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Dommerkomiteen i Norges Bandyforbund – Innebandy (DK) er opptatt av at dommerne og
spillerne i fellesskap skal bidra til en positiv og publikumsvennlig utvikling av norsk
innebandy. Dette innebærer en innebandy som tillater høyt tempo – med færrest mulige
spilleavbrudd og hvor teknisk innebandy skal beskyttes, samtidig som fysiske rene dueller
skal være lov. I tillegg ønskes det gjennom direktivene at de ulike aktørene opptrer overfor
hverandre på en måte som fremmer innebandy som idrett.

1. Taklinger med stor skaderisiko
Det forekommer stadig for mange taklinger, gjerne kombinert med fart, der bruk av bein, albuer og knær, til
tross for lengre fokus, fortsatt forekommer for ofte. Den samme gjelder taklinger på motspiller som ikke er
oppmerksom på at motspiller vil sette inn en ulovlig takling.
Disse taklingene har stor skaderisiko, er ikke en naturlig del av spillet og har ingenting med å
forsøke å vinne ballen å gjøre. Slike taklinger vurderes som minimum hardt spill og skal honoreres med
lagstraff/kampstraff deretter.
Målsetning: Minimere denne typen taklinger!

2. Forsøk på å skade motspiller
A.

DK besluttet tidligere å innføre et direktiv som dekker uprovosert vold og forsøk på å skade
motspiller. Denne videreføres for sesongen 2019/2020.
Når en spiller i en situasjon, uten å spille ballen, har som hensikt å angripe motspiller (som f. eks.
ishockeys «open ice takling») og treffer motstanderen skal kampstraff 3 idømmes (regel 617.2).
Eksempel: http://innebandymagazinet.se/ibm/artikel.asp?aid=58796

B.

Om det ikke oppstår noe fysisk treff etter beskrivelsen under A, men motstanderens
løpebane/spillemønster påvirkes, skal kampstraff 1 idømmes. Forutsetningen er som over at en spiller
har som hensikt å angripe motspiller. Dette gjelder også om en spiller benytter sin kølle til å true
motstander (regel 613.5).
Eksempel: http://innebandymagazinet.se/IBM/artikel.asp?aid=60560
Målsetning: Fjerne denne typen taklinger!

3. Ledere og spilleres opptreden i og utenfor innbyttersonen
A.
B.
C.

Det skal slås ned på gestikulering (typisk utrop og armene over hodet) på benkene. Advarsel først (om
mulig), deretter utvisning (protest/usportslig opptreden).
Det skal slås ned på felles skriking fra flere spillere/ledere på innbytterbenk. Advarsel først (om mulig),
deretter utvisning (protest/usportslig opptreden).
I tillegg skal dommerne bli klarere på at kapteinen ikke kan komme med ting til dommerne i tide og
utide. Advarsel først, deretter kan dommerne frata lagkapteinen retten til å snakke med dommerne.

Overtredelser av punkt a og b sanksjoneres etter regel 605.22 og 610.1.
Bokstavene A og B skal håndteres i tråd med hvordan gjentatte forseelser håndteres, hva gjelder
sammenheng i tid.
Målsetning: DK mener slik oppførsel ikke hører hjemme under våre arrangementer og at dette
ødelegger innebandyens anseelse ovenfor tilskuere og media.
Dommerkomiteen forutsetter at direktivene sendes den/de dette angår, som klubbens trenere og kapteiner i
forbundsseriene.

