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Etiske retningslinjer – Innlandet Bandyregion 

Vedtatt av Regionstinget 2018 revidert Regionstinget 2022. 

 

Beskrivelse:  
De etiske retningslinjene ble vedtatt av Innlandet Bandyregion sitt årsmøte 12.april 2018. 
Retningslinjene er vedtatt med hensikt i at Innlandet Bandyregion er en liten region, og det er viktig å 
forhindre «konkurranse» mellom klubbene om å hente spillere som er under 18 år. Retningslinjenes 
intensjon er å forhindre at klubber som oppdager attraktive spillere i andre klubber aktivt jobber for 
å få dem overført til sin klubb.  Retningslinjene ble vedtatt på grunnlag av og forståelse om at dersom 
en spiller skulle bytte klubb, kan det ofte føre med seg at flere følger etter/slutter med aktiviteten, 
dette kan skape negative ringvirkninger og føre til at aktivitetstilbudet i klubbene og regionen 
generelt reduseres. Retningslinjene er vedtatt for å hindre at dette skjer i fremtiden.  
 
Vedtaket om retningslinjene er ingen regelendring, men en felles retningslinje for at ovennevnte ikke 

skal forekomme. Det betyr at det er lovlig på papiret, men etisk uakseptabelt å gjøre. Ved «brudd» 

på de etiske retningslinjene vedtok årsmøtet at regionen kan iverksette følgende tiltak mot klubb: 

- Klubben får ikke arrangere minirunde, GJ13/G15/G17 eller jenterunder. 

- Klubben vil få avslag på søknader om økonomisk støtte fra regionen 

- Klubben vil ikke få bistand til rekruttering fra regionen/utviklingskonsulent 

- Klubben vil ikke få rabaterte priser fra våre samarbeidspartnere.  

Tanken bak retningslinjene er ved å beholde flere klubber med aktivitetstilbud i alle klasser, vil vi på 

sikt utvikle, samt kunne tilby et større og bedre konkurransetilbud når utøverne går inn i klassene 

GJ13, GJ15, GJ17, osv.  

 

I hvilke tilfeller kan det søkes om fritak? 
Hvis det allikevel ønskes fritak fra de etiske retningslinjene, skal det sendes søknad til regionen. 

Eksempler på tilfeller hvor det er muligheter for innvilgelse av fritak kan eksempelvis være: 

- Familien flytter til nytt sted, naturlig at utøveren sokner til annen klubb  

- Det finnes ikke aktivitetstilbud i klubben den aktuelle utøveren hører til  

- Spesielle personlige årsaker som gjør at utøver ikke kan delta i aktivitetstilbudet i klubben  

 

Hva kreves i en søknad om fritak? 
For at en søknad skal bli behandlet av regionens styre kreves det at, i dialog med klubb man er 

medlem av, leveres en godt begrunnet søknad (og dokumentert om mulig) om grunnlaget for ønsket 

om fritak fra de etiske retningslinjene. Spillerens foreldre og klubb spilleren allerede er medlem av 

skal ha en sterk stemme i vurderingen av hva som er til spillerens beste. Det skal være spilleren selv 

som både ønsker og tar initiativ til overgangen. Det kreves også at det oppgis ønsket klubb man vil ta 

kontakt med. Slik at regionen kan ta en vurdering på at dette er tilbudet som er nærmest/best egnet 

for søkende part og bistå med eventuell kontaktinformasjon e.l. Klubb det vurderes overgang til skal 

holdes helt utenfor og er ikke part i saken.   
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Karantenetid: 
Hvis en utøver som tidligere har vært medlem av en innebandyklubb (idrettslag med innebandytilbud 

som spilleren har tatt del i), men ikke utøvet aktivitet de siste to år, vil det ikke være nødvendig å 

sende søknad til regionen om fritak fra etiske retningslinjer. Slik regionen ser det vil ikke dette 

klubbyttet være gjort med overlegg, at en aldersbestemt spiller velger å ikke delta på tilbudet i to år, 

for å få lov til å bytte klubb.  

 

Retningslinjer/prosess i håndtering av saker: 
1. Søknad oversendes styret i Innlandet Bandyregion (gjennom daglig leder) til vurdering  

2. Innkommet søknad vurderes opp mot ovennevnte kriterier 

3. Dersom søknaden inneholder nok informasjon til å gjøre en vurdering tas denne opp ved 

nærmeste anledning i regionen sitt styre. Om ikke nok informasjon foreligger vil søknaden 

returneres til søkende part. 

4.  Når søknad er behandlet oversendes svaret til søkende part, og ved innvilgelse settes 

foreldre/foresatte i dialog med riktig person i ønsket klubb.  

5. Behandlingstid 3-4 uker i sesong.  


