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Bakgrunn for seriespill 
Utviklingsavdelingen i NBF vil fortsette å styrke og tilrettelegge for utvikling av El-innebandy i løpet av 

sesongen 2018/19. Dermed videreføres piloten også for sesongen 2018/19 med seriespill for El-

innebandy.  

Det vil etter pilotsesongen 2017/18 gjennomføres en evaluering som fremlegges for Innebandy 

seksjonen i NBF. Dette for å få etablert et fast seriespill for El-innebandy i Norge.  

Dette for å sikre utvikling og tilrettelagt bredde- og topp nivå og derigjennom motivasjon til alle 

spillere. Dermed sikrer vi at flere velger å fortsette lengre med sporten fordi det er gjevt å bli norsk 

seriemester.  

Under NM-Veka i Stavanger 2018 ble NM gjennomført for El-innebandy for første gang! 

De 4 øverste lagene på tabellen i pulje A er direkte kvalifisert for deltagelse neste gang NM 

arrangeres. Videre deles ut wild-card plasser og antallet besluttes av NBF. 

 

Målsetning med seriespill 
Pilot seriespill skal evalueres grundig, både underveis og i ettertid. Vi håper at pilot seriespill kan gi 

svar på følgende spørsmål: 

 Er seriespill noe klubbene ønsker? 

 Er modellen for gjennomføring tilstrekkelig tilrettelagt? 

 Vil reisekostnader være begrensende for deltakelse? 

 Er nivået lagene imellom i seriespillet rettferdig? 

 Skal vi ha seriespill på flere nivåer? 

 Skal man i så fall ha opprykk/nedrykk mellom serier? 

Det kan selvsagt dukke opp mange flere spørsmål som må evalueres underveis. Det er heller ikke 

sikkert at alle spørsmål kan besvares i løpet av pilot serieprosjektet. 

 

Krav for påmelding i norsk seriespill 
Det er plukket ut 7 cuper som i utgangspunktet er mest aktuelle. Avhengig av påmeldinger vil dette 

kunne endres. Foreløpig er disse cupene mest aktuelle: 

Cup Sted Tidspunkt 

Arendal cup Arendal 22. september 

Levangerstevnet Levanger ??? oktober 

Lillestrøm cup Lillestrøm 3. november 

Trondheim Open Trondheim ??? januar 

Sandefjord cup Sandefjord ??? mars 

Klyve minirunde Porsgrunn ??? april 

Lions cup Bærum 11.-12. mai 
??? Dato ikke bestemt enda. 

For å gjennomføre norsk seriespill, behøves forpliktende påmelding fra alle lag som deltar. Det er 

cuper over store geografiske avstander, noe som krever reising og store kostnader. For å kunne gjøre 

noe med kostnadene, vurderes ulike løsninger for en reisekasse, som alle lag som deltar kan søke 

refusjon av reisekostnader fra. Avstandene kan vi ikke gjøre noe med. 
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Grunnen til at vi kun har valgt ut disse cupene, er fordi de er de eneste cuper som fast er 

gjennomført de siste årene. Det ønskes at flere klubber melder inn sine cup arrangementer for å få 

mulighet til å sette opp flere mulige arrangører av seriekamper. 

Skal alle lag som deltar kunne møte hverandre to/tre ganger i løpet av en sesong, må alle lag være 

innstilt på å reise på flere av cupene. Endelig påmelding vil avgjøre antall cup’er ett lag må delta på. 

Dette uavhengig av geografisk tilhørighet. Alle lag må påregne å reise for å delta men planleggingen 

søker å tilrettelegge mest mulig optimalt. Reising er påkrevet ellers vil det ikke være mulig å 

gjennomføre seriespill. I tillegg må arrangør av de nevnte cuper samarbeide med arrangørklubbene 

BVHIF og Lillestrøm EBK om oppsettet av kamper i cupene, slik at alle seriekamper kan avvikles i 

forhold til lagenes deltakelse i cupene. 

Avhengig av påmeldte lag i hver cup, vil det bli plukket ut noen av kampene, som i tillegg til cupkamp, 

vil telle som seriekamp for sesongen. 

I pilot seriespillprosjektet, vil det kunne bli mulig med flere serier. Igjen avhengig av antall påmeldte 

lag i de respektive nivåene. 

 

Regler for avvikling av norsk seriespill 
Det vil være de offisielle norske spillereglene og det offisielle kampreglementet for El-innebandy som 

ble vedtatt på årsmøte i innebandyseksjonen i 2015, som vil være gjeldende. 

Det ble i forbindelse med svensk-norsk seriespill 2015/16, gjort tilpasninger i det offisielle 

kampreglementet, slik at det skulle passe bedre for seriespill. De reglene vil bli brukt som et 

supplement til kampreglementet. Disse endringene er listet opp lengre ned. Kampreglementet vil bli 

revidert under evalueringen, slik at det kan legges frem på neste årsmøte til ny votering. 

For seriespillet, vil det være de cupene lagene er påmeldt i, som vil være utgangspunkt for tellende 

kamper. For bedre å illustrere dette, har vi lagd et par eksempler. 

Eksempel 1 

Lag A melder seg på i cupene Arendal, Sandefjord, Klyve og Trondheim. 

Lag B melder seg på i cupene Levanger, Trondheim, Lillestrøm og Bærum. 

Det vil kun være mulig for disse to lagene å møtes i Trondheim. Da vil de måtte spille mot hverandre 

to ganger, som ikke er en optimal løsning for en cup. Er det flere lag som kun møtes i en cup, vil det 

skape problemer med avviklingen av kamper for disse lagene i seriespillet. Vi vil da oppfordre de 

lagene å revurdere cuppåmelding, for å spre påmelding på flere cuper. 

Eksempel 2 

Lag A melder seg på i cupene Arendal, Sandefjord, Klyve, Lillestrøm, Bærum og Trondheim. 

Lag B melder seg på i cupene Levanger, Trondheim, Lillestrøm og Bærum. 

Det vil være mulig for disse to lagene å møtes i Trondheim, Lillestrøm og Bærum. Skal disse to lagene 

kunne spille to seriekamper mot hverandre, må man på forhånd velge hvilke cuper som skal telle 

som seriekamper, avhengig av de øvrige lag som er påmeldt i felles cuper. Slike møter må prioriteres 

i disse cupene. Det skal med andre ord settes opp på forhånd hvilke cuper som hvilke lag skal ha 

tellende seriekamper i. 
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For å få til dette kompliserte oppsettet for norsk seriespill, vil det kreve et tett samarbeid mellom 

arrangør av hver enkelt cup og pilot seriespillarrangører BVHIF og Lillestrøm EBK. Arrangørene må da 

planlegge kampoppsett på en slik måte, at de lagene som arrangørene oppgir er seriekamper i deres 

cup, må møtes i innledende kamper og ikke i et mulig sluttspill. 

Det er gjennom vanlig seriespill i andre idretter, vanlig at et lag spiller sin hjemmekamp i sin egen 

cup, og sine bortekamper på andre cuper. Det er noe vi skal prøve å få til, men med 7-9 lag med i 

serien og kun en hjemme cup for hvert lag, sier det seg selv at dette ikke er praktisk gjennomførbart. 

2 klubber vil i tillegg bli invitert med, som ikke har sin egen cup, så de får bare bortekamper. 

Det kan skje at et lag blir forhindret fra å møte til påmeldt cup de skal spille seriekamp i. Det vil da 

ikke være mulig å flytte slike seriekamper til neste mulige cup. Da vil det fremmøtte lag vinne 5-0 på 

"walk over". Ikke særlig gunstig, men slik må det være. 

Spilletider / kamplengde 

På nivå 1 skal alle kamper være 2 x 15 minutter. 

På nivå 2 og eventuelt 3 skal alle kamper være 2x10 minutter.  

Dette legger ikke hindringer for cuparrangør til å ha 2x10 minutter i de andre kampene på nivå 1 

(pulje A) – men alle kamper som er tellende i seriespillet skal være 2 x 15.  

 

Supplement til kampreglementet 
Dette er de endringer som ble gjort i forbindelse med tidligere erfaringer med pilot seriespill og er i 

tillegg til gjeldende kampreglement. 

§ 4. Spilleberettigelse  

Punkt 1. Spilleberettiget klubb. 
Det kreves at klubben har påmeldt lag(ene) til seriespillet innen første turneringshelg for sesongen. 

Unntak for å få flere klubber med: Dersom klubb ved påmelding melder skriftlig ifra at de vil ha behov for å låne 

spiller(e) for å ha ett komplett lag i påmeldt serie. Spiller kan ikke spille for 2 ulike klubber i en cup/seriespill 

helg, kun representere 1 klubb. Neste cup/seriespill helg kan spiller spille for egen klubb. 

Misbruk av dette unntaket vil kunne medføre nektelse for spiller å delta eller motstander kan legg inn protest. 

 

§ 6. Arrangør  

Punkt 2. Oppgaver i forkant av turneringshelg. 
Det må publiseres i DropBox og/eller sendes ut e-post til alle klubber, om neste turneringshelg, spillerskjema i 
forhold til hotell booking og annen informasjon som er viktig. Publisering må skje senest 1 måned før. 
Når publiseringsfrist er passert, plikter arrangør å legge ut kampoppsett i DropBox og/eller sende ut e-post til 
alle klubbene og dommere senest 1 uke før turneringshelg. Informasjon skal minimum inneholde følgende: 

a. Antall lag som deltar fra alle klubber som har påmeldte lag. 
b. Praktisk informasjon som oppmøte tid, booking på hotell, etc. 
c. Tidsfrister og hvem som skal varsles ved for forfall, avmelding av lag eller endringer på påmeldte lag. 
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§ 11. Karantene 

Punkt 1. Innledende bestemmelser. 
Karantene bestemmelsene skal følges under seriespillet for hele sesongen. Intensjonen med karantene 
bestemmelser er å få redusert hardt spill under kamper. 
 

§ 12. Spillesystem og poengberegning 

Punkt 1. Enkel eller dobbel serie. 
Arrangørene kan bestemme før sesongstart om det skal spilles enkel, dobbel eller trippel serie. Ved enkel serie 

spiller hvert lag en gang mot de øvrige lag. Ved dobbelt/trippel serie spiller hvert lag to/tre ganger mot de 

øvrige lag. 

 

Punkt 2. Klubber med flere enn ett lag i seriespillet. 
Alle klubber kan delta med flere lag i samme divisjon. Arrangørene kan fravike denne regel dersom det anses 

nødvendig. 

 

Punkt 3. Poengberegning. 
Poeng beregnes slik: For vunnet kamp: 3 poeng. For uavgjort resultat: 1 poeng til hvert av lagene. For tapt 

kamp: 0 poeng. 

 

Punkt 4. Resultat ved protesterte kamper. 
Hvis et lag ved protest eller annen årsak blir tilkjent seieren, regnes resultatet som 5-0, eller kampresultatet 

dersom det er bedre for det vinnende laget. 

 

Punkt 5. Poengberegning hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg. 
Hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg fra serien, annulleres alle kamper som laget har spilt i denne serien. 

 

Punkt 6. Regler for rekkefølge. 
Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i poeng totalt, er 

det målforskjellen i serien som er avgjørende. Deretter ved fortsatt likhet, antall scorede mål, deretter innbyrdes 

oppgjør.  

Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør, som er 

vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen i de innbyrdes 

oppgjør som er avgjørende. 

 

Punkt 7. Avgjørelse ved likhet. 
Hvis to eller flere klubber skulle stå likt etter reglene i punkt 6 ovenfor, avgjør arrangør om lagene skal rangeres 

likt, om det skal spilles omkamp(er) eller om det skal foretas loddtrekning. 

Det skal arrangeres omkamp(er) dersom det er nødvendig å rangere lagene for opprykk/nedrykk. 

 

Punkt 8. Opprykk/ nedrykk. 
Det er foreløpig for få klubber / lag som deltar, derav er det egen påmelding som er avgjørende for hvilket nivå 

laget spiller i sesongen. 

 

Punkt 9. Plassering av nye lag i seriesystemet. 
Det henstilles til nye lag starter i laveste divisjon. Dersom det melder seg på så mange lag at en divisjon får flere 

enn 10 lag, skal det opprettes sidestilte avdelinger innenfor samme divisjon. Disse avdelingene skal benevnes 

med aktuell divisjon, samt A, B, C osv. 

Arrangør kan avvike fra reglene i dette punkt og opprette en ny divisjoner, hvis den finner det hensiktsmessig. 
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§ x. Utsettelse av kamper 

Punkt 1. Myndighet. 
Bare arrangør kan utsette en kamp. Utsettelse skal meddeles berørte klubber og dommere så snart som det 

overhodet er praktisk mulig. 

Dersom en kamp ikke kan avvikles etter planen uten at noen av lagene er skyld i dette, f.eks. ved 

dobbeltbooking av hall som skyldes feil hos halleier, skal arrangøren straks melde fra til berørte klubber. 

Kampene skal settes opp på nytt. 

 

Punkt 2. Avbrutt eller avlyst kamp. 
En avbrutt eller avlyst kamp skal, hvis ny kamp blir berammet, spilles på samme bane som den første var 

berammet, med full tid og med samme arrangør, med mindre lagene blir enige om noe annet. 

Arrangør kan dispensere fra regelen. 

 

Punkt 3. Utsettelse av kamper. 
Utsettelse av kamp skal skje dersom en eller flere spillere på ett av lagene har gyldig forfall, jfr. § 5. 

Dette gjelder også dommere. 

 

 

§ x. Kamper som settes opp på nytt 
Bare arrangør kan flytte eller sette opp kamper på nytt. 

 

Punkt 1. Kampsted. 
Kamper som er flyttet eller skal spilles om, skal som en hovedregel settes opp på opprinnelig kampsted, eller et 

nærliggende kampsted dersom det ikke er mulig å få spilt kampen på opprinnelig sted innen rimelig tid. 

Arrangør har rett til å sette opp kampen på et hvilket som helst sted innen rimelig nærhet. 

 

Punkt 2. Tidsfrist for nyoppsetting av kamper. 
Nyoppsetting av kamper til annen dag skal gjøres med minst 72 timers varsel, dersom ikke begge klubber 

samtykker i kortere varsel. Dersom det foreligger protest, gjelder denne tidsfristen fra det tidspunkt resultat av 

protesten foreligger. 

 

§ x. Alminnelige bestemmelser 

Punkt 1. Påmelding til seriespill. 
Nye klubber som ønsker å delta i seriespillet, melder sin interesse til arrangør. Arrangør beslutter om klubben 

skal bli invitert med i neste sesongs seriespill. 

Et lag fra forrige sesong er automatisk påmeldt for spill i en divisjon ut fra plassering i foregående sesong.  

 

Punkt 2. Lag som trekker seg fra seriespill. 
Et lag kan innen en uke etter det er fastslått hvilken divisjon det er kvalifisert for, skriftlig søke arrangør om å få 

delta i en lavere divisjon. 

 

Hvis et lag trekker seg etter fristen bestemt av arrangør, skal arrangør snarest endre serieoppsettet for de 

resterende kampene for inneværende sesong. Dersom laget har spilt kamper, skal alle lagets kamper annulleres 

og strykes fra tabellen. 

 

§ 16. Økonomiske bestemmelser 
Punkt 3. Arrangør kan pålegge deltagende lag å dekke utgifter som gjelder gjennomføring av pilotserie 

kampene, f.eks. premier og annet relevante utgifter. 

 


