
 

 

Regler for RM Innlandet 2022 

Hver klubb har mulighet til å melde på kun ett lag i klassene GJ13 - senior. I klassen GJ11, 
GJ9, GJ7 og SUPER-innebandy kan det meldes på flere lag fra samme klubb, i samme klasse. 
Minner om dispensasjonsreglement og at dette vil håndheves av Regionstyret. Søknader om 
dispensasjon må foreligge Regionen innen 15. september 2022.  

• Alle spillere som deltar i RM må ha løst lisens. 
• Det kåres ingen vinner i klassene GJ7, GJ9, GJ11 og «SUPER-innebandy». 
• En utøver må spille for sin respektive klubb. Det er altså ikke mulig å låne spillere, 

eller spille for en annen klubb enn den man tilhører, hvis ikke tillatelse er gitt fra 
regionen på forhånd av RM. 

• I klassene utenfor senior spiller følgende årsklasser (lik aldersinndeling som for 
sesongen 22/23, grunnet at RM gjennomføres i den sesongen): 
GJ7               2015 – yngre 
GJ9               2013 – 2014 
GJ11             2011 – 2012 
GJ13             2009 – 2010 
GJ15             2007 – 2008 
GJ17             2005 – 2006 

Bestemmelser Regionmesterskapet 2022 

• Kampene for G15 til Senior spilles over 2x15 minutter (effektiv spilletid siste 3 min i 
2. periode), på full bane med seniormålbur. Det spilles sluttspill.  
Kampene for GJ11 og GJ13 spilles over 2x12 minutter (løpende tid hele kampen) på 
bane som er kortet ned 10 meter i lengden, og det brukes minirundemålbur. GJ11 
spiller tre kamper som rundespill, GJ13 spiller sluttspill. 
Kampene for GJ7, GJ9 og SUPER-innebandy spilles over 1x15 minutter på 
minirundebane med minirundemålbur.  
(Kamptider kan forandres dersom antall lag og/eller tid til rådighet krever det). 

• Det er to dommere pr. kamp i GJ15 - Senior. En dommer i GJ13, GJ11, GJ9, GJ7 og 
SUPER-innebandy. 

• Dommerkomiteen utarbeider dommeroppsett, og vil ta kontakt med klubbene, som 
har meldt på lag, for å fylle oppsettet med dommere. (Påmeldte klubber må belage 
seg på å ha minst én dommer tilgjengelig for dømming de(n) dagen(e) klubben har 
med lag. Dersom klubber ikke har dommere vil de få et dommergebyr på kr 1.500,-).  

Andre viktige bestemmelser 

• RM Innlandet er en seriøs turnering arrangert av Innlandet Bandyregion for 
regionens utøvere. Turneringen har et absolutt totalforbud mot alkohol og andre 
rusmidler. Det understrekes at det vil få konsekvenser både for spiller og klubb 
dersom dette forbudet ikke respekteres. 



 

 

• Eventuelle kampstraffer som gis under turneringen kan tre i kraft i form av 
suspensjon i seriespill etter turneringen. 

• Det vil føres egne poengstatistikker og tabeller for klassene GJ13-Senior. Det føres 
ikke statistikk og tabell i klassene GJ7, GJ9, GJ11 og SUPER-innebandy. 

• Kampskjema i klassen GJ13-Senior føres i TA/Innebandy-LIVE. 
• Vinnerne av turneringen vil få utdelt vinnerpokal (GJ13-senior). I klassene GJ7, GJ9, 

GJ11 og SUPER-innebandy vil alle deltagere bli premiert. 

Annen informasjon 

• Påmeldingsfrist 01. august 2022 
• Kampoppsettet vil være klart innen 01. september 2022. 
• Det er begrensede garderobemuligheter. Alle må være forberedt på å dele garderobe 

med andre lag. 
• Ved ønske om overnatting må dette meldes inn så tidlig som mulig, og senest innen 

utgangen av august, slik at det kan forespørres om det er muligheter for dette. 

Håper å se mange lag og spillere i Gausdal Arena under RM 2022! 

Med sportslig hilsen 

Innlandet Bandyregion  
E-post: ruben.kristiansen@bandyforbundet.no 
Mobil: +47 41611099 
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