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UTVIKLING SESONGEN 2013/2014

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. 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. Konsulentene bistår i tillegg klubbene med 
søknader på halltid, utstyr og andre midler.

Utviklingsavdelingen arbeider innenfor flere 
virksomhetsområder og med flere tiltak i tråd med 
strategien til Norges Bandyforbund. Hovedmålet er å få flere 
aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre 
frafall – og det skal være gøy.

Tiltakene har foregått innenfor tre faser:
1. fase:  Velkommen til innebandy (aktivitet)
2. fase: Grunnleggende utdanningsfase (kompetanse)
3. fase:  Konsolideringsfase (klubbutvikling)

Utviklingsavdelingen gjennomførte 1777 tiltak i 2013 for  
35 596 personer.  Tabellen under viser en oversikt over de 
tre siste årenes tiltakstall.

Antall tiltak Antall deltakere Fordeling menn Fordeling kvinner
2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Konsulenter
Aktivitetsutvikling 938 748 631 30349 28727 27386 19382 18014 16999 10967 10713 10387
Trener-Dommerutvikling 110 56 92 1183 628 851 910 407 632 273 221 219
Klubbutvikling 578 379 349 2729 1771 4091 2056 1262 2974 673 509 1117
Sentralt
Aktivitetsutvikling 58 64 143 695 3707 1522 337 2717 921 358 990 601
Trener-Dommerutvikling 43 36 31 228 281 453 204 202 291 24 79 162
Klubbutvikling 50 30 3 412 122 15 295 93 10 117 29 5
Totalt konsulent og sentralt
Aktivitetsutvikling 996 812 774 31044 32434 28908 19719 20731 17920 11325 11703 10988
Trener-Dommerutvikling 153 92 123 1411 909 1304 1114 609 923 297 300 381
Klubbutvikling 628 409 352 3141 1893 4106 2351 1355 2984 790 538 1122
Total 1777 1313 1249 35596 35236 34318 23184 22695 21827 12412 12541 12491

TILTAK NBF UTVIKLINGSAVDELING
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Følgende personer har vært engasjert i 
utviklingsavdelingen sesongen 2013/2014:

Andreas Hildremyr  Oslo/Akershus
Børge Lenborg    Oslo/Akershus
Nina Durban Andreassen  Østfold
Magnus Skulstad  Innlandet 
André Kopperud   Agder
Jørn Hansen   Rogaland
Torgeir M. Ådland   Helse Hordaland
Joakim Kinnander  Hordaland
Roy Mikalsen   Nord-Norge
Andre Hagen   Bandy
Alexander Bjørnerud  EL-innebandy
Marit Sørvig   EL-innebandy

Helge Branting   Trenerutvikling
Niklas Brajic    Trenerutvikling
Mari Grønlund    Trenerutvikling
Kent Göransson    Trenerutvikling
Vegard Munthe   Klubbutvikling

Jostein Sjaatil   Sentralt
Marcus Nilsson   Sentralt
Eivind Tysdal   Leder 

I tillegg har Gunnar Olsen (Krets), Kim-Alexander Jørstad 
(Dommer), Per Harald Bai Stabell (Verdens beste 
idrettsforelder) og Åsmund Sjøberg (Laglederlisens).

Eivind Tysdal har vært leder for Utviklingsavdelingen i 
sesongen 2013/2014.

ENGASJERTE I UTVIKLINGSAVDELINGEN 2013/2014
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KLUBBER, MEDLEMMER OG LISENSER

KLUBBER, MEDLEMMER OG LISENSER 
Norges Bandyforbund (NBF) hadde pr 1. januar 2013, 337 
registrerte klubber med til sammen 26 430 medlemmer 
ved den årlige idrettsregistreringen. Til sammenligning 
hadde vi 339 klubber med 25 032 medlemmer på 
idrettsregistreringen i 2012. 

Diagrammene under viser fordelingen mellom idrettene 
i form av klubber, medlemmer og lisenser, samt 
medlemsutviklingen i de ulike alderskategoriene i 
idrettsregistreringen fra 2012 til 2013. 

ANTALL KLUBBER OG MEDLEMSUTVIKLING 2012 TIL 2013
gruppe.id gruppe.navn
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Hockey - 8 klubber 14 81 53 50 93 13 123 245 126 202 291 709 1000 6 60 46 15 27 24 101 221 128 195
Bandy - 39 klubber 9 395 137 45 148 12 1858 1068 397 1048 734 4383 5117 38 511 122 48 195 82 2219 960 384 1048
Innebandy - 298 Klubber 143 922 962 995 1554 294 3725 3754 1943 4623 4576 14339 18915 124 1114 1054 954 1671 256 4230 3889 2017 4711

13.mai - ferdig

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 - 8 klubber -8 -21 -7 -35 -66 11 -22 -24 2 -7
Bandy - 39 klubber 29 116 -15 3 47 70 361 -108 -13 0
Innebandy - 298 Klubber -19 192 92 -41 117 -38 505 135 74 88

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 38 8 298
Medlemmer 5607 823 20000
Lisensierte spillere 1645 139 7386 Ok 13.mai

13.mai - ikke gjort enda - bruke tall Frank?

Bandy Hockey Innebandy
Klubber 35 7 288
Medlemmer 5079 790 17472
Lisensierte spillere 1810 134 7468
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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  NBF for de ulike kretserregioner.  

Det har vært en vekst i antall innebandymedlemmer i alle 
kretser/regioner, med unntak av Østfold, Nord-Norge og  
Buskerud. I den viktige 13-19 årsklassen er det Oslo og 
Akershus, Innlandet og Agder som har størst vekst. 
 

MÅLTALL INNEBANDY
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Klubber 
Oslo og Akershus Bandyregion

Nord-Norge Bandyregion

Midt-Norge Bandyregion

Rogaland Bandykrets

Innlandet Bandyregion

Hordaland Bandykrets

Agder Bandykrets

Østfold Bandykrets

Sogn og Fjordane Bandykrins

Vestfold Bandykrets

Telemark Bandykrets

Buskerud Bandykrets

Krets/Region (Antall klubber) 0-
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Oslo og Akershus Bandyregion (67) 119 1585 1302 640 2215 1460 4401 5861 87 1703 1457 630 2242 1513 4606 6119 -32 118 155 -10 27 53 205 258
Midt-Norge Bandyregion (47) 2 624 640 502 867 621 2014 2635 4 825 529 561 933 745 2107 2852 2 201 -111 59 66 124 93 217
Rogaland Bandykrets (32) 142 681 555 228 610 488 1728 2216 100 904 574 273 586 541 1896 2437 -42 223 19 45 -24 53 168 221
Nord-Norge Bandykrets (52) 76 392 607 557 756 752 1636 2388 64 428 566 442 832 715 1617 2332 -12 36 -41 -115 76 -37 -19 -56
Østfold Bandykrets (16) 44 530 552 160 426 319 1393 1712 46 502 452 128 394 309 1213 1522 2 -28 -100 -32 -32 -10 -180 -190
Innlandet Bandyregion (18) 31 311 358 243 309 262 990 1252 27 307 457 221 322 292 1042 1334 -4 -4 99 -22 13 30 52 82
Agder Bandykrets (17) 5 213 246 152 217 178 655 833 34 267 323 166 302 239 853 1092 29 54 77 14 85 61 198 259
Hordaland Bandykrets (18) 8 71 141 265 332 293 524 817 15 165 169 268 324 301 640 941 7 94 28 3 -8 8 116 124
Vestfold Bandykrets (8) 3 80 81 29 165 25 333 358 0 88 115 40 161 35 369 404 -3 8 34 11 -4 10 36 46
Buskerud Bandykrets (7) 7 117 71 59 144 96 302 398 3 114 78 47 151 96 297 393 -4 -3 7 -12 7 0 -5 -5
Sogn og Fjordane Bandykrins (9) 0 23 107 33 55 28 190 218 0 12 153 79 58 49 253 302 0 -11 46 46 3 21 63 84
Telemark Bandykrets (7) 0 20 56 70 81 54 173 227 0 29 65 99 79 68 204 272 0 9 9 29 -2 14 31 45
Totalt (298) 437 4647 4716 2938 6177 4576 14339 18915 380 5344 4938 2954 6384 4903 15097 20000 -57 697 222 16 207 327 758 1085

MEDLEMSUTVIKLING KRETS/ REGION - INNEBANDY

FORDELING KLUBBER, MEDLEMMER OG LISENER I KRETS/ REGION - INNEBANDY
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KLUBBER - INNEBANDY
I Norges Bandyforbund er det 298 innebandyklubber. Av
de største klubbene i tabellen under kommer sju klubber 
fra Oslo og Akershus Bandyregion og en klubb fra hver av 
kretsene/regionene Innlandet, Hordaland 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 2012 til  2013. Utfordringen for flere klubber 
er å beholde de gode tallene  fra 6–12 år til aldersgruppen 
13-19 år, og videre til 20–25 år. 

MÅLTALL INNEBANDY

DE STØRSTE INNBANDYKLUBBENE - MEDLEMMER
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Krokhøl innebandyklubb - gr. 23 8 33 8 30 43 59 102 12 13 109 8 23 55 110 165 -11 5 76 0 -7 12 51 63
Lillehammer Innebandyklubb 0 23 47 14 22 8 98 106 0 6 92 6 29 8 125 133 0 -17 45 -8 7 0 27 27
Ullensaker/Kisa IL 0 55 29 5 70 22 137 159 0 83 67 9 99 57 201 258 0 28 38 4 29 35 64 99
Sveiva Innebandy 13 93 84 34 167 117 274 391 4 90 117 49 119 103 276 379 -9 -3 33 15 -48 -14 2 -12
IK Akerselva 5 61 7 90 75 84 154 238 9 73 36 67 69 78 176 254 4 12 29 -23 -6 -6 22 16
Horten Innebandyklubb 3 57 37 5 37 3 136 139 0 65 64 9 51 9 180 189 -3 8 27 4 14 6 44 50
Asker Innebandyklubb 2 144 91 4 73 71 243 314 2 129 117 7 75 58 272 330 0 -15 26 3 2 -13 29 16
Lørenskog Innebandyklubb 54 45 38 3 27 28 139 167 34 75 63 9 29 31 179 210 -20 30 25 6 2 3 40 43
Elverum Innebandy 1 18 25 19 42 34 71 105 2 25 46 25 57 49 106 155 1 7 21 6 15 15 35 50
Bygdø Monolitten Idrettslag 0 139 106 19 84 108 240 348 0 113 126 24 99 113 249 362 0 -26 20 5 15 5 9 14
Totalt 101 643 497 201 627 518 1551 2069 63 672 837 213 650 561 1874 2435 -38 29 340 12 23 43 323 366

BESTE MEDLEMSUTVIKLING I FRAFALLSALDEREN 13-19 ÅR
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Gjelleråsen IF 24 136 158 24 97 95 344 439 17 177 153 31 109 103 384 487 -7 41 -5 7 12 8 40 48
Sveiva Innebandy 13 93 84 34 167 117 274 391 4 90 117 49 119 103 276 379 -9 -3 33 15 -48 -14 2 -12
Ajer Innebandyklubb 23 130 122 33 33 23 318 341 25 140 133 31 35 26 338 364 2 10 11 -2 2 3 20 23
Tunet Innebandyklubb 2 148 91 30 78 120 229 349 2 163 92 28 78 122 241 363 0 15 1 -2 0 2 12 14
Bygdø Monolitten Idrettslag 0 139 106 19 84 108 240 348 0 113 126 24 99 113 249 362 0 -26 20 5 15 5 9 14
Asker Innebandyklubb 2 144 91 4 73 71 243 314 2 129 117 7 75 58 272 330 0 -15 26 3 2 -13 29 16
Fjellkameratene, IL 8 36 62 24 75 80 125 205 15 116 59 43 77 107 203 310 7 80 -3 19 2 27 78 105
Sarpsborg Innebandyklubb 1 128 106 5 38 87 191 278 1 143 119 10 24 95 202 297 0 15 13 5 -14 8 11 19
Holmlia Sp.kl. 2 68 79 29 105 105 178 283 11 76 75 32 97 119 172 291 9 8 -4 3 -8 14 -6 8
Sagene IF 0 53 29 31 120 88 145 233 0 48 38 45 157 107 181 288 0 -5 9 14 37 19 36 55
Totalt 75 1075 928 233 870 894 2287 3181 77 1195 1029 300 870 953 2518 3471 2 120 101 67 0 59 231 290

13.mai - Ok
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ÅRSRAPPORT 2013/14 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 67  (22,5) 298
Medlemmer 6119  (30,6) 20000
Lisenser 3103  (41,9) 7409

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 4 45
Trener 1 (20 timer) 3 45
Dommer 1 (9 timer) 2 28
Klubbesøk (1–2 timer) 9 26
Laglederlisens (4 timer) 5 92

TILTAKSPLAN
• Skolebesøk
• Skoleturnering
• Innebandyskole
• Åpen hall
• Velkommen til innebandy
• Klubbkontakt
• Klubbesøk
• Klubbutvikling
• Idrettsdager/Markedsdager
 

Skolebesøk 
Har fungert veldig bra når det har vært et tett samarbeid 
med klubb, der klubben har et treningstilbud i etterkant av 
skolebesøk. Dette har gitt både kortsiktige og langsiktige  
resultater. Skolebesøkene fungerer godt også i nye miljøer, 
så sant de er knyttet opp til ny lokal klubb. Besøkene skaper 
interesse og nysgjerrighet i nye miljøer. 

Totalt sett har skolebesøk denne sesongen resultert i 
oppstart av flere minirundelag og økt de eksisterende 
treningsgruppene. 

Klubbkontakt:
Vi har gjennom sesongen hatt en tett dialog med klubber og 
idrettslag i regionen, i form av klubbkontakt, klubbesøk og 
deltakelse i styremøter og/eller foreldremøter. Dette for 
å synliggjøre aktivitets-, kurs-, og klubbutviklingstilbudet 
i regionen, samt for å ufarliggjøre innebandyidretten og 
formidle NBFs verdier.

I samarbeid med flere klubber har det blitt lagd tiltaksplaner 
for å etablere nye lag og/eller for å øke rekruttering 
til eksisterende lag. Tiltaksplanene har blitt fulgt opp i 
arbeidsmøter underveis i sesongen.

Tiltak  Akt.int.  Trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 173 21 52
Deltakere 5129 241 225
Menn 3102 175 165
Kvinner 2027 66 60

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

STATUSOVERSIKT
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FRAMTIDSUTSIKTER
Det må fortsatt fokuseres på medlemsbevissthet i Oslo/
Akershus. Flere medlemmer gir økte tildelinger både på 
treningstid og rene økonomiske midler, samt styrker den 
politiske posisjonen.  

Det må fortsatt jobbes for 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. 

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

Oslo får fire nye haller, som skal stå klare høsten 2015 
– Ekeberg, Grefsen, Hasle og Veitvet. Aktiviteten i disse 
områdene må styrkes i løpet av sesongen 2014/2015. 
Akershus har fått nye haller i Skedsmo, Ullensaker. Nesøya 
og Oppegård får nye flater høsten 2014. Aktiviteten i disse 
områdene må styrkes i løpet av sesongen 2014/2015. 

Selv med nye haller, blir det fortsatt trange kår for 
de eksisterende klubbene. Man ligger langt etter 
landsgjennomsnittet i forhold til antall haller pr innbygger. 
Men med klubbene sin vilje til å effektivisere og prioritere 
bruken av hall, gir det rom for økt innebandyaktivitet. 

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

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

MÅLSETTING FOR NESTE SESONG
• 4 nye klubber
• 10 nye lag i seriespill 
• Passere 3250 lisensierte spillere
• Passere 6350 medlemmer

Oppdater

Oppdater
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ÅRSRAPPORT 2013/14 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

STATUSOVERSIKT

Status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 16  (5,4) 298
Medlemmer 1522  (7,6) 20000
Lisenser 946  (12,8) 7409

TILTAKSPLAN 
• Skolebesøk 
• Innebandyskole
• Nybegynnerkurs
• Barneskoleturnering
• Ungdomsskoleturnering
• Klubbkveld
• Aktivitetsrunder
• Young Mentor kurs
• Minirunder 
 

Innebandyskole/nybegynnerkurs:
Har fungert veldig bra. I forhold til å få med deltagerne 
videre, er det nok mest hensiktsmessig å ha en varighet på 
6-8 uker, hvor man avslutter med deltakelse i minirunde eller 
aktivitetsrunde. 

I september startet vi innebandyskole for 1-2 klasse i 
Halden. Den gikk over 8 uker. De første gangene var det 5 
deltakere, men etterhvert kom det flere. Nå har det blitt en 
fin gruppe på ca. 12-14 stk som har deltatt på minirunder.

I Greåker har vi også hatt innebandyskole, her for jenter 
1-7 klasse i 6 uker. Det var ca. 10 stk som deltok og de har 
deltatt på aktivitetsrunder.

Innebandyskole eller nybegynnerkurs virker som den 
absolutt beste rekrutteringsmetoden for å etablere nye lag.

Aktivitetsrunder:
Dette har vært et tiltak som har fungert veldig bra. Tiltaket 
er et tilbud til lag med spillere i alle aldre, som ikke har vært 
med i det ordinære seriespillet. Dette har gjort det enklere 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 1 5
Trener 1 (20 timer) 1 13
Dommer 1 (9 timer) 2 13
Klubbesøk (1–2 timer) 5 11
Laglederlisens (4 timer) 2 37

Tiltak  Akt.int.  Trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 88 15 89
Deltakere 2182 167 276
Menn 1262 97 141
Kvinner 920 70 135
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for klubber å starte lag etter at serien er i gang. Det er også 
mulighet for etablerte lag som har en del nybegynnere å 
delta.

Klubbkveld:
Vi har gjennomført to klubbkvelder denne sesongen og det 
er en fin arena for klubber å treffes. Her får vi diskutert ulike 
problemstillinger og drøftet mulige løsninger. Det er også 
en fin arena for meg å fange opp behov klubbene måtte ha 
til hjelp i forhold til blant annet rekruttering. Det er også 
viktig å samle klubbene for å sikre at vi drar i samme retning. 
Oppstart av nye lag bør for eksempel gjøres 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. 

Fortsette med aktivitetsrunder, som er et bra tiltak for 
nyetablerte lag og nybegynnere. 

MÅLSETTING FOR NESTE SESONG
• 2 nye klubber
• 7 nye lag i seriespill
• Passere 1100 lisensierte spillere
• Passere 1800 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2013/14 INNLANDET  www.nbfutvikling.no/innlandet

ANSATTE

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

STATUSOVERSIKT

Status antall (% landsbasis) landsbasis
Klubber 18  (6,0) 298
Medlemmer 1334  (6,7) 20000
Lisenser 351 (4,7) 7409

TILTAKSPLAN
• Skolebesøk 
• Innebandyskole
• Målvaktskole
• Minirunder
• Venn-innebandy
• Velkommen til innebandy
• Treneroppfølging
• Klubbkontakt
• Klubbesøk
• EL-innebandy
 

Målvaktskole:
Ble avholdt som et tilbud til alle klubbers målvakter i 
november 2013. Målvaktgjerningen er noe som opptar meg 
og som jeg er interessert i. Dette tilbudet har blitt svært 
godt mottatt også denne sesongen. Tilbudet går igjennom 
et stort løft frem mot neste sesong og jeg gleder meg til 
fortsettelsen av dette.

Venn-innebandy:
Prosjektet har tatt flere skitt videre både med tanke på 
organisering, gjennomføring og rekruttering fra i fjor. 
Etablerte lag og nye grupper har kunnet bruke rundene som 
en fin rekrutteringsarena for nye spillere. Tilbakemeldingene 
har vært utelukkende positive.  

Treneroppfølging:
Dette har gått ut på at personer som har gjennomført Trener 
1 kurs i innebandy får besøk av meg på trening av lag/
gruppe. Her får jeg som instruktør muligheten til å følge opp 
den kunnskapen som er blitt presentert på Trener 1 kurset. 
Arbeidsmetoden er at vi på forhånd har avtalt en oppfølging 
hvor den aktuelle treneren(e) har forberedt en økt skriftlig. 
Økten har blitt gjennomført med meg som observatør. I 
etterkant har vi evaluert økten og diskutert gjennomføring, 
samtidig som vi har sett på løsningsalternativer der det har 
vært nødvendig. 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 1 10
Trener 1 (20 timer) 1 5
Dommer 1 (9 timer) 1 4
Klubbesøk (1–2 timer) 10 41
Laglederlisens (4 timer)  

Tiltak  Akt.int.  Trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 96 20 95
Deltakere 2696 196 493
Menn 2056 177 351
Kvinner 640 19 142
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Denne sesongen har det også blitt gjennomført flere 
oppfølginger av treneres rolle og handlinger i løpet av en 
kamp. Jeg synes arbeidet er spennende og har inntrykk av at 
trenere ønsker dette velkommen. 

FRAMTIDSUTSIKTER
Alle klubber vil få oppmerksomhet og støtte fra meg, men 
jeg vil legge ekstra mye ressurser i inntil tre klubber også 
kommende sesong. 

Fortsette med det tette triangelsamarbeidet mellom klubb, 
skole og meg for at effekten av skolebesøk skal være 
tilstede. Skolebesøk i forbindelse med et nytt tilbud eller 
arrangement er meget viktig. Mye besøk på enkelte skoler i 
kortere perioder har gitt bedre resultat.

Skolebesøk, innebandy- og målvaktskoler, klubbtreninger, 
klubbesøk og jentesatsning vil bli opprettholdt som tiltak 
kommende sesong.

Treneroppfølging for trenere som har gjennomført trener 
1. Det vil også tilbys treneroppfølging for andre trenere. 
Tanken er å skape refleksjon over arbeidet som legges ned i 
klubbene med tanke på trenergjerningen.

Våre aktive klubber i Innlandet begynner å få god kontroll 
på sin egen og regionens drift. Det er på tide å tørre å flytte 
grensene utover det vi allerede har, og forsøke å skape nye 
miljøer. Innlandet har et enormt potensiale og områder med 
stor befolkning som ikke har aktivitet i dag. 

MÅLSETTING FOR NESTE SESONG
• 3 nye klubber
• 3 nye lag i seriespill
• Passere 380 lisenser
• Passere 1350 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2013/14 AGDER  www.nbfutvikling.no/agder

ANSATTE

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

STATUSOVERSIKT

Status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 17  (5,7) 298
Medlemmer 1092 (5,5) 20000
Lisenser 259 (3,5) 7409

TILTAKSPLAN
• Skolebesøk
• Skoleturnering
• Nybegynnerkurs
• Idrettsskole 
• Klubbkontakt
• Minirunder
• Aktivitetsrunder

Idrettsskole:
Just IL, Randesund IL og Tveit IL er denne sesongen 
besøkt, noe som har resultert i økt interesse for innebandy 
både hos barn og voksne i disse gruppene. Besøk i 
barneidrettsgruppene ser jeg på som et veldig positivt 
tiltak, siden de får lek og moro med innebandyøvelser veldig 
tidlig. Dette vil nok øke interessen for innebandy hos barn 
og unge i Agder regionen. Innebandy i barneidretten har 
også resultert i at flere barneidrettsgrupper ønsker besøk 
og flere kan tenke seg å delta i minirunder. Planen er at 
flere barneidrettsgrupper kommende sesong melder seg på 
minirunde i sitt område.

Klubber som Risør IBK og Arendal IBK har denne sesongen 
opprettet barneidrettsgruppe for 5-7 åringer. Disse 
gruppene er innom flere idretter, men har størst fokus på 
innebandy.

Nybegynnerkurs:
Er et lavterskeltilbud for jenter og gutter i 3-7 trinn 
som går over 5-8 uker. Alle klubbene som har arrangert 
nybegynnerkurs har arrangert for gruppen 3-6 trinn, og etter 
endt kurs har det blitt opprettet tilbud om videre trening 
og deltakelse i minirundene. Nybegynnerkurs har i år blitt 
arrangert i Vågsbygd IBK, Arendal IBK, Kristiansand IBK, 
Toppen IL og Sørfjell IL.

Nybegynnerkursene blir arrangert i regi av klubb med egne 
instruktører, men noen av klubbene får ved behov hjelp av 
vårt nyoppretta trenerinstruktørteam. 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer)  
Trener 1 (20 timer)  
Dommer 1 (9 timer) 1 10
Klubbesøk (1–2 timer) 3 80
Laglederlisens (4 timer)  

Tiltak  Akt.int.  Trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 65 7 59
Deltakere 4270 102 349
Menn 2625 73 299
Kvinner 1645 29 50

14



FRAMTIDSUTSIKTER
De eksisterende klubbene i Agder har blitt veldig stabile. I 
årene som kommer vil det bli lagt større fokus på å få med 
flere nye klubber/idrettslag i innebandyfamilien.

Vi har kommet i kontakt med flere nye grupper som spiller 
innebandy som er interessert i å delta i aktivitetsrunder 
kommende sesong. Det vil også da jobbes med å få disse 
registrert som egne innebandyklubber.

Innebandyskoler eller nybegynnerkurs som avslutter med 
deltakelse i Mini- eller Aktivitetsrunde er tiltak som vil 
videreføres neste sesong. Ettersom aktivitetsrundene 
har hatt en stor fremgang, så blir vi muligens nødt til å 
arrangere disse rundene på egen dag og ikke samme dag som 
minirundene. Det vil bli satt 7-8 Mini- og Aktivitetsrunder i 
Agder kommende sesong. Målet for neste sesong er at alle 
klubbene i Agder skal klare å arrangere innebandyskole eller 
nybegynnerkurs for 6-12 åringer slik at vi får enda større 
deltakelse på minirundene våre.

Kommende sesong vil det bli åpnet for seriespill i følgende 
aldersbestemte klasser: G/J12, G/J14 og G/J16 i tillegg til 
senior serie dame/herre.

Vi kommer til å gjøre ett nytt forsøk på å få i gang 
lavterskeltilbud i Flekkefjord, i samarbeid med Rogaland, 
neste sesong. Vi har nå fått en solid gruppe i Mandal, men 
vi har også kommet i kontakt med en gruppe fra Lyngdal, 
Lillesand og Herefoss.

MÅLSETTING FOR NESTE SESONG
• 2 nye klubber
• 5 nye lag i seriespill
• Passere  300 lisensierte spillere
• Passere  1250 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2013/14 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 32  (10,7) 298
Medlemmer 2437  (12,2) 20000
Lisenser 710  (9,6) 7409

TILTAKSPLAN
• Skolebesøk
• Skoleturnering
• Nybegynnerkurs
• Minirunder 
• Kameratinnebandy
• Venn-innebandy
• Velkommen til innebandy
• Klubbkontakt
• Klubbesøk
• EL-innebandy

Minirunder:
Minirunder er et konsept som har fått skikkelig fotfeste 
i Rogaland Bandykrets. Det er kamp om å få arrangere 
minirunder. Minirundene i Nordfylket blir også bedre og 
bedre, der det nå er fire 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.   

Skoleturnering:
Rogaland Bandykrets har fått et godt samarbeid med St. 
Svithun vgs. Gjennom ledelsesfaget har idrettsklassen som 
praksis å arrangere ungdomsskoleturnering i innebandy. 
Dette er en gullkantet samarbeidsavtale som gir Rogaland 
Bandykrets svært god hjelp i sitt rekrutteringsarbeid. 

Første året med arrangementet var en kjempesuksess 
med over 100 påmeldte lag. Hvis skolene begynner å trene 
innfør mesterskapet og har ekstra fokus på innebandy 
før turneringen vil dette garantert føre til økt aktivitet. 
Dette er en fin arena for oss å treffe kroppsøvingslærere  
på, der vi kan informere og gi faglig påfyll til deres 
innebandyundervisning. Målet er at mange av elevene også 
deltar på venn-innebandy og kamerat-innebandy turneringer 
og blir medlem i lokal klubb.

Kamerat- og Venn-innebandy:  
Kameratinnebandy og venn-innebandy er innebandy 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 2 13
Trener 1 (20 timer)  
Dommer 1 (9 timer) 2 19
Klubbesøk (1–2 timer) 3 6
Laglederlisens (4 timer)  

Tiltak  Akt.int.  Trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 156 7 72
Deltakere 6531 49 539
Menn 4476 34 412
Kvinner 2055 15 127
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på små baner (20x10 meter) med små mål (90x60 cm). 
Kameratinnebandy og venn-innebandy er det samme 
konseptet, der kameratinnebandy er for gutter/menn, mens 
venn-innebandy er for jenter/damer. Det er kun lov å stille 
mikslag i kameratinnebandy. Rogaland Bandykrets jobber 
med å legge til rette for fast arrangementstid i ukedagene 
for venn-innebandy og kameratinnebandy. 

Dette er et rekrutteringstiltak som vi ønsker å rekruttere 
nybegynnere og mosjonister fra 13 år og oppover. 

FRAMTIDSUTSIKTER
Vi vil fortsette med fokus på skolebesøk, skoleturneringer 
og nybegynnerkurs som resulterer i lag til Minirunder, 
Kamerat- og Venn-innebandy.

Minirunder er det beste og enkleste rekrutteringsarenaen vi 
har. Det er her det er enklest å rekruttere inn nye spillere og 
nye klubber. Det er mye enklere å rekruttere barn i alderen 
6-12 år enn det er å rekruttere i noen andre aldersgrupper. 

Kamerat- og Venninnebandy er småbanespill for ungdom 
og voksne. Her er det enklere å rekruttere inn nybegynnere 
eller mosjonister, enn det er å rekruttere nybegynnere til 
ordinært seriespill. 

Det er blitt større anleggsutfordringer enn tidligere. Vi 
planlegger å jobbe tettere opp mot idrettskrets, idrettsråd 
og kommune for å bedre rammevilkårene våre.  

Det vil utarbeides et 5 ukers innebandykurs som holdes 
på SFOer i SFO tiden. 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. 

MÅLSETTING FOR NESTE SESONG
• 2 nye klubber
• 5 nye lag i seriespill
• Passere 740 lisenser
• Passere 2680 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2013/14 HORDALAND  www.nbfutvikling.no/hordaland

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 18  (6,0) 298
Medlemmer 941  (4,7) 20000
Lisenser 252  (3,4) 7409

TILTAKSPLAN
• Skolebesøk
• Innebandyskole
• Nybegynnerkurs
• Minirunder
• Velkommen til innebandy
• Klubbkontakt
• Klubbesøk
• Ny klubb
• EL-innebandy

Nybegynnerkurs:
Den største utviklingen denne sesongen har vært at vi har 
fått i gang nybegynnerkurs i SFO-alder. Dette har vært en 
stor suksess, og vi har en rekke skoler og trenere som står i 
kø for oppstart til høsten. På litt lengre sikt kan vi bli nødt til 
å dele opp aldersklassene ytterligere for å få plass til alle.

Etter nyttår har Ny- Krohnborg startet opp nybegynnerkurs 
for mellomtrinnet, og vi regner med det vil gi en solid 
styrking av denne klassen til høsten.

Velkommen til innebandy:
For første gang har vi gjennomført et Velkommen til 
innebandykurs. Spesielt for nye klubber er det et viktig 
verktøy å ha i verktøykassen. 

Ny klubb
Søreide, Halsnøy og Bergen og Omegn IBK er registrert 
innmeldt som medlem i NBF. Bergen og Omegn IBK ble Kurs antall deltakere

Velkommen til innebandy (4 timer)  
Trener 1 (20 timer) 1 10
Dommer 1 (9 timer) 1 11
Klubbesøk (1–2 timer) 6 19
Laglederlisens (4 timer)  

Tiltak  Akt.int.  Trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 223 4 40
Deltakere 3670 20 191
Menn 2397 14 173
Kvinner 1273 6 18

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

18



opprettet i løpet av 2013 for å ivareta uorganisert 
lavterskelaktivitet. Gneist og Kjøkkelvik har startet opp 
treninger og deltatt på turneringer, men er ikke innmeldt i 
NBF enda. Det er også aktivitet i Arna som ikke er organisert 
i klubb enda.

FRAMTIDSUTSIKTER
I tillegg til å fortsette den jobben som har gått over flere år 
vil vi neste år gjøre flere mer spesifikke tiltak. 

Blant annet har vi så vidt begynt en jentesatsing på 
ungdomstrinnet som vi har store forventninger til. Vi har en 
høy kvinneandel i kretsen (32%), og vi ønsker at denne skal 
opprettholdes eller til og med øke i fremtiden

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.

Alt i alt ser det lyst ut for innebandy i Hordaland, og det 
viktigste vi trenger for å bli en av de store kretsene i landet 
er langsiktighet, forutsigbarhet og stabile rammevilkår.  

MÅLSETTING FOR NESTE SESONG
• 5 nye klubber
• 3 nye lag i seriespill
• Passere 300 lisensierte spillere
• Passere 1200 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2013/14 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

STATUSOVERSIKT

Status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 52  (17,5) 298
Medlemmer 2332  (11,7) 20000
Lisenser 502  (6,8) 7409

TILTAKSPLAN
• Skolebesøk
• Idrettsskole
• Innebandyskole
• Minirunder
• Velkommen til innebandy
• Klubbkontakt
• Klubbesøk
• EL-innebandy
 

Skolebesøk: 
Skolebesøk er et tiltak som fungerer godt på flere måter. 
Man får vist elevene og lærere innebandy, vist ordentlig 
utstyr, vist hvordan kroppsøving i innebandy kan legges opp. 
Men ikke minst er dette et meget godt tiltak med tanke på 
rekruttering til klubber som man har vært i kontakt med 
på forhånd. Rekruttering kan være til lag, innebandyskole, 
klubbtrening eller lignende på ettermiddagstid.

Minirunder:
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 en del (Troms/
Ofoten) av Nord-Norge. Ungdomsserie er noe som må spre 
seg til Helgeland/Salten og Finnmark også. Derfor viktig 
at klubber/idrettslag fokuserer på ungdom og starter med 
tilbud for disse i samme aldersklasser. 

Velkommen til innebandy:
Sesongen 2013/2014 har man gjennomført flere 
Velkommen til innebandykurs i Nord-Norge Bandyregion. 

Kurs antall deltakere
Velkommen til innebandy (4 timer) 4 47
Trener 1 (20 timer)  
Dommer 1 (9 timer) 1 18
Klubbesøk (1–2 timer) 3 11
Laglederlisens (4 timer) 

Tiltak  Akt.int.  Trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 82 24 100
Deltakere 3124 178 450
Menn 1621 123 331
Kvinner 1503 55 119
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Dette blant annet for å gi klubbene og trenere kunnskap om 
å lede innebandyaktivitet. Samtidig er kursene med på å 
skape mer blest rundt innebandy og rekruttere potensielle 
deltakere til Trener 1. Det viser seg likevel at å rekruttere 
deltakere til Trener 1 gjennom VIB kan være utfordrende.  

FRAMTIDSUTSIKTER
Skolebesøk, kontakte nye idrettslag/miljøer og sette disse 
sammen er noe man skal fortsette med.  Man må satse på 
områder som er klar og modne for et løft. 

I den forbindelse kan områder som Troms/Ofoten, 
Helgeland/Salten og Bodø blir nærliggende områder som 
følges tettere opp. I disse områdene er det etablerte 
klubber, som kan være drivkraften og hjelpen for å få opp 
nye miljøer.

Målet er å få flere barn og ungdom til å starte med 
innebandy, gjennom for eksempel innebandyskoler, hvor 
klubbene har et permanent tilbud etter endt innebandyskole.

Regionen må også sesongen 2013/2014 terminfeste 
minirundene og disse må man strekke seg langt for å 
fastholde.

Velkommen til innebandy, trener 1 og andre kurs må 
datofestes tidlig og prioriteres av klubber, Nord-Norge 
Bandyregion og ikke minst deltakere.

MÅLSETTING FOR NESTE SESONG
• 2 nye klubber
• 3 nye lag i seriespill
• Passere 525 lisenser
• Passere 2560 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2013/14 BANDY www.nbfutvikling.no/bandy

STATUSOVERSIKT

Status antall  (% landsbasis) landsbasis
Klubber 39  (100,0) 39
Medlemmer 5607  (100,0) 5607
Lisenser 1696  (100,0) 1696

TILTAKSPLAN
• Bandyskole
• Skoleturnering
• Velkommen til bandy
• Klubbkontakt 
• Klubbesøk
• Jentesatsning
 

Bandyskole:
Økt 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. Bandyskoledokumentet er i løpet av 
sesongen videreutviklet og er tilgjengelig på nettsidene til 
utviklingskonsulenten. 

Skoleturnering: 
Det har vært avholdt flere lokale turneringer i løpet av 
sesongen, og skoleturneringene rettet mot 3-5 klasse ses 
på som en god arena for å vise frem idretten, spesielt i nye 
områder for bandyaktivitet.  Det ses videre på ulike former 
for arrangering, da vi har hatt ulike arrangement i vinter 
med svært godt hell. Nøkkelen her er godt samarbeid med 
skolene og klubbene rundt skoleturneringene.

Jentebandydagen:
Jentebandydagen er et tiltak for å få flere jenter til å spille 
bandy. Bandyskole og jentebandydagen er gode arenaer 
for rekruttering. Det er utarbeidet et konsept med en mal 
for gjennomføring av jentebandydagen med mål om å øke 
rekrutteringen av jenter til bandyidretten. Det er i løpet av 
vinteren arrangert to jentebandydager i regi av Haslum og 
Stabæk, med flotte arrangementer og mange deltakere. 
Tiltaket skal øke antall jenter på skøyte- og bandyskoler i 
alle klubber i Norge.  

Kurs antall deltakere
Velkommen til bandy  
Barn og ungdomstrener 1 11
Klubbdommerkurs  
Klubbesøk (1-2 timer) 6 28
Laglederlisens   

Tiltak  Akt.int.  Trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 52 21 71
Deltakere 2744 334 206
Menn 1840 308 184
Kvinner 904 26 22

ANSATTE

André G. Hagen har vært ansatt i 100% 
stilling som utviklingskonsulent.
E-post: andre.hagen@nbfutvikling.no
Mobil: 410 77 979
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Materialet skal bistå klubbene med igangsetting 
av jentebandy, og øke antall jente- og kvinnelag på 
sikt. Informasjon om jentebandydagen finnes på 
utviklingskonsulentens nettsider.

FRAMTIDSUTSIKTER
De gode erfaringene og rutinene fra gjennomføring av 
bandyskoler må deles. På denne måten kan klubber 
lære av de gode erfaringene på tvers av klubber. 
Utviklingskonsulenten ønsker å bidra videre i arbeidet 
med bandyskoler. Bandyskole er et kjempekonsept. 
Utviklingskonsulenten har utviklet et hefte med forslag til 
gjennomføring av bandyskole. 

Målet bør være at alle klubber arrangerer bandyskole og 
jentebandydag. Det vil også bety økt rekruttering i form av 
nye ildsjeler gjennom foreldrene som følger sine barn. 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 jobber for en økning i antall 
medlemmer også i årene fremover! Samtidig skal vi få flere 
jenter til å starte og fortsette med bandy! 

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

Vi ønsker å synliggjøring bandyidretten i nye områder og 
prosjekter som blir prioritert, med økt medlemsbevissthet 
som fokus. 

Videre vil det prioriteres velkommen til bandy kurs.

MÅLSETTING FOR NESTE SESONG
• 2 nye klubber
• 20 nye lag i seriespill
• Passere 1900 lisenser
• Passere 6000 medlemmer
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TILTAKSPLAN
Aktivitetsdager
Nybegynnerkurs
Turneringer
Treningsleir
Kompetanseutvikling

Aktivitetsdager:
Vi har vært på flere aktivitetsdager i regi av NIF over hele 
landet. På disse dagene kommer det barn og
unge fra skolen i nærheten av aktivitetsområdet. 

Nybegynnerkurs:
Vi har hatt et nybegynnerkurs på Valnesfjord 
helsesportsenter for ansatte og brukere. I tillegg opprettet 
et samarbeid med dem på lik linje som på Beitostølen 
helsesportsenter. De har stoler stående på senteret til
alle barn/ungdom som er der på treningsopphold.
Vi har også opprettet et samarbeid med Ringerike 
folkehøgskole, og oppstart av EL – bandy for
funksjonshemmede i Ringerike, Hole og Jevnaker kommune. 
Samarbeider med idrettsavdelingen slik at det
alltid vil pågå en rekruttering på trener og dommer siden når 
de har trening på folkehøgskolen.

Turnering:
Det har vært gjennomført rekordmange turneringer dette 
året. Det er flere og flere klubber som ønsker å
engasjere seg og jobber flere dugnadstimer for at våres EL-
Innebandy lag får flere arenaer å spille på. Dette
er veldig positivt. Turneringene som ble gjennomført er:  
Norwegian Challenge cup, SHIL CUP Sandefjord, Nordmøre 
cup, Lions open, Midt Norsk mesterskap,
Levangerstevnet, Arendal IBK, Ungdomslekene på 
Lillehammer og Romjulsturnering Bærums Verk

ÅRSRAPPORT 2013/14 EL-INNEBANDY www.nbfutvikling.no/el-innebandy

ANSATTE

Marit Sørvig har vært ansatt i 
70 % stilling. 
E-post: marit.soervig@nbfutvikling.no
Mobil: 906 53 081 

STATUSOVERSIKT

Status 2012  (% endring) 2013
Klubber 32  (-6,3) 30
Medlemmer 376  (-13,0) 327

Kurs antall deltakere
Velkommen til EL-innebandy 1 15
Trener 1 EL-innebandy  
Dommer grunnkurs EL-innebandy 1 17
Klubbesøk 2 30 
 

Tiltak  Akt.int.  Trener/Dom.  Klubb
Antall tiltak 14 1 37
Deltakere 902 4 135
Menn 458 2 55
Kvinner 444 2 80

Alexander Bjørnerud har vært ansatt 
i 20 % stilling. 
E-post: alexander.bjornerud@nif.idrett.no
Mobil: 916 25 570 
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Treningsleir:  
Treningsleiren i regi av Bærums Verk og Norges 
Bandyforbund er nok en suksess. Her kom det dommere fra
Danmark og instruerte spillerne. Dette er også en fin plass 
hvor EL-Innebandyspillere fra hele landet kan
møtes.  Til sommeren forventer i overkant av 100 deltakere 
som bor og trener sammen ei hel uke!

Kompetanseutvikling:
Hovedfokus sesongen 2013/2014 har vært på 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Mye av
ressursene har gått på å lage kusene: Velkommen til EL - 
Innebandy og dommer GK som var målsetningen for
året. Kursene er ferdige og de har begge fått god respons. Vi 
er i gang med trener 1 EL-innebandy med den nye
trenerløypen.   
Vi har også brukt mye av sesongen til å søke midler til å 
kunne utvikle idretten våres ytterlige.
Vi fikk blant annet støtte fra sparebankstiftelsen. Vi har 
gjennomført dommerkurs i Oslo og  velkommen
til EL-Innebandykurs Trondheim.  Vi mangler kurslærere og 
økonomi for å gjennomføre flere. Siden
fokusområdet er kompetanseutvikling, kommer 
medlemsveksten derfor det neste året ikke til å øke veldig,
men holdes stabilt. 

FRAMTIDSUTSIKTER
Perioden høst 2014 til vår 2015 vil vi fortsette fokuset på 
kompetansehevning og organisasjonsutvikling.
Utfordringer som i fjor er fortsatt økonomi og utdanning av 
flere instruktører. 

Vi har som mål å gjennomføre dommer og trenerkurs 
i flere regioner der vi har EL-Innebandylag. Vi vil 
ferdigstille trener 1 EL-innebandy. Vi vil gjennomføre 
kurslærerkurs for dommere og trenerinstruktører. Vi vil 
styrke organisasjonsutviklingen ved å tydeliggjøre NBF og 
idrettens verdigrunnlag.
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ÅRSRAPPORT 2013/14 Resten av landet www.nbfutvikling.no/sentralt 

TILTAKSPLAN
Ny klubb
Velkommen til innebandy
Velkommen til EL-innebandy
Treneroppfølging

Ny klubb 
Totalt er det registrert 18 nye klubber i løpet av 2013.  
I Midt-Norge Bandyregion finner vi fem av disse klubbene: 
• Byåsen IL
• Charlottenlund Sportsklubb
• Høgskolen i Sør-Trønderlag Studentidrett
• Volda Innebandyklubb
• Åfjord IL

I Sogn og Fjordane Bandykrins er Fanaråk IL-Innebandy 
registrert som ny klubb. 

I Telemark Bandykrets er Klyve Idrettslag registrert som ny 
klubb.

STATUSOVERSIKT

Midt-Norge  2012  (% endring) 2013
Klubber 43  (9,3) 47
Medlemmer 2635  (8,2)  2852
Lisenser 723  (11,2) 804

Sogn og Fjordane  2012  (% endring) 2013
Klubber 8  (12,5) 9
Medlemmer 218  (38,5) 302
Lisenser 130  (-27,7) 94

Buskerud  2012  (% endring) 2013
Klubber 7  (0,0) 7
Medlemmer 398  (-1,3) 393
Lisenser 149  (15,4) 172

Vestfold  2012  (% endring) 2013
Klubber 8  (0,0) 8
Medlemmer 358  (12,8) 404
Lisenser 161  (0,0) 161

Telemark  2012  (% endring) 2013
Klubber 7  (0,0) 7
Medlemmer 227  (19,8) 272
Lisenser 28  (75,0) 49
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Midt-Norge 1 1 1 5 1 2 2 3 1 1 2 1
Buskerud
Telemark 1
Vestfold 1
Sogn og Fjordane 1 1 1

Velkommen til innebandy/EL-innebandy 
Det er avholdt tre velkommen til innebandy kurs (VIB) i 
Charlottenlund Sportsklubb, Klæbu IBK og i Ranheim Inne-
bandyklubb, med totalt 23 deltakere. De tre VIB kursene har 
vært en suksess og flere av deltakerne har deltatt på Trener 
1 kurs i innebandy i etterkant. 

Det første Velkommen til EL-innebandykurset i landet er 
gjennomført i Trondheim med 15 deltakere.

Treneroppfølging
Det er gjennomført et treneroppfølgingstiltak i Sjetne IBK. 
Alle som har tatt trenerkurs i NBF skal få tilbud til trener-
oppfølging.

FRAMTIDSUTSIKTER
Midt-Norge Bandyregion får ny utviklingskonsulent fra og 
med august 2014. Hovedtyngden av aktivitet i regionen er 
sentrert i Sør-Trøndelag rundt Trondheim. Det er et klart 
og tydelig mål for Midt-Norge Bandyregion å få med flere 
miljøer også utenfor den mest sentrale delen av regionen. 
Det finnes miljøer både i Nord-Trøndelag og Møre og 
Romsdal, og det finnes tegn som tyder på en oppblomstring 
også i disse områdene. Med en ny utviklingskonsulent på 
plass har Midt-Norge Bandyregion stor tro på ytterligere 
utvikling og aktivitetsvekst de kommende årene. 

Utviklingsavdelingen vil sesongen 2014/2015 tilby 
klubbesøk og velkommen til innebandy til klubber over hele 
landet. Skjema for kontakt finner du på www.nbfutvikling.
no/kontakt

STATUS KURS
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SENTRALE PROSJEKTER 2013/2014 www.nbfutvikling.no/sentralt

STATUS
Sesongen 2013/2014 har vi hatt følgende støtteprosjekt:
• Innebandy i skolen
• Trenerutvikling
• Klubbutvikling
• Nybegynnerkurs

Hensikten med støtteprosjektene er å støtte oppom lokal 
aktivitet. Utviklingskonsulentene har flere lokale prosjekter, 
der de sentrale støtteprosjektene skal gi økt kompetanse og 
virkemidler for de lokale prosjektene.

Flere av støtteprosjektene drives av prosjektansatte som 
arbeider på timebasis.

EVALUERING
I prosjektet Innebandy i skolen har fokus vært å synliggjøre 
innebandyen på høgskole og videregående nivå. 

Trenerutviklingsprosjektet har hatt hovedfokus på 
implementeringen av den nye trenerløypa. Sesongen 
2013-14 ble NBF et av særforbundene som fikk godkjent 
sin grunnutdanning for Trener 1 i henhold til kravene 
Trenerløypa definerer.

Klubbutviklingsprosjektet har denne sesongen arbeidet med 
å forene all form for klubbutviklingsarbeid.

Nybegynnerkursprosjektet har satt en struktur og ramme 
for kurset. Strukturen bygger på gode pedagogiske opplegg, 
som er gjennomprøvd over flere år. Fokus er mestring og 
deltakelse gjennom lekpreget aktivitet.

Knyttet til våre fire støtteprosjekt er det arbeidet med 
en struktur for å få administreringen av prosjektene og 
prosjektansatte til å gå så smidig som mulig.

FRAMTIDSUTSIKTER
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 neste sesong bli organisert 
arenaer for samspill mellom lokale utviklingsprosjekt og 
støtteprosjekt.

Vi vil forsette med å utarbeide rutinebeskrivelser 
som hjelpemiddel for både administrasjonen og 
prosjektmedarbeiderne.

28



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 og trenere/ ledere.  NBF 
jobber mot skolen med bland annet tiltakene skolebesøk, 
lærerkurs, lekekurs og idrettsfag på videregående skole.

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. 
Avgjørende for suksess med et skolebesøk er at eleven får et 
tilbud om innebandy videre. Dette kan være nybegynnerkurs, 
lavterskelturnering og/eller ordinær klubbaktivitet.

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. Oppfølging av lærere 
skjer via vår e-læringsplattform Fronter, hvor tips og 
undervisningsopplegg finnes tilgjengelig.

IDRETTSFAG PÅ VGS
NBF har begynt å samarbeide med idrettsfag på 
videregående skoler om ledelsesfaget.  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.

SKOLETURNERING
Tiltak som har blitt gjennomført i både bandy og innebandy 
i ulike skolealdre. Spesielt turneringen i Stavanger bør 
nevnes, med 106 innebandylag. Turneringen ble gjennomført 
i tett samarbeid med idrettsfag på VGS. For både bandy 
og innebandy er nøkkelen et tett samarbeid med skoler og 
klubber, både for gjennomføring av turnering og for link til et 
varig tilbud i klubb.

INNEBANDY I SKOLEN
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TRENERUTVIKLING www.nbfutvikling.no/trenerutvikling

Norsk idrett har et mål om å skape verdens beste trenere. 
Norges Bandyforbund (NBF) har stor tro på at arbeidet med 
trenere lokalt i klubb vil bidra til å nå norsk idretts mål og 
NBFs hovedmål – Flere aktive på alle alderstrinn av begge 
kjønn, herunder hindre frafall– og det skal være gøy!

I sesongen 2013-14 ble NBF et av særforbundene som 
fikk godkjent vår grunnutdanning for Trener 1 i henhold til 
kravene Trenerløypa definerer. Trenerløypa er et rammeverk 
for trenerutdanning i norsk idrett som beskriver mål, 
prinsipper, retningslinjer og kompetansekrav vedtatt av 
idrettsstyret 2011. 
Gjennom det nye rammeverket kan en trener utvikle seg i 
et livslangt læringsperspektiv på det nivå treneren ønsker. 
Treneløypa består av fire nivåer. På hvert nivå ligger det 
en struktur for grunnutdanning og etterutdanning (EtU), se 
bilde på side 31. 
Endringene i Trener 1har vært basert på de siste 
oppdateringene fra NIF, første versjon av SIU, Svensk 
innebandys utvecklingsmodell, samt arbeid fra ”Positive 
coaching alliance” i USA.

GRUNNLEGGENDE KURS
NBF har som ambisjon i strategiplan 2012-16 at vi skal få 
flere og bedre trenere med gode holdninger. Tiltak i 2013-14 
for å strebe mot ambisjonen  til virksomhetsområdet Trener 
er fortsatt fokus på grunnleggende kurs knyttet til NBFs hjul 
for virksomhetsområder.

De grunnleggende kursene knyttet til ambisjonen er 
Velkommen til innebandy (VIB)/bandy/EL-innebandy 
(Trener 1 del 1), Trener 1, Verdens beste idrettsforelder og 
Laglederlisens.

VIB er et lavterskelkurs i NBFs idretter på en kveld med 
to timer teori og to timer praksis sammen med kurslærer, 
fortrinnsvis lokalt i klubb. Formålet med kurset er at 
deltakerne skal få innsikt i hvilke verdier og holdninger NBF 
står for. Samtidig legges det vekt på hvordan aktiviteten 
kan ledes på en motiverende måte, der spillerne opplever 
mestring og utvikling med klare rammer samt god 
tilrettelegging og veiledning. Sesongen 2013-14 er det 
gjennomført 12 VIB-kurs med 91 deltakere.

VIB er i den nye Trenerløypa en del av Trener 1 kurset 
vårt. Trener 1 har i mange år vært flaggskipet i 
utdanningssystemet, og der grunnlaget legges for økt 
kvantitet og kvalitet i klubbene. Sesongen 2013-14 er det 
gjennomført 7 Trener 1 kurs med 106 deltakere etter modell 
på 20 timer med kurslærer. 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. I ny Trenerløypa er Trener 1 på 45 timer. 
I NBF fordeler disse 45 timer seg på timer med kurslærer, 
e-læring og arbeid i egen klubb. 

/Users/Design/Documents/Bilder årsrapport/Trenerløypa inkl VIB Kurskatalog sesongen 2014-15 versjon 3.0 
2.jpg
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TRENER 2
Trener 2 er videregående kurs i virksomhetsområdet 
Trener. Det er i inneværende sesong ikke avholdt Trener 2 
kurs grunnet lav påmelding til de to annonserte kursene. 
Alt av Trener 2 materiale ble for tre 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.

ETTERUTDANNING (ETU)
NBF ønsker å sette stor vekt ved etterutdanning. Som 
eksempel kan nevnes «Verdens beste idrettsforelder», 
«Kommunikasjon og samarbeid», «Treneroppfølging» 
og «Trenerkoordinator». NBF vil i tillegg arbeide for 
etterutdanningstilbud på tvers av idretter med godkjent 
trenerløype.

TRENEROPPFØLGING
NBF har i strategiplanen bestemt verdiene samarbeid, 
engasjement og spilleglede, SES. Innenfor trener betyr dette 
at Vi SES – vi følger opp. Tiltaket  spesielt egnet for dette er 
Treneroppfølging. Alle som har tatt trenerkurs i NBF skal få 
tilbud til treneroppfølging.

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, 
flere spillere og trenere øker behovet for å ha kompetanse 
internt i egen klubb i forhold til trenerutvikling.

WWW.NBFUTVIKLING.NO/KURSINSTRUKS
I sesongen 2013–14 har det vært jobbet videre med en 
kursinstruks, www.nbfutvikling.no/kursinstruks, som skal 
øke kvaliteten på forarbeid, gjennomføring og etterarbeid 
av kurs. Et av fokusområdene har i denne instruksen 
vært rollen ”fagansvarlig” for hver kurstype. Oppgaven til 
fagansvarlig har vært og koordinere kursene både faglig og 
administrativt.

Trener 4
Prestasjons- og toppidrettsfokus

90 t + 90 t praksis

Grunnutdanning Etterutdanning (EtU)

Trener 1
Innlærings- og deltakerfokus

45 t + 45 t praksis
Velkommen til innebandy / bandy / 

landhockey / EL-innenbandy
4 timer (2 t teori og 2 t praksis)

Trener 2
Deltaker- og utviklingsfokus

75 t + 75 t praksis

Trener 3
Utviklings- og prestasjonsfokus

90 t + 90 t praksis

Kommu-
nikasjon
og sam-
arbeid
(4 t)

(EtU) (EtU)

(EtU) (EtU) (EtU)

(EtU) (EtU) (EtU) (EtU)

(EtU) (EtU) (EtU) (EtU)

Verdens
beste
idretts-
forelder
(4 t)

Trener-
koordi-
nator
(8 t)
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TRENERLØYPA BIDRAR TIL

• Høyere trenerstatus
• Flere kvalifiserte trenere på alle nivå
• Bedre aktivitetstilbud i klubber og lag
• Kvalitetsheving for norsk idrett
• Muligheter for et kompetansegivende samarbeid 

med høgskolene
• Muligheter for å kvalifisere trenere internasjonalt

Alle som har tatt trenerkurs i NBF skal få tilbud om 
treneroppfølging

TRENERLØYPA NORGES BANDYFORBUND
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KLUBBUTVIKLING www.nbfutvikling.no/klubbutvikling

”Vi fulgte et eget opplegg fra Norges 
Bandyforbund, og det skapte stort 
engasjement! Vi mener bestemt 
at prosessen i utarbeidingen av 
Virksomhetsplanen har vært svært 
nyttig for klubben.” 

- Terje Sletten, Sveiva.

Denne sesongen har gruppen, i tillegg til normal 
klubbutvikling, arbeidet for hvordan NBF kan forene all form 
for klubbutviklingsarbeid. Dette har vist seg fordelaktig 
i henhold til å få utnyttet ressursene bedre, samt for 
motiveringen for utvikling.

Gruppen har dermed, med stor suksess, utprøvd et 
rammeverket og en metode utviklet i 2012 og 2013. 
Resultatene har vært slående positive, der samarbeid 
med og mellom klubber, kretser/regioner, klubbveiledere, 
utviklingskonsulenter og ulike forbund står som meget 
sentrale elementer for de oppnådde resultatene.

Både små nystartede klubber, såvel som godt etablerte 
klubber, har meget godt av å bruke våre klubbveiledere 
med det nettverket som klubbutviklingsgruppen skaper. 
Vi har gjennom arbeidet tydelig belyst hvilke utfordringer 
klubber har internt og eksternt. Erfaringene vi får blir enkelt 
og strukturert samlet for videre rapportering, analyse og 
eventuelle tiltak. Dette motiverer oss stort for fremtidig 
arbeid!

STATUSOVERSIKT

Klubbesøk 2013/2014
Slevik 
Lye
Ski

Virksomhetsplan 2013/2014
Sveiva

Startmøte 2013/2014
Ski

ANSATTE

Vegard Munthe har vært ansatt på 
timebasis som prosjektleder og 
klubbveileder
E-post: vegard.munthe@nbfutvikling.no
Mobil: 478 60 883 

Børge Lenborg har vært ansatt på 
timebasis som klubbveileder 
E-post: borge.lenborg@nbfutvikling.no
Mobil: 920 89 288

Andre Hagen  har vært ansatt på 
timebasis som klubbveileder 
E-post: andre.hagen@nbfutvikling.no
Mobil: 410 77 979
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Klubbutvikling, som den sentrale prosessen den er, viser 
seg igjen å være en viktig del av utviklingsarbeidet for 
forbundet. Her har forsøket med et rammeverk gjort 
det enklere og mer oversiktlig for alle å delta. Vi ser at 
rammeverket virker. Vi ser at rammeverket fungerer, og det 
er enklere å videreutvikle dette som et sentralt og levende 
dokument for prosessene.

Med rammeverket i hånd, har klubbutviklingsgruppen nå 
bygget gode erfaringer, samt koblet til gamle erfaringer 
og gammel kunnskap. På denne måten ser vi at arbeidet 
om samspill og samarbeid, uten unntak, gir merverdi til 
prosessene. Vi får mer strømlinjeformede prosesser, 
tydeligere veiledninger, bedre distribuert ressursbruk, samt 
økt motivasjon i alle ledd. Dette har gitt oss god tro på at vi 
er på rett vei med henhold til å oppnå et solid fundament å 
stå på for klubbutvikling generelt.

Neste ledd i arbeidet med klubbutvikling er å få gjennomført 
bredere distribusjon av de ulike oppgavene. Ressurser vil på 
sikt bli mer tilgjengelig og synlige. Rammeverket vil bli mer 
solid og utprøvd. Rapportene vil gi bedre og dypere analyser. 
Arbeidet vil bli lettere målbart.

Alt dette gjør at vi gleder oss stort til det videre arbeidet 
med å gi klubbene og medlemmene den sentrale rollen, i en 
strukturert og etterprøvbar modell. Fokus for neste periode 
vil være å dra mer bruk av utviklingskonsulenter, introdusere 
flere klubber til prosessene, samt å gjøre informasjonen mer 
tilgjengelig for klubbene. Så, til alle klubber og engasjerte, ta 
kontakt, og bli med på enda et godt skritt fremover!

Klubbhjulet

Oppfølging

Utviklingsprosesser

Startmøte

Klubbesøk

Klubbkontakt

Verktøykassa Kurs

KLUBBUTVIKLING NORGES I BANDYFORBUND
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NYBEGYNNERKURS/LAVTERSKELTURNERING

KURSSTATUS

LAVTERSKELTURNERING 
Norsk Idrette er verdensledende på barneidrett, men 
vi sliter med stort frafall i ungdomsårene. Gjennom 
ungdomsårene blir nesten 75% borte fra idretten, vi tror 
innebandy har et potensial til å fange opp mange av disse. 
Inaktivitet og ensidig trening er blitt en stor utfordring i 
dagens samfunn. Et stadig økende fokus på resultat, med økt 
krav til treningsmengde og prestasjon blant barn og unge, 
mener vi kan bidra til å øke frafallet i fremtiden. Norges 
Bandyforbund ønsker å gjøre noe med denne utfordringen. 
Gjennom 3 mot 3 turneringer ønsker vi å gi ungdom et 
konkurransetilbud med lav inngangsterskel, der man ikke 
trenger å ha spilt innebandy fra man var 6 år for å hevde seg. 

Innebandy er en lavterskelidrett, uten store fysiske, 
tekniske eller taktiske krav til ferdigheter, for at spille 
skal fungere og man opplever mestring. Erfaring fra 
besøk i skolen og lærere vi har pratet med, understreker 
innebandy som en av de mest populære aktivitetene i 
kroppsøvingsfaget. Innebandy treffer også svært godt blant 
de elevene som ellers ikke liker så godt fysisk aktivitet. Vi 
mener at denne populariteten ikke er tilfeldig, men tvert 
i mot understreker hvilket potensial innebandy har som 
lavterskelidrett. Innebandy har vært og ønsker fortsatt 
å være en av idrettene som kan rekruttere nybegynnere i 
alle aldre og som rekrutterer flere spillere enn de mister i 
ungdomsalder. Innebandy er en enkel drett og organisere, 
med stor overføringsverdi til andre ballspill. 

Målet er å få kompis- og venninnegjenger til å melde på 
lag på lavterskelturneringer og starte opp trening, gjerne i 
gymsaler. Slik vi opplevde på 90 tallet.

NYBEGYNNERKURS 
5-10 ukers innebandykurs for barn og ungdom som er 
nybegynnere. Kurset gir en innføring i innebandy gjennom 
lek og spill og målet er at deltagerne etter endt kurs 
etablerer eget lag i regi av lokal klubb drevet av foreldre. 
Gode pedagogiske opplegg som er utviklet av Norges 
Bandyforbund og gjennomprøvd i skoleverket og på 
Universitet og Høgskoler over flere år, vil ligge til grunn for 
kurset. Slik at det ikke vil være noe problem for trenere 
i idrettslaget eller foreldre å gjennomføre 8-10 ukers 
nybegynnerkurs 1,5 time per uke. Innholdet har fokus på 
mestring og deltakelse, gjennom lekpreget aktivitet der 
alle deltagerne føler mestring og utvikling ut fra sitt nivå. 
Øvelsene er hentet fra boka ”Innebandy (2010)”. Deltagerne 
på kurset blir medlemmer i klubben.

Norge Bandyforbund tilbyr nå idrettslag og 
klubber et skreddersydd opplegg med utstyr og 
materiell (nybegynnerkurs og rekrutteringspakke). 
Nybegynnerkurset går over 8-10 uker, der de som ønsker 
får muligheten til et varig tilbud. Rekrutteringspakke: 
Utstyr for 10 000 kr til klubber som melder seg inn i NBF, 
der klubben kan søke spillemidler for rekrutteringspakken.

Er din klubb interessert i økt rekruttering og mindre frafall?
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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. Den store veksten i 6-12 å er meget 
gledelig, og avgjørende for å rekruttere ressurspersoner 
og foreldre til idrettene våre. Samtidig må vi allerede 
nå tilrettelegge for aktivitet, slik at vi klarer å beholde 
flest mulig av disse også gjennom ungdomsårene. 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 

AVSLUTNING

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. 
Synliggjøring ovenfor myndigheter og samarbeidspartnere 
er helt avgjørende for å skaffe til veie ressurser. Både 
økonomiske, men ikke minst i forhold til trening og 
arrangementstid for stadig flere spillere. 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. 

 Flere aktive på alle alderstrinn av 
begge kjønn, herunder hindre frafall - 

og det skal være gøy
Hovedmål 
Norges Bandyforbund: 


