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Retningslinjer for aldersdispensasjon 

• En søknad skal alltid underskrives av både trener/lagleder og klubbleder.  
• Kvittering for innbetalt gebyr skal alltid legges ved innsendelsen av søknaden. 

Innbetalingen merkes med” Klubb, navn på spiller og Alders dispensasjon”. Gebyr 
pålydende kr. 300,- innbetales til konto nr. 6051.06.02687.  

• Behandlingstiden for en søknad kan variere, men det må påregnes minst 7 dagers 
behandlingstid.  

• Søknader som ikke er signert av leder og/eller ikke er tilstrekkelig opplyst (dette inkl. 
krav om vedlagt kvittering i søknaden) vil ikke bli behandlet før nevnte krav er 
oppfylt.  

• Alle søknader behandles av serieutvalget i Oslo og Akershus Bandyregion-innebandy. 
Eventuelle klager på vedtak om aldersdispensasjon skal rettes til avdelingsstyret i 
Oslo og Akershus Bandyregion – innebandy.  

• Det forventes at klubben prøver å finne løsning på eventuell tilsvarende utfordring 
neste sesong internt i klubben, for eksempel ved ytterligere rekruttering i spillerens 
aldersklasse.  

• Klubber/lag bør alltid prøve å finne løsninger internt i egen klubb før det søkes om 
dispensasjon.  

• Ved få spillere på et lag bør spillere i aldersklassene under (se «Godkjent fødselsår for 
alle klasser»), benyttes framfor at det søkes dispensasjon på overårige spillere.  

• Det skal ikke være nødvendig å søke om dispensasjon på bakgrunn av for få spillere 
dersom laget har 10 spillere eller mer, inkludert påfyll fra laget i aldersklassen under. 
Dispensasjon innvilges eventuelt inntil det er 10 spillere på laget, men med maks 
bruk av 3 overårige spillere på dispensasjon pr kamp.  

• Spillere som er for unge for en aldersklasse, så kan det kun innvilges dispensasjon for 
spillere som er ett år yngre enn det som står oppført i «Godkjent fødselsår for alle 
klasser».  

• Mangel på målvakt danner ikke grunnlag for dispensasjon, det forventes at klubber 
bruker yngre målvakter som har godkjent alder eller utespiller i mål.  

• I utgangspunktet innvilges det dispensasjon på maks 3 spillere pr lag pr kamp. 
Klubbene bes vurdere om det er hensiktsmessig å melde på et lag i klassen over, 
enten i stedet eller i tillegg.  

• Ved helt særskilte grunnlag kan det gjøres unntak fra retningslinjene.  
• Spillere som dispenseres ned kan ikke spille i høyere klasse enn sin egen samt det 

laget de dispenseres ned til.  
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