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Presisering av kampreglementet i innebandy § 6 pkt. 10, og 

straffereaksjoner for brudd på kampreglementet § 5  
Midt-Norge Bandyregion ønsker med dette å presisere, for tilhørende klubber, innholdet i 

kampreglementet i innebandy før sesongen 2021/22. Jmf. regelverket er det opp til administrerende 

myndighet å fastsette detaljene tilhørende disse paragrafene i regelverket. 

 

 

For sesongen 2021/22 gjelder følgende: 

Kampreglementets § 6 pkt. 10 

«Klubbenes plikt til å utdanne dommere. 

Administrerende myndighet kan fastsette regler for klubbenes plikter i forhold til antall 

dommere og antall kamper disse må dømme i løpet av en sesong». 

 

I Midt-Norge skal klubbene ha to flere aktive dommere per sesong enn man har lag påmeldt i 

ordinært seriespill i seniorklassene. Med aktiv dommer menes at denne dømmer minst 20 

kamper i seriespill, Løkkebandy og/eller Trønderserien, samt oppfyller øvrige krav regionen 

har til autoriserte dommere. En dommer som tar dommerkurs i løpet av sesongen må dømme 

10 kamper for å bli godkjent som aktiv dommer. En dommer som kun er autorisert til å 

dømme et begrenset antall aldersbestemte serier, vil kunne bli godkjent som aktiv dommer 

med et lavere kampantall. En dommer som dømmer minst fem Weekend League-runder, telles 

som en dommer på en klubbs kvote. En Sunday League-kamp teller en tredjedel av en ordinær 

seriekamp. 

 

Straffereaksjoner for brudd på kampreglementets § 5 

For hver aktiv dommer en klubb mangler på å fylle sitt tilmålte krav om antall aktive 

dommere ilegges klubben en bot på 5.000,-.  

Evt. bøter vil kanaliseres tilbake til regionens dommerarbeid. Vi oppfordrer klubbene til å 

bidra til at vi får flere innebandydommere i tiden fremover. Det er satt opp dommerkurs 18-

20. oktober i Trondheim og påmeldingsinformasjon finnes på regionens nettsider. 

 

Uten dommere – ingen kamp. 
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