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TEST AV KOMMUNIKASJONS-
UTSTYR I FORBUNDSSERIENE
Utvalgte kampledere i Forbundsseriene har 
denne høsten benyttet kommunikasjonsutstyr 
(headset). For å få best mulig testgrunnlag lar 
vi det være opp til det enkelte paret å benytte 
dette i alle forbundsseriekamper.

Erfaringene har vært positive og flere 
dommerpar har sagt at bruk av headset har 
åpnet en ny verden hva gjelder samarbeid, 
ansvarsdeling og kampledelse. 

DK oppfordrer testparene til å opprettholde 
øyekontakt og tegnbruk selv ved bruk av 
kommunikasjonsutstyr!

Planen etter jul er å rullere på noen av settene 
vi har, i dialog med kamplederne. Dersom 
erfaringene etter jul fortsetter å være 
positive vil DK se på muligheten til å kjøpe inn 
ytterligere kommunikasjonssett til sesongen 
2017/2018.

RANGERING FORBUNDSSERIEDOMMERE 
PER 19.2.2016
1. Kristoffersen/Olsen
2. Eliassen/Sørensen
3. Trogstad/Lindgren
4. Johansen/Monge
5. Rønningen/Korrell
6. Jakobsen/Godtfredsen 
 Henriksen/Ingebrigtsli*
8. Neumann/Dørstad
9. Davidsen/Kopperud
10. Hagen/Rustestuen
11. Pedersen/Pedersen
12. Asghar/Johansen

FORFALLSDOMMERE
Eriksen, Meller og Sommer

* Henriksen/Ingebrigtsli står urangert i gruppe 1, ettersom 
de kun dømte en kamp sammen, grunnet Henriksens sykdom. 
Paret settes opp på kamper etter jul som et gruppe 1 par. 
Kommer inn med tall i rangeringen i februar, dersom de 
dømmer som normalt i den kommende perioden.

** Paret Lilleøien/Amundsen har gitt beskjed om at de trekker 
seg fra dømming i forbundsseriene etter jul og tas ut av 
rangeringen.
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NESTE INFOBREV
Dommerkomiteen planlegger neste utgivelse 
av informasjons- og nyhetsbrev i mars 2017.
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FORBUNDSSERIEDOMMERSAMLING 
LØRDAG 4.FEBRUAR 2017
Detaljert program er ikke ferdig i skrivende stund, 
men DK innkaller alle forbundsseriedommere til 
obligatorisk samling denne lørdagen. Det starter 
med teori-økter mellom kl. 11.00 og 15.00. 
Med temaer som bl.a erfaringer med bruk av 
kommunikasjonsutstyr og tanker rundt en norsk 
modell for hvordan vi vil at innebandykamper skal 
ledes. 

YoYo-testen gjennomføres for alle kl. 15.30- 16.30. 
De internasjonale kravene er: 
Gold men 16 - 3 (1200 m)
Silver men 15 - 8 (1080 m)
Bronze men 15 - 5 (960 m)

Link til YouTube som beskriver gjennomføring:  
https://www.youtube.com/watch?v=nkOk_P5VnOA

OBSERVATØRKORPSET NBF-I
Sesongen 2016/17 består observatørkorpset av: 
Inge Haug, Kim-A. Jørstad, Per Christan Westreng, 
Mathias Smaga, Thomas Sørensen* og Lars Bredby. 

Lars Bredby har hatt ansvaret for gruppen og 
administrert oppsettet for observatørene.

* Så lenge Thomas Sørensen er aktiv dommer i 
forbundsseriene observerer han kun dommerne i gruppe 3.

REGELPRØVE FOR FORBUNDS-
SERIEDOMMERE JANUAR 2017

Det er lagt ut en obligatorisk regelprøve 
på www.innebandyregler.no. Den skal alle 
forbundsseriedommere ta og bestå.  
Frist for gjennomføring er 14.januar 2017. 

De som ikke har registert seg som bruker, må 
først gjøre dette. Og et tips kan være å ta en av 
de andre prøvene først, for å gjøre seg kjent med 
brukeropplevelsen. 

INTERNASJONALE OBSERVATØRER
DK-I nominerte tidligere i år Inge Haug og Lars 
Bredby til IFF, som internasjonale observatører 
for perioden 2017-2018. Det er ikke kommet noe 
offisielle tilbakemeldinger fra IFF på nominasjonene, 
men alle signaler tyder på at begge blir tatt opp i IFF. 

DK tror at den internasjonale erfaringen disse 
vil få i IFF sammenheng, vil løfte nivået på 
observatørkorpset til nye høyder og  gi dommerne 
enda bedre tilbakemeldinger og observasjoner!
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LEDER

Enda ett år går mot slutten og en halv sesong 
er unnagjort. Det er tid for familie, venner 
og litt fri fra innebandy. Det gir anledning til 
refleksjon over året som har gått. 

Det er mange utfordringer som dessverre 
gjentar seg, og første halvdel av 2016/2017- 
sesongen har ikke vært noe unntak i så måte. 
Størrelsen på dommergruppen gjør at vi 
stadig er svært sårbare for forfall og sykdom, 
som denne høsten har gitt seg utslag i mange 
forskjellige konstellasjoner av kampledere i 
våre serier. Og med tilsvarende liten gruppe 
observatører, så har det gitt noen mindre 
heldige konsekvenser for hvor mange og hvilke 
kamper som har blitt observert.

DOMMERUTVIKLING MOT 2020
DK-I sine overordnede mål er flere 
dommere og flere dommere med gode 
kommunikasjonsevner. Og dommere 
rekrutteres av, og skapes i klubbene. Ett viktig 
tiltak for å gi nye dommere en best mulig start 
på sin gjerning er VEILEDERKURS. DK har laget 
et kurs som vi tilbyr regionene - gratis! Men det 
er en kjennsgjerning at vi også har behov for 
villige ressurspersoner som vil og kan! Her spør 

jeg dere - våre beste menn - snakk til alle dere 
kjenner i klubber rundt dere, om viktigheten 
av at nye dommere får god oppfølging og 
veiledning!

Til nå her det vært avholdt tre veilderkurs 
etter pilotkurset i OABR i april. I SørVest 
Bandyregion er det f.eks nå 10 veiledere 
fordelt på de tre fylkene. Alle er voksne og de 
fleste er erfarne dommere. Spennende å se 
hva dette kan medføre på dommerfronten i 
SørVest på litt sikt!

SLUTTSPILL
7. mars er første mulige dato for sluttspills-
kamper og derfra går det slag i slag frem til en 
uke før NM-finalene som i år spilles lørdag 8. 
og søndag 9. april. Hold av denne tiden - det blir 
kamper til alle!

Til slutt en oppfordring om å stå samlet! 
Fremsnakk hverandre, og dommerstanden 
generelt! Det er alt for mange som bruker tiden 
sin på å skylde på dommerne, og ha fokus på 
de feil vi gjør og ikke det vi gjør bra. Det tar et 
øyeblikk å rive ned, men lang tid å bygge opp og 
endre menneskers oppfatninger! Så stå samlet 
også frem mot og gjennom sluttspill og NM-
kamper! Snakk godt om og med hverandre!
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OBSERVASJONSVIRKSOMHETEN 
I NBF SINE SERIER  

Planen for sesongen var å observere alle 
forbundsdommere i to kamper før jul. De helt 
nye forbundsparene håpet vi å se tre ganger.
Vi hadde en litt treg start på observasjons-
sesongen pga. mange endringer av dommere på 
kamper og mange kamper med to kampledere 
som ikke normalt er makkere.

Allikevel har DK gjennomført nesten det 
planlagte antallet observasjoner før jul! 
Noen par er kun blitt sett en gang og målet 
om å gi de helt nye forbundsserieparene tre 
observasjoner ble ikke oppnådd.

DK har heller ikke oppnådd ambisjonen om å 
se alle dommerpar i antatt tøffe/jevn kamper 
for deres nivå. Det arbeides aktivt med å endre 
dette for vårens oppsett!

DK ønsker, og har planlagt, å observere kamper 
i de regionene som har forbundsserielag, og før 
jul har DK gjennomført observasjon i Sandnes. 
Harstad vil bli besøkt i løpet av våren. Dette 
gjøres for å synliggjøre DK og observatørene 
ute i regionene, og for å gi arrangørene 
annerkjennelse for den jobben de gjør.

Planen for andre halvdel av sesongen er å 
observere alle parene i minst to kamper før 
seriene er over og sluttspillet starter.

Det blir to og en halv måned med hektisk 
aktivitet for observatørene. Men dette skal vi 
klare! DK tilstreber å se de forskjellige parene i 
de «gode kampene», slik at vi har ett best mulig 
grunnlag for nominasjonene til de forskjellige 
sluttspillene.
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