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- Årsberetning for 2009. Se vedlegg. 

 

6. Regnskap 2009 

 

7. Innkomne forslag. 

 

Endring av straffereaksjoner for brudd på kampreglement i Midt-Norge 

Bandyregion 

 

Forslagsstiller: Midt-Norge Bandyregion 

NBF sitt kampreglement differensierer ikke mellom aldersbestemte klasser og 

senior når det kommer til gebyr for ”ikke møtt” og ”trekking av lag fra 

seriespill”. MNBR sitt reglement for flytting av kamper er også det samme for 

alle klasser og divisjoner. Andre idretter har gjerne et reglement som skiller 

satsene på gebyrene mellom ulike klasser.  

 

Sesongen 2009/10 har MNBR fulgt opp brudd på kampreglementet tettere enn 

noen gang. Det ble advart før sesongen om at bøter for ”ikke møtt” ville bli 

sendt ut umiddelbart det var grunn for det. Likevel har antall WO-kamper økt. I 

de aldersbestemte klassene var det pr. 7. mars spilte 90 kamper i de 

aldersbestemte seriene med 13 WO-kamper. Dette vil si at over 14 % av MNBR 

sine aldersbestemte kamper ender med Walkover. G13-serien står for 9 av disse, 



 

NORGES BANDYFORBUND 

BANDY • INNEBANDY • HOCKEY 

 

 
 

      

Web: http://www.mnbr.no 

E-post: dagligleder@stbk.com 

Telefon: 958 66 711 

 

Adresse: Midt-Norge Bandyregion 

 Idrettens Hus 

               7495 Trondheim 

 

noe som igjen vil si at hver fjerde kamp i denne serien ender med WO. Dette har 

gitt en solid sum med bøter for lag som har startet med ferske aldersbestemte 

miljøer. 

 

Samtidig strammet man inn ”flytting av kamper” før seriestart. Det er 

nærliggende å anta at noe av forklaring i antall WO-kamper i aldersbestemt serie 

ligger i dette vedtaket. Barn under 15 år har ikke en like god mulighet til å 

planlegge den nærmeste fremtiden som eldre spillere har. Derfor kan det være 

på sin plass å differensiere regelverket for flytting av kamper mellom 

aldersbestemt og senior. Manglende organisering innad i klubbene må også ta 

noe av skylden for det høye antallet WO-kamper. MNBR håper derfor at 

klubbene tar tak i dette samtidig som regelverket blir noe løsere. 

 

Den samme differensieringen kan det være fordelaktig å innføre når det kommer 

til gebyr for ”ikke møtt”. I dagens regelverk, som følger NBF sitt 

kampreglement, så betaler et lag for 13-åringer like mye som 1. divisjon herrer 

ved og ikke møte opp til kamp. Dette kan være et element som skremmer ferske 

klubber vekk i fra innebandy etter å ha prøvd det ut et år. 

 

Samtidig så er det flere forhold som tilsier at man ikke bør gjøre reglementet 

enda løsere enn dette forslaget tilsier. For det første så viser erfaring at flytting 

av kamper fort eskalerer og blir en sovepute for et lag. Det er ikke ønskelig for 

noen parter. Videre krever en stor mengde kamper som flyttes underveis i 

sesongen en solid andel av administrasjonens kapasitet. Dersom klubbene gis en 

frist til å gi tilbakemelding på kampoppsettet før sesongen er i gang, bør alle lag 

klare å unngå de fleste kollisjoner i løpet av en sesong. 

 

Forslag til nye satser for ”ikke møtt” 

Ikke møtt 1. gang: 

G13 og G15-serien: 500,- 

G17: 750,- 

Senior: 1000,- 

 

Ikke møtt 2. gang: 

G13 og G15: 1000,- 

G17: 1500,- 

Senior: 2500,- 
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Regelverkets punkt om at administrerende myndighet kan trekke laget fra serien 

ved 2. gangs ikke oppmøte gjelder fortsatt. Videre gjelder kampreglementet 

omkring forhold rundt ikke møtt. 

 

Forslag til justering av reglement for flytting av kamper 

Reglene for flytting av kamper i seniordivisjonene består. 

 

Aldersbestemt 

- Flyttegebyr på 200,- 

- Må søkes om flytting til MNBR senest fire dager før kampen skal spilles. 

 

 

Styrets innstilling 

Styret i Midt-Norge Bandyregion støtter dette forslaget 

 

8. Budsjett 

 

9. Valg 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i MNBR 2010/11 presenteres. Se 

vedlegg. 

 

10. Avslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORGES BANDYFORBUND 

BANDY • INNEBANDY • HOCKEY 

 

 
 

      

Web: http://www.mnbr.no 

E-post: dagligleder@stbk.com 

Telefon: 958 66 711 

 

Adresse: Midt-Norge Bandyregion 

 Idrettens Hus 

               7495 Trondheim 

 

Vedlegg 1 – Årsberetning MNBR 2009 

 

Trondheim, 180310 

Årsberetning Midt-Norge Bandyregion 2009 
Årsmeldingen er utarbeidet av administrasjonen i MNBR i samarbeid med 

styret. 

 

Administrasjon og styrearbeid 

Regionen har i løpet av 2009 styrket sin administrasjon gjennom å gå fra en 

halvtidsansatt til en heltidsansatt. Kristian Pettersen var ansatt som 

regionsekretær de første sju månedene av året. Åsmund Sjøberg ble så ansatt 

som daglig leder fra 1. august 2009.  

 

Styret har i 2009 bestått av følgende personer 

Leder: Sindre Urdal 

Nestleder: Kristian Pettersen (Kjetil Aa frem til 1. august). 

Styremedlem: Lars-Axel Larssen 

Styremedlem: Christian Moe 

Styremedlem: Anne-Line Bakken 

Styremedlem: Terje Nervik 

Styremedlem: Ingrid Sandvik 

 

Vara: Lise-Lotte Sørensen 

Vara: Knut-Aril Farnes 

Vara: Håvard Frantzvåg 

 

Revisor: Espen Viken 

 

Det har i 2009 blitt avholdt 9 styremøter og 64 saker har blitt behandlet. 

 

Aktivitet 

Midt-Norge Bandyregion har generelt sett hatt en merkbar oppgang i 

aktivitetsnivået gjennom 2009. Dette basert på økning i aktivitetstall, deltakelse 

på minirunder og antall lag påmeldt i seriespill. 2018 aktive ble registrert i 

MNBR sist idrettsregisregistrering ved utgangen av 2009. Dette er en økning på 

omtrent 25 %. Som et resultat av dette har klubbene i regionen fått tildelt mer 
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treningstid, og flere kamper har totalt sett blitt spilt. Det har også kommet til 

flere nye klubber i løpet av 2009. 

På seniorsiden i sesongen 09/10 er det 24 lag med i seriespill. I tillegg var det 17 

lag med i Trondheims Cup. I de aldersbestemte klassene er det 24 lag med 

sesongen 09/10. Fire lag har trukket seg fra seriespill i løpet av sesongen. 

 

Det har også vært helger med seriespill for lagene i Møre og Romsdal. Her har 

totalt 5 lag vært innom. I Nord-Trøndelag er det innebandymiljøer, men disse er 

fortsatt ikke klare for å være med i noe organisert seriespill.  

 

Det har vært arrangert seks minirunder over lørdag/søndag i løpet av 2009. Her 

har det vært en solid oppgang i aktiviteten - spesielt blant de yngste etter hvert 

som 2009 gikk mot slutten. På de tre siste rundene har det vært rundt 30 lag med 

jevnlig over en helg totalt sett. MNBR er også inne i en prosess for å øke 

kvaliteten på disse arrangementene for å gjøre det enda mer attraktivt for barn 

og unge å spille innebandy. 

 

Det har i 2009 blitt avholdt 2 trener1-kurs med Jonas Espseth og Knut-Aril 

Farnes som kursledere. Her har deltakelsen vært solid med over 20 deltakere 

totalt. Spesielt gledelig er det å se at så mange av de yngre spillerne tar dette 

kurset. Dette gir god kompetanse ut i de forskjellige klubbene. 

 

Det har også blitt avholdt 2 dommerkurs i løpet av 2009. Også her har man 

havnet på totalt rundt 20 deltakere. Ikke alle har gjennomført den praktiske 

delen, så av de som var gjennom dommerkurs i 2009 har man fått rundt 15 nye 

dommere. Også her ser man tendensen ved at de unge engasjerer seg og skaffer 

seg verdifull kunnskap om sin idrett. 

 

MNBR har hatt lag i Eliteserien for både kvinner og menn ved Nidaros IBK. 

MNBR har også vært representert på ulike landslag. Marie Amundsen og Line 

Hagestande (begge Nidaros IBK) har vært tatt ut på Norges A-landslag for 

kvinner, hvorav sistnevnte fikk plass i VM-troppen til Norge. Her var også 

tidligere Freidig-spiller Karen Farnes med, og hun ble den første trønder i et 

internasjonalt innebandymesterskap for seniorer. 

 

På aldersbestemte landslag har Vegard Dahl og Kevin Lucarelli (begge Øya 

IBK) vært uttatt til U19-samlinger for Norge. Andrea Nistad, Camilla Trøgstad, 
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Ida Marie Meland og Sunniva Nekså (alle Freidig) har deltatt på samlinger for 

jentelandslaget i samme aldersgruppe. MNBR hadde senhøsten 2009 med tre lag 

på NM for aldersbestemte kretslag i Askim. G15, G17 og J19 fikk alle verdifull 

matching på topp nasjonalt nivå. Selv om ingen av lagene gikk videre til 

semifinaler/finale, bet alle lagene godt fra seg mot særdeles god motstand.  

 

Det har også vokst frem et el-innebandymiljø i vår region. Nyborg og Levanger 

er begge klubber som er oppe og går. Videre arbeider MNBR sammen med NIF 

for å få til klubbmiljøer for el-innebandy i Møre og Romsdal. På sikt ønsker man 

å få til seriespill også for disse. Dette kan bli en realitet allerede neste sesong.  

 

Høsten 2009 ble den første bandygruppa stiftet i vår region, og MNBR arbeider 

nå sammen med NBF for at disse skal få et fullverdig treningstilbud fra 

kommende sesong. 

 

Dommerparet Backe-Hansen/Namork ble våren 2009 tatt opp som 

forbundsdommere og har dømt eliteserie for kvinner i 2009. MNBR har en god 

dialog med NBF i forhold til andre dommerpar som ønsker å satse, og gjennom 

satsningen på ”Toppdommergruppa” har MNBR et regionalt tilbud for de 

dommerne som ønsker å bli best mulig. Dette har blant annet bidratt til at vi har 

fått frem dommerparet Simonsen/Johansen som NBF også følger opp. 

 

Generelt sett har aktivitetsnivået i vår region økt gjennom 2009. Det er flere lag 

med i seriespill for både aldersbestemt og senior. Det er en solid økning i antall 

spillere og det kommer stadig nye lag til. Gjennom en økt bredde kommer det 

også en solid topp, og MNBR har gjennom 2009 vært representert på flere ulike 

landslag. 2009 har vist at innebandy er en sport i fremgang i vår region. 

 

Økonomi 

Regionen har en stabil og trygg økonomisk situasjon ved utgangen av 2009. 

Selv om man har økte personalkostnader, har man også fått ryddet opp i enkelte 

økonomiske aspekter fra tidligere år som gjorde situasjonen noe uoversiktlig. 

Videre har man også fått en jevn tilførsel av ulike tilskudd fra ulike aktører. 

Sammen med at rutinene med innkreving fra klubbene nå er på plass har dette 

medført at MNBR kan kalkulere med budsjetter som går i overskudd det 

kommende året. I 2009 gikk man med et solid overskudd som følge av 

innkreving av utestående midler fra tidligere år. 
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Diverse 

MNBR opplever dialogen med klubbene som god. MNBR har gjennom 2009 

arbeidet hardt for å forbedre informasjonsflyten mellom region og klubb, og 

føler at man er på riktig vei. MNBR har en hjemmeside som oppdateres jevnlig, 

både med nyheter, resultater og møtereferater. MNBR har også hatt som mål å 

være synlig ute i hverdagen til klubbene, og har med dette som bakgrunn vært 

tilstede ved enkelte av klubbenes treninger. Dette er noe man ønsker å fortsette 

med i kommende sesonger.  

 

MNBR har forøvrig vært representert i Trondheim kommunes 

hallfordelingsgruppe, samt at man fra høsten 2009 har vært fast medlem i 

brukerutvalget i Trondheim Spektrum. Man har også vært i møter med 

Trondheim idrettsråd 

 

Videre arbeid 
Midt-Norge Bandyregion må sørge for å legge forholdene til rette for at 

innebandy kan fortsette den positive utviklingen vi nå opplever. Dette ved å gi 

klubbene gode forhold til å rekruttere, utvikle og ta vare på nye og eksisterende 

spillere. Klubbutvikling er et sentralt ord i så måte. Det er viktig at MNBR 

bidrar til at klubbene er i stand til å takle den økningen i antall aktive vår idrett 

nå opplever. MNBR vil derfor fortsette å gi klubbene en forutsigbar hverdag 

med god informasjonsflyt og mulighet for råd og veiledning. 

 

Når det kommer til seriespillhverdagen er det ønskelig med flere lag i våre 

seniordivisjoner. Dette vil gi flere kamper og en mer innholdsrik 

innebandyhverdag for flere. MNBR ønsker å ha et lavt ”inngangstilbud” til nye 

seniorklubber, og at klubber som kun har senioraktivitet stimuleres til å begynne 

med aldersbestemt aktivitet. Det er ønskelig at så mange klubber som mulig har 

både lag i seniorseriene og aldersbestemte serier. For å få til dette er det blant 

annet viktig at 3. divisjonen opprettholdes slik at klubber ”tør” å melde på lag i 

vår laveste seniordivisjon på herresiden, og dermed kan bygge et seniormiljø 

”stein for stein”.  

 

Samtidig har man en utfordring på jentesiden. MNBR ønsker at flere klubber 

forsøker å få med jentene i større grad på innebandy, og kommer til å tilby 

klubbene ulike tiltak for å sette sterkere fokus på dette. Av de 2018 
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idrettsregistrerte var 508 jenter. Av disse var 120 i aldersgruppa 13-19 år. 

Likevel har vi kun et lag – og ingen serie for jenter i denne aldersgruppen. Dette  

er et tankekors. At de 110 under 13 år heller ikke gjør seg gjeldene i egne 

jenteklasser på minirundene, gjør utfordringen man har med å aktivisere jenter i 

innebandymiljøet enda tydeligere. Samtidig er konkurransen med 

bedriftsidretten spesielt aktuell på damesiden. Her er det flere lag som burde 

vært i den aktive serien. Både ut i fra nivå og den enkelte spiller. I 

bedriftsidretten generelt finnes det flere innebandymiljøer som burde vært i den 

aktive serien. MNBR må derfor sørge for å gjøre vårt produkt mer interessant 

enn hva disse gruppene finner bedriftsidretten. 

 

Det har også vært en utfordring på aldersbestemt nivå med mange WO-kamper. 

MNBR ønsker derfor å gjøre det noe enklere i de yngste klassene å flytte 

kamper. En differensiering av dette regelverket kan derfor virke fornuftig. 

 

MNBR kommer til å fortsette med et solid fokus på minirundene. Disse må 

utvikles videre. Man har i løpet av sesongen 09/10 tatt skritt i riktig retning, men 

fortsatt kan ting gjøres for å bidra til at innebandy gir barn og foreldre et enda 

bedre førsteinntrykk av vår idrett. MNBR har gått i dialog med hvert enkelt lag 

som var med på minirundene innværende sesong. Disse tilbakemeldingene samt 

kontinuerlig dialog med NBF vil forhåpentligvis gjøre MNBR sine minirunder 

enda bedre til neste år. Det er her fremtidens innebandymiljø i Midt-Norge 

utvikles. 

 

Samtidig kommer man ikke unna situasjonen omkring treningstid og hall-leie. 

Flere klubber ønsker mer treningstid. Dessverre er det en solid underdekning på 

haller i vår kommune, så det vil ta tid før alle mener de har ”nok” treningstid. I 

løpet av 2009 var både Rosenborghallen og Ranheimshallen under oppføring, 

mens Munkvollhallen ble ferdigstilt. Dette er alle haller hvor våre innebandylag 

kan bedrive aktivitet. Trondheim kommunes vedtak om å innføre hall- og 

baneleie gjør dog at treningstid kommer til å koste penger fra 1. januar 2010 – 

for de over 19 år. I skrivende stund hersker det dog full forvirring om hvordan 

dette skal innkreves fra kommunens side, så MNBR kan ikke gjøre annet enn å 

forberede klubbene på at her vil det komme en regning av betydelig størrelse. 

MNBR er i stadige møter med kommune og idrettsråd for å gjøre dette så smidig 

som mulig, og signalene kan nå tyde på at hall-leien kun blir av kortvarig 

lengde. Men at det vil bli en kostnad for klubbene i året 2010 er nok tilfelle. 
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Videre er også støtten til leie av halltid i private haller borte fra kommunen. 

Dette vil kunne medføre en utgift for regionen dersom man må kjøpe seg halltid 

i disse hallene for å få gjennomført seriespillet. At trykket i de kommunale 

hallene vil bli større synes klart, da flere idretter har sagt fra om at de ikke 

ønsker aktivitet i de private hallene. 

 

Oppsummering 

2009 har vært et godt år for Midt-Norge Bandyregion. Det har vært en økning i 

aktivitet og antallet aktive øker også. Spesielt gledelig er det at så mange unge 

ser ut til å velge innebandy som ”sin idrett”. Dette stiller regionen ovenfor flere 

utfordringer. Men dette er positive utfordringer all den tid mange andre idretter 

opplever nedgang fremfor oppgang i aktiviteten. MNBR har tatt grep ved å 

styrke administrasjonen for å imøtekomme veksten man har sett gjennom de 

senere år. MNBR ønsker å ha et spesielt fokus mot klubbutvikling, barn og unge 

og jenteinnebandy. Samtidig må man også jobbe hardt for å ta vare på de som 

allerede er godt etablert i vår idrett. 

 

MNBR forventer en fortsatt økning i vår aktivitet for de kommende årene, om 

enn kanskje noe svakere økning enn hva man har sett gjennom de seneste to 

årene. 

 

 

 

 

 

 

Styret og administrasjon i Midt-Norge Bandyregion 
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Vedlegg 2- valgkomiteens innstilling til nytt styre i Midt-Norge Bandyregion 
Trondheim, 020410 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2010 

 

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til verv i Midt-

Norge Bandyregion for årsmøtet 2010. 

 

Leder: Kristian Pettersen 

Nestleder: Kjetil Aa 

Styremedlem: Knut-Aril Farnes 

Styremedlem: Terje Nervik 

Styremedlem: Karoline Wormstrand 

Styremedlem: Lars-Axel Larssen 

Styremedlem: Marit Torbergsen 

 

1. varamedlem: Jim Løvaas  

2. varamedlem: Mats Hallèn 

3. varamedlem: Håvard Frantzvåg 

 

Revisor: Espen Viken 

 

Valgkomite 

Medlem: Åsmund Sjøberg 

Medlem: Jonas Espseth 

Varamedlem: Arild Bjerkan 

 

 

 

Valgkomiteen 


