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Langtidsplan (LTP)  

for Oslo og Akershus Bandyregion - Innebandyavdelingen 

2017 - 2020 
Oslo og Akershus Bandyregion består av alle klubber innen regionens grenser som er 

medlem av Norges Bandyforbund (NBF). Oslo og Akershus Bandyregion forpliktes av 

NBF`s lover, regler og bestemmelser, samt NBF`s langtidsplan for innebandy. 

Årsmøtet fastsetter hvert år mål for det videre arbeid i innebandyavdelingen i Oslo og 

Akershus Bandyregion. Denne langtidsplanen vedtas på årsmøtet i 2017 og definerer de 

mål som innebandyavdelingen i Oslo og Akershus Bandyregion skal oppnå i perioden 

fram til og med sesongen 2019/2020. 

Langtidsplanen er rullerende og vedtas hvert år av innebandyavdelingens årsmøte. 

Langtidsplanen er styrende for all aktivitet utført av avdelingsapparatet i Oslo og Akershus 

Bandyregion - Innebandy. 

 

1. Oslo og Akershus Bandyregion - formål. 

Oslo og Akershus Bandyregions formål er å arbeide for NBF`s idretters utvikling i 

Oslo og Akershus, og å fremme samarbeidet mellom klubbene. 

Organisasjonen skal bistå Norges Bandyforbund i alle spørsmål som gjelder NBF`s idretter 

innen regionen. 

 

2. Arbeidsoppgaver 2017 - 2020. 

Oslo og Akershus Bandyregion - Innebandy har siden opprettelsen, hatt en positiv 

utvikling på alle områder. Regionen har ett tett samarbeid med sine naboer Buskerud 

Bandykrets og Sør–Øst Bandyregion. 

I den kommende langtidsperioden, er det ønskelig å knytte ett enda tettere bånd til  

NBF-I`s styre og komitèer. 

Det er ønskelig med en videreutvikling av innebandyavdelingen på alle plan, både 

organisatorisk, sportslig og økonomisk. 

For de tre kommende sesongene skal det arbeides for en kompetansehevning av både 

administrasjonen, klubber, tillitsvalgte, dommere og aktive. Selv om det er mange 

arbeidsoppgaver - som både kan og bør løses bedre - er det likevel valgt ut noen  

prioriterte arbeidsoppgaver som organisasjonen skal konsentrere seg om. 

Det er avgjørende for motivasjonen på alle plan at de følgende arbeidsoppgavene er 

realistiske og gjennomførbare. 

Arbeidsoppgaver i langtidsplanperioden 2017 – 2020 er derfor bestemt å være: 

 

 *  Kampavvikling og arrangementer 

 *  Spillerrekruttering 

 *  Spillerutvikling 

 *  Organisasjonsutvikling 

 *  Dommerutvikling 

 *  Anleggsutvikling 

 *  Integrering av funksjonshemmede 
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Organisasjonen i Oslo og Akershus Bandyregion - Innebandyavdeling må tilpasses slik at 

de prioriterte arbeidsoppgavene kan løses på en best mulig måte. 

 

Kampavvikling 

Seriekomiteens hovedmål vil være: 

- avvikling av seriespill og Regionscup for begge kjønn i alle aldersgrupper 

- utarbeidelse av retningslinjer som til enhver tid er tilpasset utviklingen i 

innebandy i egen region 

- styrke klubbenes kunnskap om regelverk og retningslinjer 

Seriekomiteens arbeidsoppgaver i perioden vil være: 

- sette opp et spillesystem ut fra antall påmeldte lag i alle aldersklasser, slik at  

alle får et tilfredsstillende kamptilbud 

- arrangere Regionscup 

- avvikle plasserings- og kvalifiseringskamper 

- behandle søknader om aldersdispensasjon etter gjeldende retningslinjer  

innenfor gitte tidsfrister 

- behandle søknader om omberamming av kamper etter gjeldende retnings- 

linjer innenfor gitte tidsfrister 

- tildele treningstid i Oslo etter gjeldende kriterier 

- fordele arrangementer/aktivitetsserier/minirunder etter søknad 

- evaluere regelverk og retningslinjer 

- til enhver tid å ha oppdatert regelverk og retningslinjer på OABR.s hjemmeside 

- lage en proaktiv hjemmeside med informasjon som kan være til hjelp for klubbene i deres 

daglige gjøremål. 

 

Spillerrekruttering 

Det er klubbenes ansvar å rekruttere spillere, men Ungdoms- og utviklingskomiteen skal 

støtte klubbene i dette arbeidet. For Ungdoms- og utviklingskomiteen innebærer 

dette at komiteen må jobbe mot følgende hovedmål: 

  

- Samarbeide med klubbene i forhold til rekrutteringstiltak 

- Ha kunnskap om, inspirere og veilede klubbene til å starte opp og 

gjennomføre innebandyskoler 

- Ha kontakt med barne- og ungdomsskoler i forhold til å avvikle 

skoleturneringer i samarbeid med lokal klubb 

- Jobbe for å innføre innebandy som aktivitet i skolefritidsordning og 

i kommunenes/bydelenes ferietilbud i samarbeid med lokal klubb 

- Markedsføre innebandy som idrett i alle naturlige sammenhenger 

- Inkludering og integrering 

 

Ungdoms- og utviklingskomiteens arbeidsoppgaver i perioden vil være: 

      

- Tett kontakt mot utviklingskonsulentene i Oslo og Akershus Bandyregion 

- Fokus på jenteutvikling i samarbeid med seriekomitèen og klubbene 

- Fokus på etablering av sonelag for begge kjønn i samsvar med Årsmøtet 2018 og styrets 

mål og satsningsområde. 
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Spillerutvikling  

Det er klubbenes ansvar selv å utvikle spillere, men Ungdoms- og utviklingskomiteen skal 

støtte klubbene gjennom utviklingskonsulentene og lokale tiltak. 

 

Organisasjonsutvikling 

Videreføring av den frivillige innsatsen til de tillitsvalgte i innebandyavdelingen i Oslo og 

Akershus Bandyregion er sammen med den innsatsen som de ansatte utfører, helt 

avgjørende for at vi skal lykkes med å videreutvikle innebandyen i Oslo og Akershus 

framover. Dette arbeidet må vi sikre slik at det blir videreført. 

Samtidig er det viktig å se på hvilke muligheter vi - både i klubb- og avdelingsledd - har til 

å forbedre måten vi arbeider på. 

Vi kjenner også til at det i løpet av langtidsperioden vil komme nye innendørshaller i vår 

region - noe som åpner for både nye klubber og utvidelse av de eksisterende klubber. 

Derfor vil organisasjonsutvikling - både internt i avdelingsapparatet og i klubbene - være 

sentrale arbeidsoppgaver i kommende periode. 

I tillegg skal innebandyavdelingen i mye større grad enn i dag utnytte elektronisk 

kommunikasjon både ved utsendelse av mail og utnyttelse av hjemmeside og også ta i bruk 

nye medier.  

 

 

 Internt i avdelingsapparatet 

 

Mål: 

Sesongen 

2017-2018 

Sesongen 

2018-2019 

Sesongen 

2019-2020 

 

LTP skal være ajourholdt 

LTP skal være styringsverktøy 

(fast punkt på styremøter i 

Innebandyavdelingen) 

Rollefordeling definert og 

dokumentert 

 

Oppdatert hjemmeside 

(ut fra økonomi og ressurser) 

 

Synliggjøring av styret og 

komiteenes arbeid 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

Oppdateres 

 

  Eget punkt på 

hjemmesiden 

 

 

X 

X 

 

             

 

            X 

 

 

Oppdateres 

 

X 

X 

 

             

 

           X 

 

 

Oppdateres 
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Eksternt mot klubber 

 

 

Sesongen 

2017-2018 

Sesongen 

2018-2019  

Sesongen  

2019-2020 

 

Avholde møte for klubbenes 

arrangementsansvarlige 

 

Avholde klubbledermøter 

 

Velkommen til innebandy 

(rekruttering av minirundelag) 

 

Obligatoriske laglederlisens-

kurs 

 

 

Før seriestart 

 

 

Før seriestart 

 

Høsten 

 

 

Oppfølgning 

 

Før seriestart 

 

 

Før seriestart 

 

Høsten 

 

 

Oppfølgning 

 

Før seriestart 

 

 

Før seriestart 

 

Høsten 

 

 

Oppfølging 

 

 

Dommerutvikling 

Dommersituasjonen i Oslo og Akershus Bandyregion – Innebandyavdelingen har endret 

seg i positiv retning de siste sesongene ved at den generelle dommerkvaliteten har blitt 

betraktelig bedre. Vi har et større antall dommere enn noen gang før, men fortsatt har vi 

altfor få dommere som fyller kravet, når det gjelder antall kamper for å telle med i 

klubbens dommerkvote. Dette skyldes, etter Dommerkomiteens mening, at klubbene våre 

har en altfor dårlig holdning til dommerarbeidet. 

Med en stadig økende aktivitet, vil klubbene da måtte øke sin rekruttering av dommere 

betraktelig, og en prioritert oppgave for Dommerkomiteen vil da bli utdanning og 

oppfølgning av de nye dommerne. Samtidig må vi også videreutdanne og oppgradere de 

dommerne som har holdt på i en periode.  

 

Dommerkomiteens hovedmål vil være: 

- at alle kamper i seriesystemet, uansett nivå og alder, skal gjennomføres med to kvalifiserte 

dommere i forhold til kampens nivå 

- å sørge for et så stort antall dommere at vi får en uanstrengt avvikling av alle kamper i 

seriesystemet 

- sammen med klubbene rekruttere nye dommere 

 

Dommerkomiteens arbeidsoppgaver i perioden vil være: 

 å utvikle og motivere dommere, dommerveiledere, dommerobservatører og 

dommerinstruktører av begge kjønn. 

 å informere om og markedsføre dommerarbeidet 

 å arbeide for å høyne dommergjerningens status (dommere må stå opp mer for seg 

selv – kort/utv. MÅ tas, mange som slurver) 

 å skape tilhørighet og oppslutning rundt dommerrollen, samt å skape et trygt og 

godt miljø og grobunn for dommere og deres støtteapparat. 

 å være aktive i arbeidet som bedrer dommernes rammebetingelser, både økonomisk 

og kompetansemessig. 
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 å videreføre ordningen med dommerkontakter i klubbene 

 å rekruttere dommerinstruktører av begge kjønn. 

 å rangere dommere for tilpasning til nivå 

 å støtte klubbene i deres arbeid med å rekruttere dommere 

 å påvirke klubbene til å overholde dommerkvotene i systemet 

 å avholde dommersamlinger og kickoff-kvelder 

 å systematisere ordningen med sperre-skjemaer og dommeroppsett 

 å utarbeide tiltaksplan i henhold til vedtatte langtidsplan (LTP) 

 å representere innebandyavdelingen i diverse fora 

 å samarbeide med Dommerkomiteen i Norges Bandyforbund –     

Innebandyseksjonen      

 

 

Mål: Sesongen 

      2017/18 

Sesongen 

2018-2019 

Sesongen 

2019-2020 

Antall nye GK-dommere 40 40 40 

Antall dommere totalt 140 150 160 

Antall dommerinstruktører 6 6 6 

Antall aktive veiledere 8  8 8 

Antall aktive observatører 8  8 8 

Antall dommerveiledninger 140  150 150 

Antall dommerobservasjoner 120  120 120 

 

 

Anleggsutvikling 

Anleggsutvikling vil være en av de store utfordringer framover – både for at eksisterende 

klubber kan vokse og for at nye klubber kan etableres. 

I Oslo og i de fleste Akershus-kommunene er det stor mangel på flerbrukshaller.  

De fleste steder går kampavviklingen greit, men det er altfor lite tid til trening. 

 

NBFs aksjer i Oslo Idrettshaller AS er i 2017 solgt til Oslo Idrettskrets, som sammen med 

OBOS vil kjøre selskapet videre. Som gjenytelse for vår aksjekapital, brukes det nå mye 

penger på å tilrettelegge for mer Innebandy i Ekeberg Idrettshall. 

 

Utvikling av våre anlegg og utbygging av ytterligere haller står på dagsorden på nesten alle 

styremøter, vi samarbeider her nært med alle bydelers ISU`er for å sørge for at 

hallutbygging får den nødvendige prioritet i listen fra Oslo Idrettskrets. Dette er 

avgjørende for å få de nødvendige bevilgninger i de årlige budsjettforhandlingsmøtene. 
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Integrering av funksjonshemmede 

De viktigste arbeidsoppgavene i perioden vil være: 

 Tett samarbeid med NBF, inkluderingskomitèen i seksjonsstyret og 

utviklingskonsulentene, for sammen å finne veien videre for Oslo og Akershus 

Bandyregion – Innebandy, med fokus «idrett for alle». 

 Følge opp og bistå aktivitetsmiljøene for psykisk utviklingshemmede. 

 Følge opp aktivitetsmiljøene for El Innebandyen 

 

3.  Oppfølgning av langtidsplanen 

 

Oppfølgning av mål 

Avdelingsstyret er ansvarlig for at målene som vedtas av innebandyavdelingens årsmøte 

nås. 

Avdelingsstyret vil i styrereferatene ha et fast punkt om LTP-status i forhold til vedtak. 

Styrereferater vil bli lagt ut på hjemmesiden. 

 

Utarbeidelse av aktivitetsplaner 

Avdelingsstyret er ansvarlig for at de nødvendige aktiviteter blir planlagt og gjennomført 

innenfor de budsjettrammer som er vedtatt av Innebandyavdelingens årsmøte. 
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