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Etablering av to nye særforbund 
Norges Bandyforbund fremmer forslag på opptak av Norges Innebandyforbund og Norges 
Hockeyforbund. Begge idrettene er knyttet opp mot internasjonale særidrettsforbund med stor 
internasjonal aktivitet hvor begge idrettene deltar for Norge. Hockey er også olympisk idrett. 
 
Begrunnnelse 
Trass i vedtak på Idrettstinget 2015 om organisasjonsnøytral fordeling av offentlige midler, 
har ikke denne skjevheten blitt rettet opp for fleridrettsforbudene. Norges Bandyforbund 
kan ikke lenger forsvare at forbundets idretter inngår i en organisasjonsform som 
bidrar til at den enkelte idrett får reduserte tildelinger av offentlige midler i tillegg til 
redusert demokratisk rettighet.  
 
 
 
For Norges Bandyforbund 
 
 
Erik Hansen        Tomas Jonsson 
President        Generalsekretær 
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Norges Idrettsforbund 
 
Søknad om opptak av Norges Innebandyforbund og Norges Hockeyforbund som selvstendige 
særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
 
Norges Innebandyforbund: 

1) For å kunne tas opp som særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF), må følgende vilkår være oppfylt: 
 

a) Søkers aktivitet oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2. 
Innebandy utøves i organisert form som idrett innenfor Norges Idrettsforbunds organisasjon og har 
vært administrert av Norges Bandyforbund fra 1990. 
 
b) Søkers organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er forenlige med NIFs 
regelverk. 
Alle lover og regelverk innebandyidretten organiseres og administreres etter er i henhold til Norges 
Idrettsforbunds lover og lov normer.   
 
c) Søker dokumenterer at aktiviteten ha vært utøvd i Norge i minst tre år, og at søker har minst 
1500 medlemmer i sin organisasjon. 
Innebandy har vært utøvd som lagidrett innenfor Norges Idrettsforbunds organisasjon og 
administrert av Norges Bandyforbund siden 1990. I henhold til NIFs registre er innebandy registrert 
med 24271 medlemmer i nærmere 200 klubber, som geografisk er spredt over hele Norge. Innebandy 
administreres i 9 regioner under Norges Bandyforbund.  
 
d) Søkers aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende særforbund. 
Innebandy er godkjent særidrett internasjonalt organisert av Internasjonal Floorball Federation (IFF) 
som er fullverdig medlem av GASIF og godkjent av IOC. 
 
e) Søker er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer den aktuelle idretten. 
I Norge har idretten til nå vært organisert av Norges Bandyforbund. Ved opptak som selvstendig 
særforbund vil Norges Innebandyforbund org.nr. 982 17 5011 overta organiseringen.  
 
2) Ved vurderingen skal det i tillegg legges vekt på om søker er tilsluttet det internasjonale 
særforbundet som organiserer konkurranser i idretten, og om opptaket sikrer en god utnyttelse av 
idrettens ressurser. 
Innebandy organiseres internasjonalt av Internasjonal Floorball Federation (IFF) som i dag har 74 
medlemsnasjoner. IFF er fullverdig medlem av GASIF og godkjent av IOC. 
Norge spilte sin første landskamp i innebandy i 1992 og har siden deltatt i samtlige VM og EM 
mesterskap for begge kjønn og i alle aldersklasser. 
 
Av hensyn til utnyttelse av idrettsorganisasjonens ressurser og best mulig bruk av offentlige midler, i 
henhold til formålet, er oppsplitting av et fleridrettsforbund sannsynlig det mest urasjonelle 
idrettsorganisasjonen kan finne på. Dette vil også være klart brudd med idrettsorganisasjonens 
overordnede strategier. Flere idrettsting har vedtatt at det skal legges til rette og stimuleres til 
samarbeidsformer som fleridrettsforbundene har realisert. 
Utfordringen og bakgrunnen for søknaden er at idrettsstyret har, mot flere idrettstingsvedtak, 
vedtatt forvaltningsordninger av offentlige midler som straffer en rasjonell organisering av 
særidretter i et fleridrettsforbund. Dette gjelder primært forvaltningen av post 3. Både prinsipielt og 



økonomisk kan ikke de tre særidrettene som er organisert i Norges Bandyforbund leve med å bli 
straffet for sin rasjonelle organisering, som av flere idrettsting er vedtatt at skal belønnes.  
Fleridrettsforbundet Norges Bandyforbund har ved rasjonell organisering, og med synergieffekten 
dette har etablert, hatt både økonomiske og organisatoriske ressurser til en sterk utvikling av 
organisasjonen. Dette går tydelig fram av organisasjonens medlems og aktivitetsvekst. I dag er det 
kun de to største særforbundene som har flere lisensierte utøver (reell organisert aktivitet). 
Gevinsten av den rasjonelle organiseringen har også gitt rom for bruk av vesentlige økonomiske og 
administrative ressurser til utvikling av to paraidretter. Disse idretten (el-innebandy og 
superinnebandy) teller nå nærmer 500 utøvere og har et stort videre utviklingspotensial. 
Ved oppsplitting av organisasjonen vil de enkelte idrettene måtte konsentrere sin oppmerksomhet 
og økonomi mot sin kjernevirksomhet. Det vil åpenbart resultere i at det blir krevende å videreføre 
innsatsen mot paraaktiviteten. 
 
Norges Innebandyforbund er på alle måter kvalifiserer til opptak som selvstendig særforbund i 
idrettsorganisasjonen. I henhold til NIFs registre er det kun 10 idrettsgrener organisert under Norges 
Idrettsforbund som teller flere aktive medlemmer. Alt tyder på at innebandyidretten vil fortsette sin 
utvikling og avansement på rankingen over Norges største idretter. 
 
 
 
for Norges Bandyforbund 
 
 
Tomas Jonsson 
Generalsekretær  
 
 
 



 
 
Norges Idrettsforbund 
 
Søknad om opptak av Norges Hockeyforbund som selvstendige særforbund i Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité 
 
Norges Hockeyforbund 

1) For å kunne tas opp som særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF), må følgende vilkår være oppfylt: 
 

a) Søkers aktivitet oppfyller NIFs krav til idrett, jf. NIFs lov § 1-2. 
Hockey utøves i organisert form som idrett innenfor Norges Idrettsforbunds organisasjon og har vært 
administrert av Norges Bandyforbund fra 1985. 
 
b) Søkers organisasjon og virksomhet er bygget på verdier og regler som er forenlige med NIFs 
regelverk. 
Alle lover og regelverk hockeyidretten organiseres og administreres etter er i henhold til Norges 
Idrettsforbunds lover og lov normer.   
 
c) Søker dokumenterer at aktiviteten ha vært utøvd i Norge i minst tre år, og at søker har minst 
1500 medlemmer i sin organisasjon. 
Hockey har vært utøvd som lagidrett innenfor Norges Idrettsforbunds organisasjon og administrert av 
Norges Bandyforbund siden 1985. I henhold til NIFs registre er hockey er registrert med 1537 
medlemmer i nærmere 9 klubber.  
 
d) Søkers aktivitet skiller seg klart fra idrett som organiseres av et eksisterende særforbund. 
Hockey er godkjent særidrett som internasjonalt er organisert av Internasjonal Hockey Federation 
som har 137 medlemsnasjoner. Internasjonal Hockey Federation er fullverdig medlem av GASIF. 
Hockey har vært olympisk sommeridrett siden 1912 – har norsk deltagelse i The European Hockey 
Federation (EHF) også med landslag. 
 
e) Søker er den organisasjonen i Norge som i all hovedsak organiserer den aktuelle idretten. 
I Norge har idretten til nå vært organisert av Norges Bandyforbund. Ved opptak som selvstendig 
særforbund vil Norges Hockeyforbund bli etablert.  
 
2) Ved vurderingen skal det i tillegg legges vekt på om søker er tilsluttet det internasjonale 
særforbundet som organiserer konkurranser i idretten, og om opptaket sikrer en god utnyttelse av 
idrettens ressurser. 
Hockey organiseres internasjonalt av Internasjonal Hockey Federation (IHF) som i dag har 137 
medlemsnasjoner. IHF er fullverdig medlem av GASIF og godkjent av IOC. Hockey har vært en 
Olympisk idrett siden 1912. 
 
Av hensyn til utnyttelse av idrettsorganisasjonens ressurser og best mulig bruk av offentlige midler, i 
henhold til formålet, er oppsplitting av et fleridrettsforbund sannsynlig det mest urasjonelle 
idrettsorganisasjonen kan finne på. Dette vil også være klart brudd med idrettsorganisasjonens 
overordnede strategier. Flere idrettsting har vedtatt at det skal legges til rette og stimuleres til 
samarbeidsformer som fleridrettsforbundene har realisert. 
Utfordringen og bakgrunnen for søknaden er at idrettsstyret har, mot flere idrettstingsvedtak, 
vedtatt forvaltningsordninger av offentlige midler som straffer en rasjonell organisering av 
særidretter i et fleridrettsforbund. Dette gjelder primært forvaltningen av post 3. Både prinsipielt og 



økonomisk kan ikke de tre særidrettene som er organisert i Norges Bandyforbund leve med å bli 
straffet for sin rasjonelle organisering, som av flere idrettsting er vedtatt at skal belønnes. 
 
Hockey utøves primært av miljøer som består av ikke etnisk norske personer. Det har vært nødvendig 
å understøtte disse miljøene både organisatorisk og administrativt for å sikre at aktiviteten drives i 
henhold til idrettens lover og bestemmelser. Fleridrettsforbundet Norges Bandyforbund har 
igjennom dette arbeidet, med stolthet, ytet et viktig bidrag til integreringen i idretten og samfunnet. 
 
Fleridrettsforbund Norges Bandyforbund har hatt de nødvendige ressurser til å ivareta driften og 
utviklingen av hockeyidretten i Norge. 
Ved oppsplitting av fleridrettsforbundet vil ikke de øvrige idrettene kunne videreføre denne 
støttefunksjonen. Dette forventes at dette vil bli ivaretatt av Norges Idrettsforbund.  
 
Hockey tilfredsstiller de formelle kriteriene for å tas opp som særforbund i Norges Idrettsforbund. 
 
 
 
for Norges Bandyforbund 
 
 
Tomas Jonsson 
Generalsekretær  
 
 
 




