
Fokusområder    
 

 
 
Dommerkomiteen i Norges Bandyforbund – Innebandy er opptatt av at dommerne og spillerne i 

fellesskap skal bidra til en positiv og publikumsvennlig utvikling av norsk innebandy. Dette 

innebærer en innebandy som tillater høyt tempo – med færrest mulige spilleavbrudd og hvor 

teknisk innebandy skal beskyttes, samtidig som fysiske rene dueller skal være lov. 

 

 

 

1. Massesammenstimling av spillere 
Vi har også foregående sesong sett, at det i noen grad har vært situasjoner/konfrontasjoner, der 

en rekke spillere fra begge lag, ved stopp i spillet, strømmer til, slik at det var et stort antall 

spillere deltakende i dette. 

 

Situasjonen blir uoversiktlig og dette blir en svært uønsket situasjon for vår idrett og de dommere 

som er satt opp til å lede kampen. Det vises til eget informasjonsskriv for ytterligere beskrivelser 

og retningslinjer for håndtering. 

Målsetning: Helt fjerne slike massesammenstimlinger av spillere/trenere 

 

2. Igangsetting av spill ved duell 
Dommerkomiteen har det siste året sett at det tar uforholdsmessig lang til å sette i gang spillet 

igjen med duell på midten, ved periodestart og etter mål. Spillere jukser i stor grad ved duellen og 

dommerne må bruke uforholdsmessig mye tid på å korrigere.  

Følgende praksis vil innføres i forbundsseriene i fra sesongen 2014-2015: «Dersom lagene ikke 

utfører første duellen riktig, så byttes spilleren(e) automatisk ut av duellen». 

Målsetning: Få satt spillet raskere i gang, samt gjøre innebandy mer attraktivt å se på! 

 

3. Taktiske forseelser 
Taktiske forseelser inkluderer blant annet mindre låsinger og slag uten mulighet til å nå ballen, 

obstruksjoner utenfor spillet, mindre slag for å forhindre motstander en målsjanse, slå bort ballen 

etter avblåsning og manglende avstand ved frislag. Taktiske forseelser uten mulighet til å vinne 

ballen skal medføre minimum 2 min. lagstraff. 

Målsetning: Fjerne taktisk, spilleforstyrrende forseelser i spillet! 

 

4. Taklinger med stor skaderisiko 
Fortsatt bekymringsverdig bruk av bein, albuer og knær i taklinger, til tross for lengre fokus, samt 

taklinger mot vant og målbur. 

Disse taklingene har stor skaderisiko, er ikke en naturlig del av spillet og har ingenting med å 

forsøke å vinne ballen å gjøre. Slike taklinger vurderes som minimum hardt spill og skal 

honoreres med lagstraff/kampstraff deretter. 

Målsetning: Fjerne denne typen taklinger fra spillet! 

 

5. Protester og usportslig opptreden ved innbyttesonene 
Vi ser at det skjer ”for ofte” forhold på laglederbenk som er usportslig og reduserer innebandyens 

anseelse. Ofte tema i siste sesongs dommerobservasjonsrapporter, fordi dommerne ikke alltid 

har fokus på det som skjer utenfor spillebanen. Dommerne skal derfor inneværende sesong ha 

større fokus på ofte nevnte 23 x 40 meter, ikke bare 20 x 40! Det er videre fokus på å slå ned 

konsekvent og tidlig på protester. 

Målsetning: Verne om innebandyens anseelse, samt å bedre dommernes arbeidsvilkår! 
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