
det er flott å se at flere klubber arrangerer turneringer og at 
flere klubber engasjerer seg mer i utviklingen.

Dommerkurs:
Vi sliter med å få nok dommere på turneringer, noe som 
gjør at noen må dømme i overkant mange timer ved 
hver turnering. Man har derfor arbeidet med å utvikle et 
dommerkurs for EL-innebandy. Kurset har blitt utviklet av 
en erfaringsgruppe, der en av målsetningene har vært å få 
samme regler i Skandinavia. Dommerkurset vil forsøkes som 
pilot under sommerleiren i Rykkinnhallen.
 

El-INNEBaNDY 

Trenerkurs
Året som har gått, har også hatt fokus på utvikling av 
trenerkurs. Norges Bandyforbund (NBF) har en etter 
hvert bred kursmatrise, men har manglet et ferdigutviklet 
trenerkurs for EL-innebandy. Kurset: Velkommen til EL-
innebandy har vært under utarbeidelse, og nærmer seg 
nå ferdigstilling. Kurset vil bidra til økt kompetanse innen 
trenervirket i våre EL-innebandyklubber.

FrEMtIDsUtsIKtEr
Vi ser for oss sesongen 2013–2014 som en spennende 
sesong. Det vil bli et økt fokus på kompetanseheving i form 
av kurs. Dette medfører mindre fokus på klubbutvikling og 
avvikling av turneringer. Klubbene må ta større ansvar for 
turneringene. Klubbene må også i mye større grad bli flinkere 
til å skaffe seg egne midler til sine klubber og samarbeide 
mye tettere med andre klubber i deres region.
Kretsene håper og tror vi kan bidra enda mer enn tidligere. 
Noen er flinke, mens andre bidrar lite eller ingen ting på EL – 
Innebandy.

•	 Vi har satt et tak på 40 klubber. Når vi når dette taket, 
skal ikke NBF engasjere seg mer i forhold til klubb 
oppstart. NIF, og Leverandører er informert.

•	 Vi skal klargjøre Velkommen til EL-Innebandy og 
Dommerkurset innen 2014

•	 Vi må jobbe med å skaffe flere midler til driften av EL-
Innebandy. 

•	 Vi må utdanne flere dommere, fast reglement og 
turnerings reglement. Ha flere til å jobbe under 
Challenge cup.

status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 32  (100,0) 32
Medlemmer 376  (100,0) 376
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VENN-INNEBaNDY

Prosjektet har som mål å etablere seg som et 
konkurransetilbud i alle regioner, og er et tilbud som først 
og fremst retter seg mot nye utøvere. Tilbudet er tidligere 
omtalt som Venninnebandy og Kammeratinnebandy.  Dette 
er et lavterskeltilbud som ønsker å bli sett på som en 
inngangsport til organisert innebandy.

En «venn-innebandyturnering» organiseres på samme 
måte som en minirunde, og åpner for deltagelse for spillere 
som allerede tilhører en klubb, men også for spillere fra 
lag og spillere som ikke deltar i organisert aktivitet fra 
før. Et godt tips til klubbene er å arrangere et 6-10 ukers 
«nybegynnerkurs» som videre kan avsluttes med deltagelse 
på en «venn-innebandyturnering».

Prosjektet ønsker å åpne opp for et større 
konkurransetilbud for utøvere som ønsker å konkurrere, 
men som ikke er interessert i eller har muligheten til å 
trene 2–3 ganger i uken som man ofte gjør i den organiserte 
innebandyen. Det er ønskelig at klubbene ser på Venn-
innebandy som et naturlig tilbud for å knytte til seg flere 
medlemmer, og at tilbudet er en mellomting mellom den 
uorganiserte (ca. 200 000 utøvere) og den organiserte 
innebandyen (ca. 19 000 utøvere)

Til forskjell fra innebandy slik vi kjenner den spilles en 
«venn-innebandyturnering» på liten bane med færre spillere 
(3 spillere med eller uten målvakt). Dette gjør at man trenger 
få spillere for å starte et lag og man har en liten flate med 
mange involveringer i løpet av en kamp. Dette er ofte en stor 
fordel for nye utøvere som ikke er vant til spill på stor bane 
med større avstander å bevege seg på. 

FrEMtIDsUtsIKtEr
•	 Starte opp et liknende tilbud i alle regioner
•	 Arrangere minst 4 turneringer i løpet av en sesong
•	 Være et godt supplement til allerede eksisterende 

konkurranseaktivitet
•	 Rekruttere inn nye utøvere til eksisterende klubber og 

lag
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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. Dersom 
skolebesøk skal gjennomføres som rekrutteringstiltak, må 
det være tilgjengelig treningstilbud/nybegynnerkurs for 
den aktuelle aldersgruppen i lokal klubb. Info om trenings 
tidspunkt og sted skal være klart til skolebesøket. 

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. gjennom økt fokus på 
innebandy i kroppsøvingstimene, tror vi omfanget vil øke og 
kvaliteten bedres, slik at enda flere elever får kjennskap til 
og ønsker å begynne med denne fantastiske idretten. 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.

lEKEKUrs
Lekekurs er ett tiltak fra trivselslederprogrammet rettet 
mot å forebygge mobbing og gjennom å øke den fysiske 
aktiviteten i friminuttene. 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 10 slike kurs. 
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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 ledelsesfaget har vi 
kunnet hjelpe mange klubber med nye engasjerte trenere. 
I år har det vært et prosjekt i samarbeid med Bjerke VgS. 
11 elever i 3. klasse har vært involvert som trenere i 
fem klubber (VIF, Haugerud I.F, Sagene, Tunet og Sveiva). 
Elevene har trent lag i klubbene i 10 uker, som en del av sin 
obligatoriske praksis på skolen. Oppstart er etter høstferien 
og varer frem til jul. 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. 35 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

Tiltak innenfor trenerutvikling er Ny Trenerløype, 
Velkommen til innebandy/bandy/EL-innebandy (VIB),  
Treneroppfølging (TO),Trener 1, Trener 2, og målvakt. I tillegg 
har det blitt arbeidet hardt med å innarbeide gode rutiner 
rundt kurs. I sesongen 2013–14 vil vi jobbe videre med en 
kursinstruks, www.nbfutvikling.no/kursinstruks, som skal 
øke kvaliteten på forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av 
kurs.

NY trENErlØYpE, VIB og to
Forbundsstyret har nedsatt en styringsgruppe som skal 
arbeide med utvikling og implementering av ny trenerløype, 
etter rammeverk fra Norges idrettsforbund (NBF). I 
sesongen 2013–14 har man hatt fokus på å arbeide med 
vårt grunnleggende kurs, VIB, samt treneroppfølging og 
Etterutdanningsmoduler (EtU).  På VIB er det etablert 
veiledere for alle våre idretter med unntak av hockey. 
Resultat finnes på den enkelte utviklingskonsulent sin 
årsrapport. TO er et tiltak som vi har stor tro på. Her vil alle 
som gjennomfører grunnleggende trenerutdanning få tilbud 
om treneroppfølging i klubb. Når det gjelder etterutdanning 
i ny trenerløype har det blitt utviklet Verdens beste 
idrettsforelder (VBIF) samt Kommunikasjon og konflikt 
(KOK). VBIF vil i tillegg til å være en etterutdanning være 

et grunnleggende kurs uten forkrav. KOK vil være et EtU 
for alle våre grunnleggende kurs, T1, Laglederlisenskurs, 
Tillitsvalgtkurs samt Dommer grunnkurs 1.

trENEr 1 
Sesongen 2012/2013 er det avholdt 12 Trener 1 kurs, med 
totalt 150 deltakere,  samt to Trener 1 instruktørsamlinger. 
Ser en på sesongen 2011/2012 ble det her avholdt 14 
Trener 1 kurs med til sammen 255 deltakere. Det betyr en 
reduksjon på 53 deltakere inneværende sesong. 
Det gjennomføres 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, der 10 timer består av praktiske øvelser og 10 timer 
består av 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 
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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. 

trENEr 2
Det er i inneværende sesong avholdt et Trener 2 kurs med 
15 deltakere.  Alt av Trener 2 materiale ble for to år siden 
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.  
Erfaringene fra det første kurset etter revideringen var 
positive. 
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 Helge Branting i tillegg til Niklas Brajic 
som ble med sesongen 2012–13.  
Målsetting for neste sesong er å gjennomføre to Trener 
2-kurs. 80 % av deltakerne skal bestå (gjennom god 
oppfølging og motivasjon). 

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 og Trener 2-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 

Klubbutvikling er alle virkemidler som bidrar til at klubben 
utvikler seg fra dagens situasjon til en fremtidig bedret 
situasjon. Hvordan man finner frem til hva som er bedre 
for hver klubb, er en diskusjon som gjøres av medlemmene 
i klubben. Mange klubber tar til hjelp ressurser fra Norges 
Bandyforbund (NBF) og Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité (NIF) for å enklere føre denne 
prosessen. En klubbutviklingsprosess er gjentakende: Den 
gjøres hele tiden ut i fra de samlede målene klubbene selv 
ønsker. 

Klubbutviklingsprosessen skal fungere som en overordnet 
sammenfatning av all aktivitet rettet mot klubben.  Klubbene 
skal således få et konsekvent og gjennomtenkt fundament 
å forholde seg til med henhold til all aktivitet de driver. 
Klubbutvikling vil derfor være en del av det grunnleggende 
arbeidet for å oppnå mål satt i NBFs strategiplan/
virksomhetsplan.

NBF har i sesongen 2013–14 videreutdannet to 
utviklingskonsulenter og en prosjektmedarbeider i NIFs 
klubbveiledereutdanning. Klubbveilederne (KV) møter alltid 
klubbene der de er i dag og hjelper klubbene å sette i gang 
med en utvikling som klubbene selv ønsker. Klubbveilederne 
skal være en støtte som klubber og utviklingskonsulenter og 
arbeider etter NBFs klubbhjul. 

Tiltakene som det settes fokus på først runde er 
klubbkontakt, klubbesøk og startmøte.

KlUBBKoNtaKt
Klubbkontakt er en uformell kontakt med klubben, oftest 
gjennom et medlem. Klubbkontakt kan skje på arrangement, 
ved annen aktivitet som kurs o.l., samt ved direktekontakt på 
telefon.
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KlUBBEsØK
Klubbesøk er møte med klubbledelse, oftest i klubbens 
egne lokaler. Under klubbesøk gjennomføres aktiv 
analyse av klubben og klubbsituasjonen. Klubbesøk 
utføres av KV og følger NIF arbeidsmetode for 
klubbesøk.

Hensikt med klubbesøket er å skape en direkte og 
personlig relasjon til klubber, samt lytte til klubben 
og gjøre en grov kartlegging for å avdekke hva som er 
den aktuelle klubbens viktigste behov og utfordringer. 
I slutten av klubbesøket gis i tillegg hensiktsmessig 
informasjon om klubbutvikling. Når du veileder klubben 
på aktuelle tiltak og muligheter til kompetanseutvikling, 
må dette skje i forhold til de behovene som de 
signaliserer.

startMØtE
Startmøte er en enkel og effektiv prosess klubbene 
kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak 
og sikre fremdrift i sitt arbeid. Startmøtet tar en kveld 
og resulterer i konkrete planer for videre arbeid i 
idrettslaget.

Prosessen involverer både medlemmer, aktive, 
styrerepresentanter, foreldre, ledelse osv. På denne 
måten blir flere stemmer hørt og flere ønsker for 
idrettslagets fremtid kommer frem.  En slik demokratisk 
og involverende fremgangsmøte gjør at flere føler 
eierskap til de planene som blir lagt, til idrettslaget og 
driften av laget. 

FraMtIDsUtsIKtEr
For hver strategiperiode for NBF skal effektmål for 
klubbutviklingsarbeidet spesifiseres. Arbeidet skal følge 
målsetninger satt i NIF idrettspolitisk dokument, samt 
bidra til å nå NBF sine mål.
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Midt-Norge 40 2436 723 42 2635 779 2 199 56
Buskerud 6 402 149 7 398 155 1 -4 6
Vestfold 6 288 161 8 358 176 2 70 15
Telemark 8 328 28 7 227 17 -1 -101 -11
Sogn og Fjordane 7 276 130 8 218 127 1 -58 -3
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Midt-Norge 1 1 1 5 1 2 2
Buskerud
Telemark 1
Vestfold 1
Sogn og Fjordane 1 1 1

klUBB- MEDlEM- liSENSUTVikliNG kRETS/ REGiON - iNNEBaNDy

kURSSTaTUS

I tabellen under vises en statusoversikt for innebandyklubber, medlemmer og lisenser i 
kretsene/regionene: Midt-Norge, Buskerud, Vestfold, Telemark og Sogn og Fjordane. 

I tabellen under vises en statusoversikt for gjennomførte kurs i kretsene/regionene Midt-
Norge, 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. Vi ser også at antall 
deltagende lag på de ulike Minirundene rundt om i landet 
er sterkt økende. 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 
Lavterskelturneringer og Nybegynnerkurs (6-10 ukers 
innebandykurs, som inkluderer medlemskap i klubb)  i 
regi av klubb og krets, for å fange opp frafall fra andre 
idretter. Det er avgjørende at det finnes et tilbud også for 
nybegynnere som kommer inn i idretten vår i ungdomsalder. 
De kan ikke trene og spille kamper med/mot spillere med 
10 års erfaring. Klarer vi å etablere Lavterskelturneringer 
og Nybegynnerkurs i innebandy, vil vi beholde flere fra 
minirundegenerasjonen også inn i ungdomsalder, samtidig 
som vi også kan rekruttere inn nye ungdommer fra andre 
idretter. Forhåpentligvis vil vi ta tilbake tronen som den 
idretten i Norge med størst rekruttering i alderen 13-19 år.

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. Fokuset på 
utdanning og kompetanseheving i hele organisasjonen vil 
kvalitetssikre gode tiltak innen alle virksomhetsområdene.  
Utfordringen ligger i å få frigjort nok ressurser, slik at vi kan 
realisere vårt store potensial på en god måte. 

aVslUtNINg

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 
339 nye lag, noe som utgjør omtrent 5000 nye spillere. Det 
er et stort steg i riktig retning.
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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. 

Hovedmål Norges Bandyforbund: 

Det skal være gøy!


