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Generelt
Alle rapporteringer forutsettes å følge Norsk Standard Kontoplan for alle organisasjonsledd tilknyttet
Norges idrettsforbund og Olympiske komité (NS4102). Denne skal brukes av alle klubber.
Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser gjelder og skal følges.
All rapportering skal gjelde for hele klubben – alle avdelinger – samt eventuelle tilknyttede selskaper.

1. Innledning
1.1 Bakgrunn:
•
•
•
•
•

Elitelisensen ble implementert fullt ut fra sesongen 2011/2012.
Fra sesongen 2014/2015 blir elitelisensreglementet erstattet med et klubblisensreglement.
Gjennom lisensordningen kan norsk innebandy kontinuerlig ha fokus på å finne ordninger for å øke den
generelle kvaliteten på et av våre viktigste produkt - eliteseriene for menn og kvinner.
For at innebandyen skal få økt rekruttering, bedre sin sportslige og administrative kvalitet og få økt
oppmerksomhet rundt hele idretten, må vi få klubber som kontinuerlig utvikler seg sportslig,
administrativt og økonomisk.
Det er eliteserieklubbene som bør gå foran og være inspirasjon og målestokk for øvrige klubber.
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•

For å heve kvaliteten og rammevilkårene, må alle eliteklubber ta et felles løft, ut fra objektive mål og
krav satt av innebandyklubbene selv, gjennom sine demokratisk valgte idrettspolitiske organer.

1.2 Hovedmålsetning
•

Å oppnå en gjennomgående økning av kvaliteten på innebandyproduktet!

1.3 Målsetninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å prioritere rekrutteringen og utviklingen av unge spillere og organiseringen av aldersbestemte lag. Med
aldersbestemte lag menes lag for spillere i aldersgruppen 6-18 år.
Å sikre lokalt utviklede spillere i de enkelte eliteklubbene
Å gi bedre og mer stabile trenings- og kampforhold for innebandyspillere
Å utvikle og sikre at klubbene har en kompetent sportslig og administrativ ledelse
Å sikre at klubbene driver økonomisk sunt og forsvarlig og utvikler sitt inntektspotensial
Å utvikle våre arrangement og arenaer slik at spillere, dommere, publikum, sponsorer og presse får en
best mulig opplevelse av eliteseriespill
Å utvikle idrettens kommunikasjonsstrategi, for å sikre at innebandyens andel i mediebildet styrkes
Å fremme en gjensidig forståelse av fair-play
Å ha en felles forståelse av begrepet «Ren idrett» (http://www.antidoping.no/)

1.4 Rammer for klubblisensen:
a) Innebandyens seksjonsstyre skal før hvert kalenderår, i løpet av desember, fastsette kravene til
kommende sesongs eliteserie for menn og kvinner etter høring blant eliteserie- klubbene og 1.
divisjonsklubbene. Disse kravene ligger til grunn for søknad om klubblisens.
b) Klubber som er sportslig kvalifisert til å spille i den kommende sesongs eliteserie må få innvilget lisens
for å få spille eliteserie.
c) Alle klubber må ha avholdt sitt årsmøte 31.mars, jf NIFs lov § 2-11 (8). Som vedlegg til søknaden skal
årsmøteprotokoll medfølge, samt dokumenter som kreves iht. klubblisenssøknaden.
d) Seksjonsstyret nedsetter et Klubblisensutvalg.
e) NBF v/ seksjonsstyret er lisensgiver etter innstilling fra Klubblisensutvalget.
f) Klubblisensutvalget saksbehandler og innstiller til seksjonsstyret om en klubb skal få lisens på
bakgrunn av skriftlig søknad og fastsatte lisenskrav.
g) Klubblisensutvalgets innstilling skal foreligge innen 15. mai forut for kommende sesong. Dersom ikke
Klubblisensutvalget vil innstille på lisens skal utvalget i forkant ha dialog med aktuell klubb med sikte
på å løse uavklarte forhold.
h) Seksjonsstyret fatter vedtak om lisens innen 1. juni forut for kommende sesong, basert på
Klubblisensutvalgets innstilling, og eget skjønn basert på dialog med den aktuelle klubb.
i) Seksjonsstyrets avgjørelse kan ankes til NBF’s Ankeutvalg, jf Sanksjons- og protestreglementet
kapittel 8.
j) Seksjonsstyret kan på eget initiativ ta opp en lisenssak til ny behandling, dersom nye opplysninger i
saken fremkommer.

2. Krav om klubblisens - Eliteserien
a)
b)
c)
d)

Alle klubber i Eliteserien skal ha klubblisens.
Klubber som ikke tildeles klubblisens kan ikke spille i Eliteserien.
Klubber som tidligere er tildelt klubblisens, kan fratas denne etter reglene i dette reglement.
Klubber som resultatmessig har kvalifisert seg for spill i Eliteserien, men som unnlater å søke om
lisens innen fristen, sanksjoneres etter kapittel 6 med mindre de har søkt og fått innvilget flytting av
laget i henhold til pkt. 2 e).
e) Klubber som ikke ønsker å benytte sin plass i Eliteserien, må skriftlig søke om flytting av laget ned en
divisjon og søknaden må sendes seksjonsstyret via NBF v/administrasjonen innen 31. mars.
Søknaden vil videre bli behandlet av seksjonsstyret og administrerende myndighet i den regionen
klubben tilhører.
f) Dersom en klubb, som resultatmessig er kvalifisert for spill i Eliteserien, ikke får innvilget sin søknad
om klubblisens, skal klubben plasseres i høyeste kretsserie.
Klubben vil ikke ha mulighet til å kvalifisere seg til spill i eliteserien påfølgende sesong.
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3. Klubblisens
Alle klubber som skal spille i eliteserien, må søke om klubblisens hvert år innen 20. april
Bruk standard søknadsskjema for den aktuelle sesongen.
Alle klubber som skal delta i eliteseriekvalik må bekrefte, via et forenklet søknadsskjema innen
1.mars, at de oppfyller de grunnleggende kravene til klubblisens.

3.1 Økonomiske kriterier
a) Føre regnskap etter Norsk standard. Regnskapet skal føres/revideres i henhold til regnskaps- og
revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF dersom den årlige omsetningen er på
mindre enn NOK 5 mill. Små organisasjonsledd kan imidlertid velge å følge regnskapsloven. I de
tilfellene der disse bestemmelsene følges skal autorisert revisor benyttes og kontrollkomité
oppnevnes. Er den årlige omsetningen på over NOK 5 mill. skal regnskapsbestemmelsene i
regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven følges. Jfr. NIFs lov § 2-11.
b) Ha positiv egenkapital i siste års regnskap, jfr. dog pkt. 5.1
c) Ha et realistisk driftsbudsjett med et positivt løpende likviditetsbudsjett.

3.2 Infrastruktur kriterier
a) Arena godkjent for minimum 200 tilskuere på tribunen.
b) Bekrefte at klubben, til enhver tid, vil følge gjeldende arrangementsreglement og ha godkjent
arrangementspersonell i sekretariatet med kunnskap om kampreglement, spillereglement,
arrangementsreglement og avansert føring av InnebandyLIVE. (Gjennomført sekretariatskurs som
arrangeres før seriestart). Opprette en tilgjengelig liste over arrangementsansvarlige i klubben.
c) Enkelt tilgjengelig førstehjelpsutstyr, som isposer, sportstape, plaster, saks, bandasjer og hjertestarter,
ved alle arrangement.

3.3 Sportsrelaterte kriterier
a) Fra første sesong i eliteserien, skal klubben ha minimum ett (1) aldersbestemt lag, av samme kjønn,
som gjennomførte seriespill foregående sesong.
b) Fra tredje sammenhengende sesong i eliteserien, skal klubben ha minimum to (2) aldersbestemte lag
av samme kjønn, som gjennomførte seriespill foregående sesong.
c) Fra fjerde sammenhengende sesong i eliteserien for menn, skal klubben ha minimum fire (4)
aldersbestemte lag av samme kjønn, som gjennomførte seriespill foregående sesong.
d) Fra fjerde sammenhengende sesong i eliteserien for kvinner, skal klubben ha minimum tre (3)
aldersbestemte lag av samme kjønn, som gjennomførte seriespill foregående sesong.
e) Minilag og lag i aktivitetsserier godkjennes som aldersbestemt lag med minimum 50 % deltakelse i
arrangerte runder foregående sesong.
f) For klubber i regioner hvor det ikke finnes seriespill for aldersbestemte lag, må klubben dokumentere
forsvarlig satsning på annen måte, med aktivitetsplaner og rapporter.
g) Klubben plikter å ha kontrakt med spillerne tilhørende elitelaget og disse må ha gjennomført
antidopingprogrammet «Ren Utøver». Sammen med lisenssøknaden skal det sendes inn en oversikt
over de spillerne som har kontrakt for kommende sesong. Hvis klubben har færre enn 8 spillere på
kontrakt, skal det sendes inn en redegjørelse for klubbens arbeid med å sikre spillerstall for sesongen.
h) Minst en av evt. flere trenere knyttet til eliteserielaget, må ha gjennomført minimum trener 2 i
trenerløypa (eller tilsvarende formell trenerkompetanse), eller forplikte seg til dette i sin kontrakt.
i) Klubben må være sertifisert av Antidoping Norge som Rent Idrettslag.

3.4 Personrelaterte kriterier
a) Klubben må fylle alle nødvendige årsmøtepålagte styreverv, samt ha valgt revisorer og valgkomite
eller ansatt autorisert revisor.
b) Klubben må fylle verv for sportslig leder for elitelag i klubben.
c) Klubben må ha en egen arrangementsansvarlig.
d) Klubben må ha en egen barne- og ungdomsansvarlig.
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4. Kriterier for tildeling
a) Klubbens/selskapets økonomiske utvikling de seneste år.
b) Klubbens/selskapets evne til å budsjettere sine inntekter, og spesielt kostnader, de seneste år.
c) Klubbens/selskapets budsjett for kommende sesong, herunder hvorvidt dette samsvarer med tidligere
års inntekter og kostnader, eventuelt dokumentasjon for større endringer.
d) Klubbens/selskapets økonomiske evne til å gjennomføre en ny sesong.
e) Klubbens/selskapets dokumenterte finansiering av negativ egenkapital.
f) Klubbens/selskapets dokumentasjon av eventuelle nye inntekter i forhold til tidligere år.
g) Klubbens/selskapets egenkapital sett i forhold til omsetning.
h) Klubbens/selskapets oppfyllelse av økonomiske, infrastrukturelle, sportsrelaterte og personrelaterte
kriterier under reglementets punkt 3.

5. Behandling av søknadene
5.1 Klubber som innvilges lisens for spill i Eliteserien
Klubblisensutvalget vil på bakgrunn av innsendt dokumentasjon behandle søknadene og tildele lisens
etter fire (4) kategorier.
a) Klubblisens uten anmerkninger
Denne kategorien innebærer at klubben ikke er underlagt spesielle restriksjoner.
b) Klubblisens med status under overvåking
Klubber som kommer inn under denne kategorien kan ikke inngå nye forpliktende avtaler som
innebærer økte kostnader, uten først å ha skriftlig dokumentert finansieringen.
Lisens med status under overvåking tildeles klubber:
• Som har negativ egenkapital inntil 100.000, men overskudd i siste regnskapsår.
• Som har negativ egenkapital mellom 100.000 - 300.000 og med overskudd som er større enn 15
% av den negative egenkapitalen fra siste regnskapsår.
• Som ikke oppfyller alle krav under punktene 3.1, 3.2 og 3.4, men har tilfredsstillende
dokumentasjon på planer om tiltak for å oppfylle mangler i løpet av sesongen.
c) Klubblisens med status under skjerpet overvåking.
Klubber som kommer inn under denne kategorien har ikke anledning til å påta seg nye økonomiske
forpliktelser, herunder å tegne kontrakter med spillere og trenere, uten forutgående, skriftlig
godkjennelse av innebandyseksjonen.
Lisens med status under skjerpet overvåking tildeles klubber:
• Som har negativ egenkapital inntil 100.000, og underskudd i siste regnskapsår.
• Som har negativ egenkapital mellom 100.000 - 300.000 og med overskudd som er mellom 0-15 %
av den negative egenkapitalen fra siste regnskapsår.
•

Som har negativ egenkapital over 300.000 og overskudd på mer enn 15 % av den negative
egenkapitalen fra siste regnskapsår.

d) Klubblisens med status under skjerpet overvåking og som medfører poengtrekk ved
sesongstart
Klubber som kommer inn under denne kategorien har ikke anledning til å påta seg nye økonomiske
forpliktelser, herunder å tegne kontrakter med spillere og trenere, uten forutgående, skriftlig
godkjennelse av innebandyseksjonen.
Klubber med status skjerpet overvåking og som medfører poengtrekk ved sesongstart tildeles
klubber:
• Som har negativ egenkapital mellom 100.000 - 300.000, og underskudd i siste regnskapsår.
• Som har negativ egenkapital over 300.000 og med overskudd som er mellom 0-15 % av den
negative egenkapitalen fra siste regnskapsår.
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5.2 Klubber som ikke innvilges lisens for spill i Eliteserien
Klubblisensutvalget kan på bakgrunn av innsendt dokumentasjon velge å ikke tildele lisens.
Klubblisensutvalget innstiller ikke på klubblisens dersom klubben:
• Leverer søknad for sent etter oppgitte frister og purringer.
• Ikke oppfyller alle krav under punktene 3.1, 3.2 og 3.4, og har ingen tilfredsstillende
dokumentasjon på planer om tiltak for å oppfylle mangler i løpet av sesongen.
• Har negativ egenkapital over 300.000, og underskudd i siste regnskapsår.
• Har vært under skjerpet overvåking forrige sesong og er i en uforandret eller forverret situasjon.
• Utbetaler lønn og honorarer i strid med norsk lovgivning.
• Ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser overfor andre organisasjonsledd i norsk idrett. Her inngår
også at det ikke skal finnes forfalt uoppgjort gjeld til NBF, NBF-I eller den region klubben tilhører.
• Skader idrettens anseelse, jfr. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav j)
• Ikke oppfyller alle krav under punkt 3.3 om sportsrelaterte kriterier

5.3 Endringer i klubblisenskategori.
Selv om en klubb får tildelt lisens, kan klubblisenskategorien endres, sanksjoner gjøres gjeldende og i
spesielle tilfeller kan lisensen trekkes tilbake i løpet av sesongen. Endringer, eventuelt
tilbaketrekning, av tildelt lisens kan først finne sted etter drøfting med angjeldende klubb.

6. Sanksjoner
6.1 Nektelse/inndragning av lisens:
NBF v/seksjonsstyret kan, etter en helhetsvurdering av klubbens økonomiske situasjon, avslå å tildele
klubblisens, eventuelt inndra en tidligere utstedt klubblisens.
Videre kan NBF v/seksjonsstyret avslå å tildele klubblisens, eventuelt inndra en tidligere tildelt
klubblisens, i følgende tilfeller:
• Dersom en klubb/selskap ikke oppfyller sin informasjons- og/eller rapporteringsplikt i herværende
bestemmelser med den følge at NBF ikke kan vurdere klubbens/selskapets økonomiske situasjon.
• Dersom en klubbs/selskaps rapportering viser at forutsetningene for tildeling av klubblisensen er
vesentlig endret eller bortfalt, eller klubben/selskapet ikke lenger oppfyller de konkrete
krav/kriterier i kapittel 3.
• Dersom en klubb/selskap ikke søker klubblisens innen angitte frister og purringer. (Jf. Punkt 6.2)

6.2 Administrative forføyninger:
NBF v/seksjonsstyret kan i stedet for inndragning eller nektelse av tildeling av klubblisens, benytte
sanksjoner som ikke er å anse som straff i samsvar med NIFs lov § 11-1 og §11-2 (NIFs
straffebestemmelser).
•
•

•

Sanksjoner ved ikke å overholdte frister eller ved manglende eller for sent innsendte dokumenter.
Ved å Ikke ha søkt om klubblisens innen fristen ilegges et gebyr på kr.6000,- og det varsles om at
det vil bli sanksjonert med poengtrekk hvis ny frist ikke overholdes. Det purres med 7 dagers frist.
Hvis denne fristen ikke overholdes sanksjoneres det med poengtrekk, og det gis en ny 7 dagers
frist med varsel om at laget strykes fra kommende sesongs serie hvis fristen ikke overholdes. Hvis
ikke den endelige fristen overholdes, strykes laget fra kommende sesongs serie, og laget
plasseres kommende sesong i nederste divisjon i den regionen klubben tilhører.
Ved for sent innsendte dokumenter (Jf. Punkt 1.4.c) i henhold til frister (se kapittel 3) ilegges et
gebyr på kr.5000,-. Etter 5 dager blir det purret på manglende dokumenter. Mottas ikke
dokumentene innen to (2) hverdager påløper det ytterligere kr 2.000,- pr hverdag.
Maksimumsgebyr kr 20.000,-
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7. Klageadgang
En avgjørelse etter kapittel 6 (Sanksjoner), fattet av seksjonsstyret, kan påklages til NBFs ankeutvalg.
Klagen skal fremsettes skriftlig og senest 14 dager etter at vedkommende er gjort kjent med
avgjørelsen. Klagen sendes til NBF v/administrasjonen som videresender klagen sammen med
sakens dokumenter til ankeutvalget.
Ankeutvalgets avgjørelse er endelig.

8. Endring av Klubblisensreglementet
Dette reglement kan endres av Seksjonsstyret etter høring blant eliteserieklubbene- og
1.divisjonsklubbene.

9. Vedlegg:
Søknad om klubblisens til NBF ved Innebandyseksjonen.
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