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Innebandy er en populær idrett både i skolen og som organisert 
idrett og passer for personer i alle aldere. 

Gjennom dette heftet ønsker vi å si litt om hva innebandy er og 
hvordan det kan organiseres. Videre vil vi vise til ytterligere infor-
masjon om innebandy for de som er interessert. Heftet bygger på 
boka Innebandy (Nilsson og Tysdal, 2010) som formidler kunnskap 
om planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av lek, variert ak-
tivitet, trening og spill i innebandy. 

Boka tar gjennom teori og øvelser for seg åtte ulike 
hovedtemaer:  1) Ballkontroll, 2) Pasning og mot-
tak, 3) Skudd, 4) Lek og småspill, 5) Målvakten, 
6)  Forsvar, 7)  Angrep, 8) Kamp.   
Med over 100 øvelser, vil boka være til god hjelp 
for å  organisere innebandyaktivitet i skoleverket. 
Boka er meget godt egnet både i skoleverket og i den organiserte 
idretten. Den bygger på forfatternes egen undervisningspraksis 
gjennom mange år ved Norges idrettshøgskole, erfaringer opparbei-
det som spillere og trenere og relevant teori. 

Det finnes også en innebandy-dvd med informa-
sjon om utstyr, regler og øvingsbilder i forhold til de 
grunnleggende ferdighetene i innebandy. Denne kan 
bestilles på www.innebandy.no. 

innebandy



Vi ønsker å tilby en aktivitet der alle kan føle mestring og som gir glede av å drive 
idrett på sitt nivå og ut fra sine ambisjoner. 

Innebandymiljøet skal være et sted der man møter venner, har det gøy og blir så god 
som man selv vil. Gjennom denne vektleggingen tror vi at vi kan motvirke frafall og 
tilrettelegge for livslang idrettsglede og deltagelse.

Innebandy er en ung idrett i stor vekst. Vi tror mye av innebandyens popularitet både 
i skolen og som organisert idrett, skyldes at spillet er så enkelt, samtidig som det er 
engasjerende og actionfylt. Det er lett å organisere, krever lite utstyr og har stor over-
føringsverdi til andre ballidretter. En gymsal/idrettshall med køller og baller, er nok. Til 
å være et lagballspill, er innebandy en lavterskelidrett. Det settes ikke så store krav 
til ferdigheter for at aktiviteten skal fungere og det egner seg godt både for jenter og 
gutter. Med få spillere på banen og raske bytter, får hver spiller mye ballkontakt og det 
gir stor aktivitet. 

innebandy er:
G lede – ALLE skal føle mestring!
A ction – fenger en «spillgenerasjon».
S tor aktivitet – mange innvolveringer, høy puls.
E nkel å organisere – stor overføringsverdi fra/til andre idretter.
L avterskel idrett – kjønn, ferdighet, interesse.
L ite utstyr – gymsal, ute, idrettshaller, start-, lag- og skolepakker.
E ngasjerende – alle blir «lekende» uansett alder.

Gaselle kan ha to betydninger som begge er beskrivende for innebandy: 
1) Sprettent afrikansk dyr i antilopefamilien  
2) Mindre bedrift i Norge som vokser fortere enn andre, Gasellebedrift 

Hvorfor innebandy?
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Hvorfor innebandy?

visjon innebandy:  Flest mulig  – lengst mulig



innebandy i skolen
I skolen opplever vi at ferdighetsnivået til elevene innenfor innebandy er jevnt. Noe 
som gjør aktiviteten enklere å tilpasse og organisere. Aktiviteten blant spillerne 
øker og flere vil kunne føle mestring, i motsetning til idretter der noen få spillere 
har overlegne ferdigheter og dermed dominerer hele aktiviteten. Våre erfaringer fra 
undervisning i innebandy er at køllen er med på å gjøre aktiviteten mindre farlig for 
enkelte. Man kan slå på ballen med køllen, i motsetning til å måtte «ofre» en kroppsdel. 
Innebandy gir derfor også elever som ikke er så komfortable med ballspill, mulighet 
til å delta aktivt, føle mestring, glede og utvikling. Det at innebandy egner seg for alle, 
enten man er tjukk eller tynn, liten eller stor, fører til høy deltagelse og stor aktivitet, 
noe som er sentralt både i skolen og i den organiserte idretten. 

Utviklingsavdelingen i Norges Bandyforbund (NBF) har utarbeidet skreddersydde 
undervisningsopplegg tilpasset nivå og timeantall til bruk i alt fra grunnskole, SFO, 
ungdomskole, videregående skole og høyere utdanning. Undervisningsoppleggene an-
vendes i dag ved flere høgskoler og universiteter for å gi kommende kroppsøvingslæ-
rere informasjon og kompetanse til å bruke innebandy i skolen. NBF samarbeider også 
med videregående skoler om å utarbeide læreplaner i innebandy for idrettsfag.

Gjennom å øke kompetansen og kvaliteten på innebandyaktiviteten både i skolen og 
i den organiserte idretten, vil flere elever og spillere kunne føle enda større mestring 
og fremgang. Dette igjen kan gi ytterliggere motivasjon og glede med aktiviteten, og 
danne grunnlaget for et ønske om å delta i organisert innebandyaktivitet på fritiden.

Ønsker du mer informasjon om innebandy eller skreddersydde undervisningsopplegg, 
ta kontakt med Utviklingsavdelingen i NBF på skole@nbfutvikling.no
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innebandyhistorien
I Norge var det Per Wright, tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole, som tok med 
seg de første køllene fra USA, tidlig på 1970-tallet. Formålet var innendørstrening 
for bandy- og ishockeyspillere. For å øke rekrutteringen til bandy ble innebandy også 
innført i skoleverket, og interessen blant både lærere og elever var stor. Etter dette 
har utviklingen gått slag i slag. Innebandy har i dag drøyt 15 000 medlemmer og er i 
stadig vekst. Internasjonalt er det ca. 300 000 lisensierte spillere fordelt på 51 land. 
12. desember 2008 ble innebandy anerkjent av IOC. 

organisasjonen norges bandyforbund
Innebandy organiseres av Norges Bandyforbund sammen med bandy som spilles på 
is og landhockey. Til sammen er det ca. 22 000 medlemmer fordelt på flere kretser/
regioner.
Kretsene/regionene er ansvarlige for driften av den lokale aktiviteten. De koordinerer 
samarbeidet mellom klubbene, representerer klubbene i overordnede idrettspolitiske 
(idrettskretsen) og politiske (kommuner/fylkeskommuner) fora. I denne sammenheng 
er forhold knyttet til anleggsprioriteringer av vesentlig betydning. 
Norges Bandyforbund er innebandyidrettens øverste faglige myndighet. Forbundet 
har det overordnede ansvaret for organisering og utviklingen av idretten, organisering 
av forbundsseriene og landslagene. Målet er å hjelpe og tilrettelegge slik at krets/re-
gion og klubber er best mulig i stand til å ivareta og organisere aktiviteten lokalt. For å 
utvikle idrettene videre både kvalitativt og kvantitativt ble utviklingsavdelingen dan-
net i 2003. Utviklingsavdelingen arbeider aktivt for at flest mulig skal spille innebandy 
lengst mulig, over hele landet, sørger for kompetanseutvikling gjennom å utvikle og 
gjennomføre trener- og aktivitetslederkurs, og styrke klubbenes evne til å drive sunt 
og ta vare på spillerne i klubben på en god måte.

Innebandy i Norge
OrganisasjOnen nOrges BandyfOrBund
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Utviklingsmodell i tre faser:

Grunnleggende arbeidsmetoder:
• Lokal tilpasning
• Oppfølging (utviklingskonsulenter med kjennskap til lokalmiljøet)
• Nær og støttende organisasjon (hjelpen skal i størst mulig grad foregå lokalt, vi 

skal reise til klubbene, ikke omvendt)
• Samarbeid (idrettskrets, bandykrets)

Utviklingsavdelingen ønsker at innebandy skal være en idrett på barnas premisser. 
Der flest mulig kan delta og der barneidrettens idealer gjerne strekker seg langt inn i 
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ungdomsårene. Vi ønsker allsidighet, fleksibilitet fremfor krav, slik at spillerne gjerne 
kan drive flere idretter. 

Trening skal vektlegge trivsel, mestring, lek og moro. Dersom vi klarer å beholde flest 
mulig, lengst mulig, vil vi også oppnå gode resultater.  Unngå voksenidrettens idealer 
med fokus på resultat og topping av lag, så lenge det er mulig. Det er når spillerne er 
28 år de har sitt største potensial. Da er det synd dersom de slutter når de er 18 år. 

Vi tror at mange idretters harde krav og fokus på resultat i tidlig alder, ødelegger 
motivasjonen og er den største årsaken til det store frafallet i ungdomsårene. I mot-
setning til de fleste andre idretter øker rekrutteringen til innebandy i frafallsalderen 
13–19 år. Det er noe vi er stolte av og ønsker å bevare også i fremtiden.

I 2007 startet vi også opp aktivitet for funksjonshemmede gjennom EL-innebandy. En 
idrett som også egner seg for utøvere med sterke funksjonshemninger, det har blitt 
svært populært og ekspandert stort siden starten. I dag har vi 10 klubber og over 100 
utøvere. Se www.nbfutvikling.no/el-innebandy for mer informasjon.

verdier i innebandy
Utviklingsavdelingen arbeider etter fem verdier:

Glede: positive opplevelser gjennom følelsen av mestring og utvikling.

Deltagelse: flere ressurspersoner, fokus på at alle skal få delta og bidra på sitt nivå.

Kvalitet: bidra til økt kompetanse i alle ledd.

Fremgang: gjennom å måle mestring ut fra egen fremgang, ikke sammenlignet med 
andre.

Innebandyvett: utdypes på side 13. 
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innebandyvett
Innebandy er en idrett der det er en lav terskel for å bli med. Det skal være en ramme 
rundt trening og kamper der alle trives og der alle føler seg velkomne. Dette gjelder 
både spillere, dommere, trenere, ledere og foreldre. Alle som er med rundt idretten har 
et ansvar for at det utøves InnebandyVett.

Utøvere skal respektere sine medspillere, motspillere, dommere, trenere og ha en 
kameratslig holdning. Da er det viktig at det også er en ramme rundt trening og kamp 
der alle kan trives uansett resultat. Vi skal vinne og tape med stil. Det er en viktig del 
av spillernes utvikling og lære seg å tape.

Vær din rolle bevisst enten du er trener, leder, dommer, eller forelder: 
Stopp og tenk over hvordan din oppførsel påvirker andre. Husk at du er et forbilde og 
at din atferd smitter. Det er for spillerne du er til stede. Det ligger en stor oppgave i 
det å oppdra spillerne til å bli bra mennesker, slik at de vet hvordan de skal oppføre 
seg både på og utenfor banen. 

Dersom du er positiv smitter dette over på andre, og du får oppmerksomhet rundt det 
som er bra. Spillere, trenere, dommere vil da føle mestring, som igjen skaper motiva-
sjon. Dersom du derimot er negativ, enten det er til spil-
lere, trenere eller dommere, smitter dette videre, slik 
at også andre blir negative. Det gir verken trivsel eller 
bedre prestasjoner. Det er ingen som føler mestring av 
å bli kjeftet på.

Husk at det krever 10 gode kommentarer for å bygge 
opp, men bare en negativ for å bryte ned. 

Glem aldri at du er laget og klubbens ansikt utad, dårlig 
oppførsel fra din side vil skade både laget og klubbens 
anseelse. Hvordan vil din klubb bli fremstilt?

• Ha respekt for motstanderen

• Sette pris på dommeren, uten ham/
hun ingen kamp

• Takke for kampen

• Forlate innbytterbenken/gardero-
ben/hallen i den tilstanden den var da 
vi kom

vi skal alltid:
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Kort om spillet
En normalt stor innebandybane er 40 x 20 m, tilsvarende en håndballbane. Rundt 
banen er det et 50 cm høyt vant med runde hjørner. Oppmerkingen består av midtlinje 
med midtpunkt, to målområder (4 x 5 m) med tilhørende målgårder (1 x 2,5 m) og syv 
duellpunkter (på midtlinjen og i hjørnene i forlengelsen av mållinjene). Inne i målgården 
får kun målvakten være. Målburene er 160 cm brede og 115 cm høye og står bakerst i 
målgården. Det spilles med 5 spillere pluss målvakt, på hvert lag

utstyr
Utespillere trenger lite utstyr. Sko for innebruk, T-skjorte, shorts, sokker og kølle er 
det vanligste, men det finnes ekstrautstyr. Noen bruker leggskinner, og flere burde 
bruke beskyttelsesbriller.

Det er påbudt for målvakten å bruke ansiktsmaske og hjelm. Annet utstyr er ikke på-
budt, men det anbefales å bruke beskyttende genser og bukse, sko, knebeskyttere og 
susp. Knebeskytterne bør ha ordentlig støtdemping for å beskytte knærne mot skade. 
Noen målvakter bruker også albubeskyttere og hansker.

innebandykøllen
Køllen er det viktigste redskapet for utespillere. Mange skoler har dårlig utstyr, det 
hemmer utviklingen og mestringsfølelsen hos elevene. Køller finnes i et stort utvalg 
med ulike egenskaper og i ulike prisklasser. I yngre aldersgrupper anbefales en kølle 
med mykt blad og med et mykt, gripevennlig og smalt skaft. Køllens lengde har også 
betydning for god teknikkinnlæring. En generell regel er at køllen skal rekke opp til 
navlen. Med navlen som utgangspunkt får spilleren rett lengde på køllen i takt med at 
han/hun vokser.

1414



• Utviklingsavdelingen www.nbfutvikling.no
• Innebandyseksjonen www.innebandy.no
• Norges Bandyforbund (NBF): www.bandyforbundet.no
• Det internasjonale innebandyforbundet (IFF): www.floorball.org

Norges Bandyforbund tilbyr rimelige og gode utstyrspakker til skoler, klubber og 
lag, se www.nbfutvikling.no for mer informasjon.

les mer om innebandy her:
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hva er ballkontroll? 
Med ballkontroll mener vi det å kunne 
kontrollere ballen i ulike situasjoner. Vi 
skal kunne kontrollere ballen når vi er i 
fart og i ro. Vi skal ha kontroll på ballen 
samtidig som vi har overblikk og ser etter 
med- og motspillere. 

grep og fatning 
Måten vi holder køllen på, er helt avgjø-
rende for å få god ballkontroll og best mu-
lig forutsetninger for å utføre de tekniske 
bevegelsesoppgavene. Dette bør være 
utgangspunktet for innebandyopplæ-
ringen. Den øverste hånden skal dekke 
enden på skaftet, slik at denne ligger rett 
over midten av håndflaten. Denne hånden 
holder vi i et hardt og fast grep, som om 
vi håndhilser eller holder i en skrutrekker. 
Med den nedre hånden holder vi rundt 
skaftet i et løsere grep, slik at det er 
mulig å bevege hånden opp og ned i ulike 
situasjoner. 

Hvilken fatning vi har, avgjøres av hvil-
ken hånd vi liker å ha øverst på køllen, og 
dermed hvilken side av kroppen køllen 
befinner seg på. Er vi «left», eller ven-
strefattet, har vi høyre hånd øverst, og 
køllen stikker ut til venstre for kroppen. 
Er vi «right», eller høyrefattet, holder vi 
venstre hånd øverst, og køllen stikker ut 
til høyre for kroppen. Bladet på køllen er 
også produsert med ulik fatning, de krum-
mer enten mot høyre eller mot venstre. 
Det er viktig at køllefatningen stemmer 
med spillerens fatning. Generelt kan vi si 
at jo mer tid spillerne tilbringer med kølle 
og ball, jo bedre blir ballkontrollen. Så det 
er viktig å stimulere spillerne til å bruke 
mye tid med kølle og ball også utenom 
treningstiden. Lek gjerne med kølle og 
ball på skoleveien, i friminuttene, til og fra 
trening og så videre. Triksing er også en 
glimrende stimulering av ballkontrollen. 

TEMA 1: Ballkontroll
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Vi vil nå ta for oss temaet ballkontroll, med informasjon og to egnede øvelser. Vi presenterer 
også en øvelse fra tema 3 skudd. For mer informasjon og flere øvelser rundt ballkontroll og de 
andre 7 sentrale temaene (pasning mottak, skudd, målvakt, lek og småspill, angrep, forsvar og 
kamp), anbefaler vi boka Innebandy. Med over 100 egnede øvelser, pedagogisk presentert i hva–
hvordan–hvorfor–skjema, gir også boka gode tips til organisering av innebandyaktivitet for alle 
ferdighetsnivå.
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sentrale offensive 
ferdigheter
• Å føre ballen vil si å transportere 

ballen. Det er viktig å kunne bruke 
både innsiden og utsiden av bladet og 
å kunne bevege seg i ulike retninger. 
Etter hvert som ferdighetene øker, 
kan vi sette større og større krav til 
hurtighet når vi skal føre ballen og 
samtidig ha kontroll på den. 

• Å skjerme ballen vil si at vi ved hjelp 
av egen kropp beskytter den, slik at 

motstanderen har vanskelig for å 
erobre den. Riktig grunnstilling «ready 
position», sikrer spilleren god balanse 
og gir et godt utgangspunkt for å 
utføre en hvilken som helst handling i 
spillet. 

• Finter er ulike bevegelser vi gjør for å 
komme oss forbi en motstander. Det 
finnes flere ulike typer. Vi kan finte 
ved å gjøre retningsforandringer eller 
rykk, for eksempel ved at vi starter en 
bevegelse til høyre, bryter av bevegel-
sen og rykker til venstre i stedet. 
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• Vending vil si at vi i bevegelse med 
kølle og ball forandrer løpsretning. 
Det gjør vi for å skaffe oss rom eller 
finte ut en motstander. Ved å spille 
ballen mellom egne ben kan vi vende 
raskt 180 grader. 

sentrale defensive 
ferdigheter 
• Det finnes teknikker som det er avgjø-

rende å beherske for å få til et effek-
tivt forsvarsspill. Først og fremst er 
det viktig å tilstrebe en god forsvars-
posisjon, slik at vi kommer mellom 
ballen og vårt eget mål 

• Takling vil si at vi erobrer ballen fra en 
motstander som kontrollerer den.  
Å styre ballfører vil si at vi leder ball-
fører til ønsket posisjon på banen.  
Å bremse ball føreren vil si at vi pres-
ser en motspiller til å bruke tid med 
ballen uten at vi selv blir utspilt, slik 
at vi hindrer motspilleren i å føre eller 
spille ballen mot et farlig område. En 
viktig taktisk avveining er om vi i en 
gitt situasjon skal bremse ballføreren 
eller forsøke å takle ham/henne. 

ballkontroll med  eller 
uten motstander 
Hvis vi øver på ballkontroll med en mot-
stander, setter dette større krav enn 
om vi bruker passive hindre, for eksem-
pel kjegler. Vi mener at det er gunstig 
å integrere en motstander i øvingen så 
tidlig som mulig. Da vil kravene til det å 
beskytte ballen øke, og vi får en mer funk-
sjonell ballkontroll. Det er noe helt annet 
å finte en motstander enn en kjegle. Dette 
kan være vanskelig å beherske i begyn-
nelsen, men vi mener likevel at det vil gi 
verdifull trening i tillegg til andre øvelser 
i ballkontroll. Vi kan heller justere vanske-
lighetsgraden gjennom å gi forsvarerne 
handikap, som at de skal spille uten kølle 
eller med snudd kølle, hvis ferdighetsni-
vået tilsier dette. 
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Regler for skolen 
 – småspill 
På www.innebandy.no finner du fullstendige regler for innebandy. 

Når vi organiserer innebandy i skolen er det viktig at ikke for mange regler introduse-
res på en gang. Reglene for skolen har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Spill gjerne 
på mindre bane med færre spillere, det gir større aktivitet.

Spillet starter med duell på midten. Følgende forseelser gir frislag: 

• Liggende spill 

• Å kaste køllen 

• Kølle over knehøyde 

• Spill med hånd og hode 

• Slag på kølle 

Når det gjelder slag må dommeren bruke skjønn. Det skal være flyt i spillet, og blåses 
det for alle slag, blir det mange avblåsninger. Samtidig må dommeren hindre for mange 
slag på køllen. Finn en god linje ut fra nivå. Ved frislag skal motstanderne være et 
stykke (3 m) unna ballen med både kroppen og køllen. Reglene for skolen har til hensikt 
å gi aktivitet uten skader. For flere regler, se www.innebandy.no/regelv.asp.  
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Innebandy er en idrett som egner seg meget godt for alle, 

både i skolen og i den organiserte idretten. Heftet gir 

en fin smakebit på hva innebandy er og hvordan det kan 

organiseres, for ytteligere informasjon vil jeg anbefale boken 

Innebandy. Tomas Jonsson, GeneralseKreTær I nBF 

Heftet vektlegger betydningen av innebandy som en idrett 

for alle. Der målsettingen er å få  med flest mulig, lengst 

mulig. 
Ivar norBerG, presIDenT I nBF 


