
ELITELISENS HERRER 
 
Innledning 
Målsettingen med en lisensordning for de beste klubbene i norsk bandy er å oppnå en generell og 
gjennomgående økning av kvaliteten på bandyproduktet. Skal norsk bandy klare å øke tilskuertallet 
og oppmerksomheten rundt idretten, kreves det strengere krav til kamparenaene, spillerflaten, 
publikumsfasiliteter og medieservice. 
Eliteserieklubbene og NBF/Bandyseksjonen må gå sammen for å utvikle klubbene både 
administrativt og sportslig. Heves rammevilkårene, vil klubbene stå bedre rustet til å utvikle selve 
bandyproduktet til det beste for seg selv og norsk bandy generelt. All erfaring fra andre idretter 
tilsier at det er gjennom krav ovenfor klubber og baneeiere en oppnår disse målsettingene.  
Bandyseksjonen mener det er viktig å utvikle norsk bandy på en måte som sikrer både klubbene, 
spillerne samt norsk bandy generelt. 
 

 

Hovedmålsettingen 

Å sikre at klubbene driver økonomisk forsvarlig. 

Å gi gode og stabile trenings- og kampforhold til bandyspillerne  

Å legge til rette for satsing på både gutte- og jentebandy 

Å utvikle arenaene slik at publikum, sponsorer og presse trives med å overvære eliteseriebandy. 

Å gi mediene gode arbeidsforhold slik at sportens andel i mediebildet forbedres. 

Å ha kvalifiserte og motiverte dommere i hver klubb. 

 

Grunnleggende krav til klubbene i herrenes eliteserie 

1. Klubbens bandyregnskap skal være minst i balanse, med mindre klubben kan dokumentere 
oppspart egenkapital eller garantier. 

2. Alle sentrale verv skal være besatt  
3. Spillerlisenser skal være løst innen seriestart. 
4. Klubbens kontaktperson mot NBF skal oppgis med lisenssøknaden. 
5. Navngitt dommerkontakt skal være på plass og oppgis 
6. Et kvalifisert matchsekretariat skal være på plass 
7. Rapportering til Norsk Tipping under kamper skal ivaretas.  
8. Rapportering av kampfakta til NTB og øvrige media umiddelbart etter kamp skal ivaretas. 
9. En klubb som får lisens med dispensasjon, plikter å fremlegge en handlingsplan som viser 

hvilke tiltak som må rettes og når de skal være ferdigstilt. Planen skal godkjennes av 
Seksjonsstyret. 

10. Stille med junior eller rekruttlag i organisert seriespill (innen samarbeidslag OK).  
11. Stille med damelag eller jentelag i serier i regi av krets eller forbund (innen samarbeidslag 

OK) 
12. Gjennomføre Bandyskole hvert år for gutter og jenter 
13. Sende inn oversikt over A-lagstroppen med faste nummer til NBF minimum 10 dager før 

første seriekamp. 
14. Skal ha minst én forbundsdommer og arbeide aktivt med å sikre dommere på forbunds- og 

kretsplan. 



Tekniske krav arena/hjemmebane 

1. Klubben skal definere sin hjemmebane. Om hjemmebanen ikke er kunstis, skal en 
kunstisbane defineres som alternativ hjemmearena. Banens mål skal alltid tilfredsstille NBFs 
krav. 

2. Banen skal ha lysanlegg som minimum holder 750 lux.  
3. Innbytterbokser med tak og plass til minimum 6 personer. Boksene skal plasseres på hver 

side av midtlinjen, helst motsatt side av speakerboks. Området rundt skal være tydelig 
avsperret for publikum/presse m.v. 

4. Banen skal ha en sikkerhetssone på minst fire meter is, uten faste installasjoner fra 
kortlinjen, fra sidelinjen minst to meter is og minst tre meter til første fastpunkt. 
Eksisterende anlegg som ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhetssoner skal ha 
sikkerhetsputer bak hver kortlinje ved fastpunkter  

5. To utvisningsbokser med plass til minimum tre spillere pr. boks (Alternativt kan boksen være 
todelt, en del for hvert lag). Plassert på motsatt side av innbytterbenkene. 

6. Ett sekretariat plassert på langsiden av banen med speakerrom. 
7. Eliteseriearenaene skal ha høyttaleranlegg som dekker hele banen og tribuner.  
8. Spillergarderober med tilgang til dusjer og toalett i nær tilknytning til banen.  
9. Dommergarderobe med benkeplass til minimum fire personer og tilgjengelig dusj  og toalett i 

nær tilknytning til banen. 
10. Arenaen skal ha permanent tribune (ikke snø/is) som kan ta minimum 750 tilskuere. 
11. Arenaen skal ha resultattavle som minimum viser klokketid/kamptid og stilling/resultat.  

12. Arenaen skal ha TV-platting for minst et kamera som dekker hele banen. 

 

Arrangement 

Klubben som hjemme arrangør forplikter seg til å: 

1. Oppnevne en presseansvarlig med e-post adresse og telefonnummer 
2. Oppgi en kontakttelefon på hjemmebanen. 
3. Ha et bemannet sekretariat bestående av minimum to kvalifiserte personer.  
4. Ha speakerrommet bemannet med en person 30 minutter før kamp. 
5. Garderober skal være klargjort og tilgjengelige for lagene minst 60 minutter før kampstart. 
6. Opprette teknisk sone etter gjeldene kriterier. 
7. Ha nødvendig skille mellom spillere og publikum fra garderober til og fra spillerbanen. 
8. Sikre publikum som står på bakkeplan (om nødvendig) slik at skader ikke oppstår verken på 

publikum eller spillere. 
9. Ha internet-tilgang 
10. Det skal etableres en gjennomføringsplan for arrangementer, herunder Eliteseriekamper på 

klubbens hjemmearena. Planen skal minst inneholde: 
a. Kart med adresse over anlegget som viser garderober, sekretariat, plassering av 

førstehjelpsutstyr, publikumsfasiliteter, parkering for lagene og publikum, adkomst 
for politi-, brann- og sykebiler 

b. Plassering av og type sikkerhet for at publikum ikke utsettes for fare og at publikum 
ikke har adgang til banen og til teknisk sone. 

c. Ha etablert en risikoanalyse som viser mulige hendelser under et arrangement og 
hvordan klubben jobber for å forhindre disse mulige hendelsene 

11. Ha tilgjengelig hjertestarter. Minst en person i  klubben skal ha gjennomført HLR-kurs. 

12. Ha tilgjengelig medisinsk personell. 

 



Sanksjonering. 

NBF kan sanksjonere en klubb/person for brudd på lisensbestemmelsene.  

Aktuelle sanksjoner kan være: 

 Irettesetting/advarsel 

 Bøter 

 Tap av poeng 
 Nedflytting av lag til en lavere divisjon 

 Forbud av deltagelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser 

 Tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv 

Flere sanksjoner kan anvendes samtidig. 

Sanksjonssaker behandles av NBFs Sanksjons- og Protestutvalg 

 

Dispensasjoner 

Klubben kan søke om dispensasjon for en varighet av maksimum en sesong av gangen fra over 

nevnte krav. Søknad må sendes med begrunnelse sammen med lisenssøknaden.  

Dispensasjonssøknaden vil bli behandlet av Seksjonsstyret etter innstilling fra Lisensutvalget. 

 

Lisensgiver 

NBF ved Seksjonsstyret er lisensgiver. All informasjon fremskaffet under prosessen behandles 

konfidensielt av NBF. 

 

Lisensorganer med frister og framgangsmåter 

Klubber som skal spille i den kommende sesongs eliteserie må ha l isens. 

Klager på ikke innvilget lisens behandles av NBFs Ankeutvalg. Lisensutvalget oppnevnes av 

Seksjonsstyret. 

 Lisensutvalget innstiller til Seksjonsstyret om en klubb skal få lisens på bakgrunn av om fremlagte 

opplysninger gjennom skriftlig søknad tilfredsstiller gjeldene lisenskrav. 

Klubbene skal få skriftlig svar om lisens er gitt eller ikke senest tre uker etter innlevering.  

Enhver klubb som har fått sin søknad om lisens avslått kan anke avgjørelsen skriftlig inn for NBFs 

Ankeutvalg. Frist for anken er 1-en uke etter mottatt avslag. 

Søknadsfrist for elitelisens for sesongen 2017/2018 er 15. juli. 

Elitelisensreglementet kan endres av Seksjonsstyret. 


