
Alle spillere i en kamptropp SKAL oppføres med draktnummer i InnebandyLive! 

Forbundet har i begynnelsen av sesongen registrert at lag fortsatt fjerner draktnummer på spillere i 

sine kamptropper, til tross for at det kun er markeringen av «Deltatt» eller ikke «Deltatt» på spillerne 

som avgjør om disse har spilt kampen eller ikke. 

Alle spillere i en kamptropp blir ved overføring fra TA til InnebandyLive automatisk registrert som 

Deltatt. Hvis det er spillere som i utgangspunktet ikke skal spille kampen, så må lagleder før han/hun 

godkjenner kamptroppen med pinkode i sekretariatet, sørge for å fjerne avhakingen for Deltatt i 

InnebandyLive på den enheten sekretariatet benytter for Live-føring. 

Da blir spilleren stående med draktnummer, men er ikke registrert som deltaker på kampen, og går 

da ikke på kvote hvis denne for eksempel skal spille på annet lag i klubben. 

Hvis spilleren under kampen allikevel skal eller må delta i kampen, så må lagleder i en av de to 

pausene sørge for at det i sekretariatet hukes av for Deltatt i InnebandyLive, og at det signeres på 

nytt med pinkode for å godkjenne oppdatert kamptropp. 

I henhold til spillereglementet er det å føre opp spillere uten draktnummer helt fjernet fra 

regelverket. 

301: 

s: 3) Spillere kan hukes av på kampskjema i InnebandyLive uten deltatt. 

Ønsker laget å benytte en spiller, som ikke er huket av som deltatt i InnebandyLive, i spillet på banen, 

må lagledelsen påse at deltatt hukes av for spilleren i InnebandyLive i en av de to pausene. 

Dette gjøres ved at lagleder oppsøker sekretariatet sammen med dommerne og sekretær i pausen og 

foretar endringer i avhuking for deltatt spiller. Etter lagring av endret kamptropp må lagleder signere 

endringen med sin pin kode. 

Merk: Avhuking for slike spillere kan kun gjøres i InnebandyLive i de to pausene og det gjøres 

oppmerksom på at disse spillerne regnes som ikke å ha deltatt i kampen, hvis de ikke hukes av som 

deltatt i InnebandyLive. 

Dersom en spiller, som ikke er huket av som deltatt i InnebandyLive, foretar et regelbrudd som 

kvalifiserer til en utvisning, er denne å anse som lagleder ved utmåling og gjennomføring av straffen. 

NB: Alle spillere ført opp på kampskjema i InnebandyLive skal ha draktnummer, både de med og 

uten deltatt-avhuking. 

 


