


Formålet med sportslig plan 

Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy 

Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i 

forhold til treningstilbud, forventninger og forpliktelser 

Dette forpliktende dokumentet er utarbeidet av bandystyret 



Slik spilles bandy i ØHIL 

 

ØHIL Bandy er med i Oslo&Akershus bandyregion avd. bandy 

ØHIL Bandy er med i Norge Bandyforbund 

 

Siste året man er smågutt er det uttak til kretslag og kretslagsturnering 

Første året man er gutt er det nominering til U17 landslag andre året er det 

uttak og deltagelse i internasjonale mesterskap 

Klasse 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8-9.kl 10/ 1.vgs     

Alder 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13/14 år 15/16 år 17/19   

Lag Idrettskolen Bandyskole knøtt knøtt knøtt lillegutt lillegutt smågutt gutt junior A-lag/rekrutt 

Bane 7'er 7'er 7'er 7'er 7'er 7'er 7'er 11'er 11'er 11'er 11'er 

kampprogram trening trening/cup'er Kretserie/cup'er Kretserie/cup'er Kretserie/cup'er Kretserie/cup'er Kretserie/cup'er Krets og NM serie 
Krets og NM 

serie NM serie NM/divisjonspilll 

Kretslag               siste års smågutt begge år     

Landslag                 U-17 U19 Alandslag 



 

 

 

ØHIL Bandy sportslige mål: 

G: Lag i alle yngre årganger (7’er bandy) og lag i alle eldre 

årganger (11’er bandy) og seniorlag, i minimum 1.divisjon 

J: Ta vare på jenter i alle årganger og etablere egne jentelag 

Utviklere spillere til krets- og ungdomslandslag 

Motivere flest mulig for å engasjere seg i bandy, både spillere, 

foreldre og nærmiljø 

Trives med bandy som idrett med forskjellige sportslige 

ambisjoner 

Utvikle dommere og trenere i egen klubb 

 

Sportslig plan ØHIL Bandy 



 

Strategi for å nå målene  

Fokus på rekruttering inn til bandyskolen for begge kjønn. 

Holde på flest mulige utøvere, spillere, foreldre og ressurspersoner 

Ha en oppdatert bandyhåndbok for å ha god organisering, et konsistent opplegg 

på alle årganger og en etablert langsiktig filosofi og spillestil i klubben på alle 

nivåer 

Være aktive og delta på flest mulig cuper, samling, serier og treningsleirer med 

mer. 

God alderstilpasset differensiering både på trening og i kamp og tilbud om ekstra 

trening gjennom andre klubber, NBF eller lignede.  

Delta og legge til rette for dommerutdanning og trenerutdanning 

Solid økonomi  

God organisering administrativt 

Godt samarbeid med andre idretter, skoler og nærmiljø 

Utvikle kompetanse på trenersiden (kvalitet) 

Gode trenings-/kampfasiliteter i nærmiljøet 

Skape eierskap i foreldregruppa på alle årganger til klubbens opplegg 

Sportslig plan ØHIL Bandy 



Din innvolvering i ØHIL Bandy 

For å kunne drive bandy på en best mulig måte, tilpasset de forskjellige 

lagenes ønsker og ambisjoner, har vi noen felles prosjekter for 

inntektsbringende arbeid og vedlikehold. Dette vil bli organisert fra sesong til 

sesong i forhold til størrelse på årganger. 

 

Dugnadsarbeider (oppussing/vedlikehold av garasje, lokale oppdrag fra 

kommunen, fellesprosjekter i klubben) 

Inntektsarbeid (skaffe sponsorer/bidrag, selge produkter i nærmiljøet) 

Arrangere vintersportsdag (en bruktsalgsdag hvor vi omsetter vintersportutstyr) 

Vanning av isflater (når kulde kommer må vi vanne isflatene våre for å legge 

sålen, før kommunen/ismaskin kan benyttes) 

Drift av isflater (maskin og utstyr tilhørende Hoslebanen og evt andre isflater) 

Besette roller som beskrives på neste ark 



Ansvarsroller i ØHIL Bandy 

 Alle lagene som er tilknyttet klubben og påmeldt til seriespill og cuper, stiller med følgende 

ansvarspersoner: 

 

Lagledere: Koordinere årgang/klubb. Har ansvaret for lagkontrakter og tilrettelegging, kommunisere behov 

for treningstider, og påse at alle rollene rundt laget dekkes. Koordinere cupdeltakelse. Sørge for oppdaterte 

lister for laget; spillere og foreldre. Ansvaret for å følge opp laget i forbindelse med kamper og cuper. Dele 

ut/samle inn drakter til laget, samt bestille/hente bruksutstyr (baller o.l) Har ansvaret for det praktiske knyttet 

til kampavviklingen – som innsending av kamprapport. Krever ikke bandykunnskap. 

 

Trenere: Hovedtrenere og hjelpetrenere. Hovedansvaret for treninger og kampledelse, følge klubbens 

trenerhåndbok 

 

Slipeansvarlig: Må få opplæring for bruk av klubbens sliper og sørger for å slipeskøyter etter behov for 

årgangen. 

 

I tillegg kommer foreldreoppgaver som er knyttet til ØHIL Bandy sine arrangementer og andre roller  som 

styret, anleggsgruppe, inntektsgruppe, etter gjeldende planer. 

 

Verv i styrende organer som Norges Bandyforbund og Oslo&Akershus Bandyregion avd. bandy 

 

  

 
 



Økonomi 

ØHIL Bandy ønsker å gi våre spillere, trenere, lagledere og foreldre et så godt tilbud som mulig 
innenfor de rammene vi har. 

Fordelingen av midler og tilbud til lagene baserer seg på våre inntektsbringende aktiviteter, 
hovedkilden til inntekter er treningsavgifter. 

Lagene kan skaffe seg egne dugnader og sponsorinntekter som gir tilskudd utover budsjettet. Av 
hensyn til klubbens hovedsponsorer, skal alle avtaler avklares med daglig leder/gruppe leder.  

En forutsetning for at klubben kan gi et best mulig sportslig tilbud, er at spillere og foreldre er 
positive og stiller opp på de dugnadene/arbeidsoppgavene som de har fått, samt at medlems- og 
treningsavgift blir betalt. Det kan søkes om fritak. 

Utgiftene for aktivitetene øker med alderen og aktivitetsavgiften vil derfor stige. Likevel er det 
åpenhet om at de eldste lagene subsidieres noe nedenfra, gjennom de ulike bidragene fra de 
yngre avdelingene. 

De spillerne som ikke har betalt medlems- og treningsavgift, er ikke spilleberettiget i ØHIL og får 
ikke lov til å delta på våre aktiviteter, dersom ikke noe spesielt er avtalt. Spillere som ikke er 
registrert som aktive, med innbetalte avgifter, er heller ikke dekket av idrettens 
forsikringsordninger 

Økonomien i ØHIL Bandy blir gjennomgått på avdelingens og klubbens årsmøter 

Ved interesse for samarbeidsavtaler med ØHIL Bandy og profileringsmuligheter, ta kontakt med 
daglig leder 



Foreldrevettregler 

Møt fram til kamp og trening, - barna ønsker det 

Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen, - ikke bare til din egen datter 
eller sønn 

Oppmuntre i både medgang og motgang, - ikke gi kritikk 

Respekter lagleders bruk av spillere, - ikke forsøk å påvirke ham/henne 
under kampen 

Se på dommeren som en veileder, - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 

Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap 

Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, - ikke press det 

Spør om kampen var morsom og spennende, - ikke bare om resultatet 

Sørg for riktig og fornuftig utstyr, - ikke overdriv 

Vis respekt for det arbeidet klubben gjør, - den trenger din hjelp 

Tenk på at det er ditt barn som spiller, - ikke du 

Husk at det viktigste av alt er at ditt barn trives og har det gøy sammen med 
venner 

 



Forholdet mellom topping og bredde 

Så lenge man spiller 7’er bandy skal lagene fordeles jevnt.  

1 og 2 lag (topping) skal først gjøres når det spilles 11’er bandy.  

For årganger med flere 11’er lag, skal det være en regelmessig dynamikk i flyten av 

spillere mellom 1. og ”bredde”-lagene 

For å gi de best kvalifiserte spillerne i en årgang et godt sportslig tilbud, vil hospitering 

mellom årgangene være prioritert. Opptil 4 spillere skal kunne trene med årsklassen 

over, samt delta på kamper. Da er det ekstremt viktig at de får nok spilletid. 

Dersom det er hensiktsmessig, og spilleren er kvalifisert for å slutte seg til årgangen 

over, kan dette gjøres permanent etter avtale mellom spiller, foreldre, trenere og 

sportslig leder. 

 

 

 

 

 

 

 



Styr og stell 

ØHIL Bandy har et bandystyret som administrer idretten. Bandystyrets oppgaver er 
spesifisert i et eget dokument. Bandystyret blir valgt på ØHIL Bandy sitt årsmøte. 

 

Bandystyret kan etter behov opprettet arbeidsgrupper eller personer til å delta i f.eks: 
Inntektsgruppe  

Anleggsgruppe 

Sportslig utvalg 

Sportslig leder 

 

Oppgaver sentralt i klubben: 

Idrettsutvalget 

Anleggsutvalg 

Hovedstyret 

 

Oppgaver sentral i forbund og krets:  

Norges Bandyforbund 

Oslo&Akershus Bandyregion avd. bandy 

 

 

 


