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1 Generell informasjon
Regionens vedtekter ble utarbeidet av Kretskoordinator Gunnar Olsen og Utviklingskonsulent
Magnus Skulstad, begge fra Norges Bandyforbund i januar 2010. Vedtektene ble enstemmig vedtatt
av årsmøtet for 2010 i Innlandet Bandyregion 17. juni 2011 og senere vedtatt i revidert versjon
19.mai 2021.
•

•
•

Regionens vedtekter tar for seg lokale bestemmelser som vi som region har lov til å tilpasse.
For lovnorm for særregioner vises det til eget dokument. For alle bestemmelser og regler for
innebandy, bandy og landhockey som særidrett vises det til det nasjonale og internasjonale
regelverket som omfatter alle norske klubber i konkurranse.
Økonomiske satser for deltakelse i seriespill, og eller andre økonomiske justeringer føres ikke
opp som revisjoner av vedtekter.
Regionens styre gis fullmakt til å oppdatere aldersklassenes årstall uten videre godkjenning
av årsmøtet
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2 Styret
2.1 Styrets sammensetning
Styret i Innlandet Bandyregion skal bestå av 5, 7, eller 9 medlemmer i tillegg til minimum en felles
vara for hele styret. Videre skal styret bestå av leder, nestleder og representanter.
Styret i Innlandet Bandyregion har siden 2011 bestått av 5 medlemmer + vara

2.2 Komiteer
Innlandet Bandyregion viser til lovnorm for beskrivelse av Valgkomite og kontrollutvalg.

2.2.1 Dommerkomite
Dommerkomiteens leder oppnevnes av styret i etterkant av årsmøtet. Komiteen skal bestå av tre
medlemmer med henholdsvis leder, nestleder og representant i tillegg til vararepresentant.
Dommerkomiteen har fullmakt til å utarbeide et hensiktsmessig system for vurdering av dommere og
tilhørende kriterier for godkjenning. Komiteen har videre ansvaret for dommeroppsettet til alle serier
i regionen. Dommerkomiteen har også ansvaret for at minimum et dommerkurs, i henhold til
vedtektene, blir gjennomført per sesong. Dommerkomiteen er også ansvarlig for oppfølging av
regionens dommere.
Alt arbeidet som gjøres i dommerkomiteen skal forankres i regionens styre i forkant av hver sesong.
Øvrige medlemmer velges av årsmøtet. For økonomiske rammer og honorar vises det til
årsmøteprotokoller fra hvert årsmøte.

2.3 Honorar
Det er årsmøtet som bestemmer hvilke satser som gjelder i forhold til honorar for arbeid og verv som
gjøres i regionen. Det vises til årsmøteprotokoller for presisering av dette. Gjeldene rammer er de
som står etter siste behandling.
Representanter som melder forfall, uavhengig av grunn, trekkes 500 kr per møte de ikke stiller som
skal dekke honoraret til varamedlemmet.

2.4 Møte- og talerett
Utviklingskonsulent, daglig leder, kretskoordinator, vara, og eventuelt andre inviterte gjester har
møte-, tale- og forslagsrett i regionens styremøter. Forøvrig har alle representanter likeverdige
stemmer. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
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3 Økonomi
3.1 Regnskap
Det er daglig leder og styrets leder som har det daglige ansvaret for regionens økonomi. I tillegg skal
en av styrerepresentantene ha økonomi som rolle. Ansvarshavende forholder seg til budsjett vedtatt
under årsmøtet, og rapporterer til styret foran hvert møte med status.

3.2 Utvikling – prosjektkonto
Utviklingskonsulent i Norges Bandyforbund skal foran hver sesong tildeles midler til utviklingsarbeid.
Dette beløpet betales 50/50 av region og forbund til prosjekt som utviklingskonsulent disponerer.
Dette prosjektet ligger helt og fullt under Innlandet Bandyregion.
Beløp fastsettes av budsjett vedtatt på årsmøtet.

3.3 Revisjon
Regionen er pliktig til å levere revisjonsmelding ved fremleggelse av regnskap for årsmøtet.
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4 Avgifter
4.1 Serieavgifter
Serieavgiften er det klubbene betaler for sine lag for deltagelse i seriespill.
For satser til våre serier vises det til årsmøteprotokoll etter hver sesong for eksakte beløp.
Regionen har som hovedregel at serieavgiften skal være betalt i sin helhet i forkant av oppstarten av
hver sesong. Styret og daglig leder har fullmakt til å gjøre avtaler i forhold til delbetaling og eller
andre tilpasninger dersom situasjonen krever det.

4.2 Særregionavgift
Alle klubber som er medlem av regionen, enten de deltar i seriespill eller ikke, skal i forkant av
sesongen 2017/2018 betale en særregionavgift pålydende kroner 2000. Særregionavgiften skal gå til
utviklingsarbeid i regionen. 500kr fra hver enkelt klubb er øremerket dommerkomiteens
utviklingsarbeid.
Klubbene skal i tillegg betale kroner 20 per registrerte medlem. Regionen forholder seg til
medlemstall per siste idrettsregistrering i forkant av fakturering av særregionavgiften.
Overnevnte gjelder fra fakturering høsten 2017, mens grunnbeløpet på 2000 kr per klubb økes med
10% årlig. Påslaget for satsen per medlem økes med 5% årlig.
Særregionavgift for sesongen 2021/2022 er kr 2928 pr. klubb og sum pr medlem er kr 24.

4.3 Sanksjoner ved sen eller manglende betaling
1. Purring ved ikke innbetalt serieavgift medfører et straffegebyr på kroner 1000 og trer i kraft
14. dager etter forfall. Regionen plikter seg å ta kontakt med de(n) aktuelle klubb(er)
minimum 2 dager før avgiftens forfall for å skape dialog om situasjonen.
2. Dersom purring ikke betales innen forfallsdato straffes klubben(e) med poengtrekk (2) for
alle klubbens lag, uansett klasse og kjønn.
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5 Dommere
5.1 Generelle bestemmelser
1. Klubbene plikter å stille to dommere pr. lag i regionens øverste divisjon(er) senior og én
dommer pr. lag i seriespill for senior, utover dette.
2. Dommere plikter å være klare senest 15 minutter før kampstart.
3. Regionen er ansvarlig for at det holdes et DG1-dommerkurs i forkant, eller tilknytning til
seriestart hver sesong. Dommerkomiteen kan velge å tilby flere kurs i løpet av en sesong.
4. Dersom en klubb ikke oppfyller kravet i pkt 1 ilegges klubben et gebyr på kroner 5000,- per
manglende dommer. Sanksjoner for manglende dommere iverksettes av regionen etter 15.
november.

5.2 Dommere som ikke møter til kamp
Når en dommer eller dommerpar uteblir fra oppsatt kamp uten gyldig grunn og akseptert varsel,
ilegges dommerens klubb gebyr på kroner 3000 kr (bortelaget kompenseres med kr 2000,-). Dersom
en kamp ledes av kun en dommer i kamper der det er krav om to dommere vil klubben til oppsatte
dommere ilegges et gebyr på kroner 1000. Dommerens klubb plikter også i begge tilfeller å dekke
ekstra kostnader knyttet til hjemmelagets hallutgifter.

5.3 Antall dommere per kamp
1. Alle seniorkamper, herre og dame, skal ledes av to dommere.
2. Alle G19 og G17-kamper skal ledes av to dommere
3. Øvrige kamper i regionens regi skal ledes av minimum en dommer
I punkt 1-2 forutsetter det at kampene spilles over full bane. Ved kamper i tilpassede
konkurranseformer tillates det andre varianter.

5.4 Dommertilhørighet
1. Alle dommere som praktiserer i Innlandet Bandyregion, skal være medlem av en klubb som
er medlem av Norges Bandyforbund.
2. I seriene herre 2. og 3. divisjon, samt dame 2. divisjon skal kampene ledes av dommere uten
tilknytning til de spillende klubber. Dersom dommersituasjonen i regionen tilsier at kampen
ikke lar seg gjennomføre med eksterne dommere kan regionens dommerkomite gi
dispensasjon til å bruke dommere med tilhørighet til spillende klubber. Det presiseres at
spillende klubber må godta dette i forkant av kampen.
3. I serier utenom overnevnte kan kampene ledes av spillende klubbers dommere. Fortrinnsvis
hjemmelag.

5.5 Honorar dommer(e)
Det vises til regionens dommerregning for satser om kamphonorar og reisegodtgjørelse. Disse
satsene settes av årsmøtet og kan ikke endres uten et årsmøteforslag.
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5.6 Spesielle bestemmelser
1. For dømming i klassen senior skal dommer(e) ha fylt 18 år for å kunne praktisere. Regionens
dommerkomité kan, dersom det vurderes forsvarlig, åpne for å bruke yngre dommere over
16 år sammen med en erfaren dommer.
2. Utover dette har ikke klubben lov til å sende ut dommere fra samme aldersklasse eller yngre
enn klassen de skal dømme.
3. Dommere som dømmer seniorserier har krav på kjøregodtgjørelse på strekningen
hjemmeadresse-hall-hjemmeadresse. Dommerparet skal, dersom mulig, avtale samkjøring
på hele/de deler av strekningen begge dommerne kjører.
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6 Arrangementsbestemmelser
6.1 Lag som ikke møter til kamp
Lag som ikke møter til kamp ilegges et gebyr på kr 1000 ved første gangs forseelse. Ved andre gangs
forseelse øktes gebyret til kr 2000. Laget som ikke møter til kamp mister automatisk poengene på
walkover. Overnevnte gjelder også for lag som deltar i aldersbestemte minirunder/turneringer.
Dersom et lag melder forfall til kamp etter satte frister for omberamming vil klubben uten videre
saksgang bli ilagt gebyr for «lag som ikke møter til kamp». Forfallende lag vil også tape kampen på
W.O 0-5.
Lag som sanksjoneres etter §6.1 vil også uten videre saksgang bli pålagt å dekke dommerutgifter,
samt eventuelle merkostnader for kampgjennomføring hos hjemmelag dersom det er bortelaget som
melder forfall. Dette uavhengig om hjemmelag bruker halltiden til annen aktivitet.
Dersom et lag melder forfall til kamp som kommer i konflikt med regionens omberammingskriterier
§6.2, men kan dokumentere forfallet som «ikke-forutsette hendelser», herunder for eksempel
sykdom dokumentert med legeerklæring, vil kampen kunne omberammes dersom regionen vurderer
det inntrufne som frigjørende. Laget som melder forfall vil på tross av dette måtte dekke
dommerkostnader for opprinnelig kampdato, og halltid for gjennomføring av kampen på senere
tidspunkt dersom ikke-forefallende lag kan dokumentere merutgifter til ny kampdato.

6.2 Omberamme kamper
Lag som ønsker en kamp omberammet må ta kontakt med motstander for varsling og godkjenning.
Ved enighet om omberamming skal serieoppsettansvarlig varsles per e-post med regionens
søknadsskjema innen 48 timer (to virkedager) før oppsatt kamptid. Omberammingshenvendelser
som kommer utenom regionens søknadsskjema vil ikke bli behandlet.
Ved endring på tidspunkt på samme dato kan dette gjøres uten å få omberammingsgebyr, så lenge
det er godkjent av begge lag og dommere.
•
•

Det er alltid laget som ønsker omberamming som skal melde fra til serieoppsettansvarlig.
Laget som ber om omberamming må dekke eventuelle kostnader med halltid.

•

Regionen godkjenner omberamming frem til 48 timer (to virkedager) før oppsatt kamptid
mot et gebyr på 1000 kr. Lag som melder forfall nærmere enn 48 timer for oppsatt kamptid
sanksjoneres etter §6.1.

•

Lagene som skulle vært involvert i den omberammede kampen skal sammen med søknad om
omberamming melde inn en ny kampdato. Regionen kan gi en lengre frist hvis dette finnes

•

•
•

hensiktsmessig.
Det er alltid omberammende lag som avklarer med dommere. Dette må gjøres før
omberamming avklares med regionen. Dommere som var satt opp på terminfestet dato skal
fortrinnsvis velges også på den nye datoen.
Ved uenighet om omberamming må regionens styre kontaktes omgående via daglig leder.
Dersom et lag som melder forfall, ikke melder omberamming eller avlysning innen nærmere
enn 24 timer før oppsatt kamptid må dommerkostnader betales til dommere, dog ikke
reiseregning dersom ikke reisen er påbegynt. Dommerne får sitt honorar utbetalt fra
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regionen etter regning, hvorpå regionen viderefakturerer forefallende, omberammede eller
avlysende klubb.

6.3 Rapportering av resultat
1. LIVE-admin/elektronisk kampskjema (TA) skal brukes for rapportering av resultat. Ved å gjøre
dette vil henholdsvis punkt 2 og 3 gå automatisk. Dersom tradisjonelt kampskjema av en eller
annen årsak må benyttes gjelder punkt 2-3(4).
2. Resultat sendes til serieoppsettansvarlig umiddelbart etter kampslutt. Dette gjøres av
hjemmelaget.
3. Kampskjema scannes og sendes per e-post til serieoppsettansvarlig senest neste virkedag
klokken 1200.
4. Ved brudd på punkt 2 ilegges hjemmelaget en bot på kroner 500.

6.4 Sekretariat
Det er hjemmelaget som er ansvarlig for at hver kamp har et sekretariat. Sekretariatet skal være
informert i god tid før kampstart og bør bestå av minst to personer. Hjemmelag som ikke har
sekretariat på plass til kampstart vil bøtelegges med kroner 1000. Det er dommer(e) som er ansvarlig
for å rapportere dette ved merknad i kampskjema. For føring av LIVE-admin (elektronisk
kampskjema) kreves det at minimum én i sekretariatet har deltatt og bestått Sekretariatskurs. Dette
kan enten gjøres som E-læring, eller ved å delta på regionens kurs i forkant av sesongen.

6.5 Lag som trekker seg fra seriespill
Lag som trekker seg fra seriespill etter fastsatt frist for avmelding som er fastsatt av region foran hver
sesong bøtelegges med kroner 1000, og må i tillegg betale serieavgiften for den serien de er
oppmeldt i.

6.6 Lag som benytter spiller uten godkjent lisens
Benytter et lag en ikke spillerberettiget spiller, herunder ikke lisensiert spiller, eller spiller med uriktig
navn, ilegges klubben en bot på kroner 250 per spiller + kroner 1000 per kamp. Klubben idømmes tap
med W.O 0-5. Dersom begge lag stiller med ulisensierte spillere, og eller spiller med uriktig navn,
settes resultatet til 0-0 og ingen får poeng. Det henvises forøvrig til NBFs reglement.

6.7 Generell arrangementsinstruks
-

-

Alle klubber oppfordres til å oppnevne en arrangementsansvarlig som publiseres på sine
nettsider
Hjemmelaget er ansvarlig for å sette opp vant og sørge for garderober og nødvendig utstyr til
bortelag.
Hjemmelag er ansvarlig for at banen skal være tilgjengelig minst 15 minutter før kampstart.
Dersom denne bestemmelsen ikke overholdes bøtelegges hjemmelag med kroner 500 (ses
noe skjønnsmessig, eks. unntak ved at kamp før går til straffeskudd, etc. Dommer er ansvarlig
for å melde ifra dette til regionen).
Garderobe skal være klar til disposisjon senest 30 minutter før oppsatt kamptid
Hjemmelaget er ansvarlig for å ta imot det gjestende laget på en respektfull måte.
Hjemmelag skal senest to dager før kampdato ta kontakt med bortelaget for dialog
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-

-

Regionen ved dommerkomite er ansvarlig for oppdatert dommerliste med
kontaktinformasjon på sine nettsider
Dommer skal tas imot av hjemmelag i den aktuelle hallen minst 15 minutter før kampstart.
Dommerhonorar + kjøring skal utbetales dommer(e) i forkant av kamp, fortrinnsvis ved
Vipps, mot dommerregning. Det åpnes for egne avtaler om kontant betaling etc. mellom
klubb og dommer(e) hvis det er enighet om dette.
Sekretariat skal være på plass innen 10 minutter før kampstart

Side 12 av 17

7 Kurs
7.1 Generelle bestemmelser
Det er regionen som er ansvarlig for alle kurs. Klubbene må selv melde inn ønsker om kurs til
regionen. Enten det er kurs i egen klubb, eller et felles ønske om kurs i regionen. Regionen melder
videre inn ønsker til NBF sentral som er kursansvarlige for all virksomhet i Norge.
Fristen for å melde inn ønsker om kurs er 15. mai og 15. november hvert år. Regionen setter egen
frist for innmelding av behov.

7.2 Dommerkurs
Regionen har vedtatt at det skal holdes et dommerkurs (DG1) i regionen i forkant av hver sesong.
Dette dommerkurset holdes fortrinnsvis i tidsrommet september-oktober.
Det er dommerkomiteen som er ansvarlig for berammelse av dommerkurs. Ved behov kan det
avholdes flere kurs i løpet av en sesong.

7.3 Dommeroppfølging
Alle dommere i regionen, nye og gamle, bør få tilbud om dommeroppfølging i løpet av en
praktiserende sesong. Dette for å kvalitetssikre jobben som legges ned som dommer. Det er
dommerkomiteen som har ansvaret for utsending av dommerobservatører
En dommerobservasjon skal inneholde følgende:
• 20 minutters samtale med observatør i forkant av kamp
• Å bli observert gjennom en kamp
• 20 minutters samtale med observatør i etterkant
Det forventes at observatør følger NBF standardskjema for observasjoner. Det forventes videre at
regionen ved dommerkomite mottar rapport fra hver enkelt observasjon sammen med regning for
arbeidet.
Dommerobservatør kan ikke ha en aktiv rolle i den aktuelle kampen.

7.4 Trenerutdanning
Regionen setter opp kurs innen trenerutdanning på forespørsel fra klubbene.
En påminnelse om muligheten for trenerkurs sendes ut til klubbene hver sesong.

7.5 Laglederlisenskurs
I Innlandet Bandyregion er det krav om laglederlisenskurs for alle som er trenere for lag med utøvere
under 16 år. Laglederlisenskurs terminfestes i forkant av sesongen hvert år. Regionen påroper seg
retten til å reagere ovenfor klubber som har trenere uten laglederlisenskurs. Med dette menes å
finne en løsning slik at kurset kan gjennomføres så raskt som mulig.
Alle som har gjennomført Trener 1 Innebandy får automatisk lisens som lagleder ved å fullføre
kurset.
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8 Seriesystem og bestemmelser
8.1 Innlandet Bandyregions konkurranseoversikt med årsklasser
Dette viser oversikten over klasse, kjønn og aldersinndeling i konkurranse i Innlandet Bandyregion.
Referent er gitt fullmakt til å oppdatere årstallene for hver enkelt klasse i forkant av hver sesong
etter årsmøtet
Aldersinndeling og banestørrelse sesongen 2021/2022:
1/3 bane
1/3 bane
2/3 bane
2/3 bane
2/3 bane
Full bane
Full bane
Full bane
Full bane

G/J7
G/J9
G/J11
G/J13
J13-19
G15
G17
G19
Senior
Lavterskeltilbud
Venninnebandy (Fra 14 år)
Løkkebandy (Fra 14 år)

2/3 bane
Full bane

Alle regionale serier spilles etter nasjonale bestemmelser for kamptider og kan tilpasses lokalt etter
de rammer som er satt nasjonalt etter eventuelt ønske fra regionens årsmøte.
Regionens lavterskeltilbud spilles etter 1x19 minutters kamper

8.1.1 Avgjørelse i kamper med uavgjort resultat
Kamper som ender med uavgjort resultat etter full tid skal avgjøres ved straffeslag. Hvert lag tar
tre(3) straffer hver. Er det fremdeles uavgjort tas det en og en straffe til kampen er avgjort. Dersom
det må tas flere enn tre straffer velger lagene selv hvem som tar de påfølgende straffene. I kamper
som avgjøres ved straffeslag tildeles vinner to (2) poeng og taper ett (1) poeng.

8.2 Bestemmelser om flere lag i samme divisjon/aldersklasse
Viser til NBFs kampreglement.

8.3 Dispensasjoner
8.3.1 Generelle bestemmelser
Det tillates at jenter kan spille i klassen under den de tilhører for gutter iht. alder. Dette grunnet
fysiske forutsetninger. Dersom regionen har hull i klasserekken med eksempelvis ingen G17-aktivitet
mellom senior og G15 vil ikke en senior dame kunne delta i G15 så sant hun ikke i utgangspunktet er
en J13-19-spiller.
•

I klassene G/J7 - 9- 11
o Underårige spillere benyttes fritt
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•
•
•
•
•
•

o Overårige spillere må søke dispensasjon etter gitte kriterier i §8.3.2.
I klassen G/J13 kan underårige spillere benyttes fritt. Overårige kan spille ved innvilgelse av
dispensasjon fra regionen.
I klassene J13-19 kan underårige benyttes fritt. Overårige kan spille ved innvilgelse av
dispensasjon fra regionen.
I klassen G15 kan underårige spillere, maks 3 år, benyttes fritt. Regionen tillater
dispensasjoner som oppfyller kriteriene i paragraf 8.3.2 for opptil 2 år overårige spillere
I klassen G17 kan underårige spillere, maks 3 år, benyttes fritt. Regionen tillater
dispensasjoner som oppfyller kriteriene i paragraf 8.3.2 for opptil 2 år overårige spillere
I klassen G19 kan underårige spillere, maks 4 år, benyttes fritt. Regionen tillater
dispensasjoner som oppfyller kriteriene i paragraf 8.3.2 for opptil 2 år overårige spillere
I klassen senior kan alle spillere på 14 år eller eldre benyttes fritt.

8.3.2 Dispensasjoner gis etter følgende kriterier
1. Dersom en spiller ikke har tilbud i den aldersklassen spilleren tilhører. Dispensasjon gitt på
dette grunnlag, faller ikke under begrensningene i de andre punktene i denne paragraf.
2. Dersom et lag ikke har nok spillere til å stille i en bestemt klasse. Det vil si at laget på
søknadstidspunktet ikke har en lagstropp på flere enn 7 spillere. Det gis kun dispensasjon for
det antallet laget mangler for å nå en tropp på 7 spillere.
3. Dersom en dispensasjon benyttes i et lag som er oppført med flere enn 7 spillere i tillegg til
dispensasjonsspilleren på kampskjema medfører dette en bot på 3000 kroner. Det gis
økonomisk sanksjon i stedet for tap av kamp for å unngå å straffe barn og unge.
4. Dersom fysiske eller psykiske forutsetninger krever et tilpasset aktivitetstilbud. Dette må
dokumenteres fra foresatte.
Det er alltid regionens styre som vurderer enkelttilfeller vedrørende tildeling av dispensasjon. Styret
forbeholder seg også retten til å tildele, eventuelt avslå søknader som ikke kommer inn under
overnevnte kriterier.
Godkjente dispensasjoner skal alltid varsles og forevises skriftlig til motstanderlag i forkant av en
kamp.

8.3.3 Antall dispensasjoner
Et lag kan tildeles ubegrenset antall dispensasjoner, men kan kun benytte tre spillere på banen om
gangen. Eventuelle målvakter inngår ikke i denne beregningen.

8.3.4 Kvotespillere
Det vises til nasjonalt regelverk vedrørende kvotespillere.

8.3.5 Sanksjoner ved brudd på dispensasjonsregler
1. Dersom et lag bryter reglene for bruk av spillere med dispensasjon og/eller kvotespillerregler
vil laget tape kampen på W.O 0-5. Dersom resultatet fra kampen tilsier å være bedre for
klubben som ikke har brutt reglene vil resultatet bli stående. Alle spillerpoeng for det
straffede laget vil i alle tilfeller strykes. Spillerpoeng for det ikke straffede lag vil bli stående
uansett om kampen vinnes 0-5 på W.O eller om det opprinnelige resultatet blir stående.
2. Klubben som straffes for brudd på dispensasjons, - eller kvotespillerregler vil ilegges et
straffegebyr på kr 1000.
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3. Ved gjentatte regelbrudd innen dispensasjons, - og kvoteregler kan regionen sanksjonere
med poengtrekk og samtidig velge å straffe alle lagene som klubben har med i Innlandet
Bandyregions seriesystem under ett.

8.4 Seriespillbestemmelser – tilnærme lagets nivå
Lag skal spille i den klassen som de etter alder tilhører. Regionen har mandat til å eksempelvis la et
G15-lag spille i klassen GJ13 dersom lagets nivå krever det.
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9 Innebandyens generelle regelverk
9.1 Presiseringer
1. Innlandet Bandyregion omfattes av Norges Bandyforbunds generelle spillereglement og har
ingen avvik fra disse.
2. Innlandet Bandyregion forholder seg til Norges Bandyforbunds kampreglement. De eneste
avvikene i form av lokale tilpasninger er de som er omtalt i våre egne vedtekter.
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