
GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE 

A. 

Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. §9 ), unnlater å møte til kamp 

bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt.  

Ved gjentagelse diskvalifiseres laget. 

Diskvalifikasjon medfører en tilleggsbot pålydende kr. 10.000. 

 

Den klubb som unnlater å møte skal i tillegg til boten 

dekke arrangørklubbs påløpne utgifter for kamparrangementet 

( eks. baneleie, dommerutgifter m.m ). 

Arrangørklubb forestår innkreving og sender kopi av kravet til NBF 

som er avgjørende myndighet ved eventuelle tvister klubbene imellom. 

 

C. 

Dersom NBF ikke finner det formålstjenlig å sette opp kampen på nytt, 

skal det lag som ikke møtte til oppsatt kamp innkreves for sparte 

reiseutgifter. NBF foretar innkreving. 

 

D.  

Førstnevnte klubb (hjemmelag) er teknisk arrangør med ansvar for 

baneforhold etc og de utgifter arrangementet medfører. 

 

E.  

I elitedivisjon skal det være sekretariat som tar seg av speakertjeneste, 

kamp og utvisningstid og fører kamprapportskjemaer. 

Publikum og presse skal ha tilgang til lagoppstilling. 

Banen skal være klargjort for spill minimum 15 min før kampstart, 

dvs baneteknisk utstyr som mål, vant, hjørneflagg, innbytterbenker og 

utvisningsbåser etc skal være på plass. 

Det skal være lagt opp til en viss service og ordnede forhold for dommere 

og presse. 

 

F.  

Klubber som stiller flere lag i divisjonsspill herrer skal innen 1-en uke 

før seriestart skriftlig nominere til NBF 10-ti spillere som kun kan 

benyttes på klubbens 1.lag denne sesongen. Se §20 i Kampreglementet. 

 

G. 

Det er ikke tillatt med hookede køller i serier som spilles kombinert 

bandy/rinkbandy (spilleregler, 2.2). 

 



GENERELLE BESTEMMELSER FOR DAMESERIEN 
 

1.  NBFs Kampreglement og  

    "Spilleregler for 9èr/11èr bandy og rinkbandy" skal følges. 

Det er ikke tillatt med hookede køller i serier som spilles kombinert 

bandy/rinkbandy (spilleregel 2 - rink, utstyret) 

 

2.  Førstnevnte klubb (hjemmelag) er teknisk arrangør  

    med ansvaret for baneforhold etc og de utgifter arrangementet medfører.  

    Hjemmelag plikter også å informere NBF, motstanderlag og dommere 

umiddelbart dersom kamper må avlyses. 

 

3.  Ved isproblemer pga mildvær kan kamper snus av NBF  

    på kort varsel eller omdirigeres til andre baner  

    med tap av rett til hjemmebane.  

    Opprinnelig hjemmelag er også arrangør (baneleie),  

    dersom kamper blir omdirigert eller satt opp på kunstisbane av NBF. 

 

4.  Utsatte kamper skal hvis mulig spilles på oppsatte reservedatoer.  

    Arrangørklubb er ansvarlig for å avtale ny kamp med motstanderklubb,  

    i samråd med NBF. Arrangørklubb kontakter også NBFs sekretariat  

    for dommeroppsett. 

 

5.a Lag uten gyldig grunn (kfr. Kampregl. §9)  

    som unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 1.500,-  

    og kampen settes primært opp på nytt.  

    Ved gjentagelse diskvalifiseres laget.  

    Diskvalifikasjon medfører en tilleggsbot pålydende kr. 3.000,-.  

 

5.b Den klubb som unnlater å møte skal i tillegg til boten dekke 

arrangørklubbs påløpne utgifter for kamparrangement                

(eks: baneleier, dommerutgifter m.m.).  

    Arrangørklubb forestår innkrevning og sender kopi av krav til NBF  

    som er avgjørende myndighet ved eventuelle tvister klubbene imellom. 

 

5.c Dersom NBF ikke finner det formålstjenlig å sette kampen opp på nytt  

skal det lag som ikke møtte til oppsatt kamp innkreves for sparte 

reiseutgifter. NBF foretar innkrevning. 

 

6.  Klubber som stiller flere lag i divisjonsspill skal innen 1-en uke før 

seriestart skriftlig nominere til NBF 6-seks spillere som kun kan 

benyttes på klubbens 1.lag denne sesongen. Se §21 i Kampreglementet. 

 

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR DAMESERIEN. 

 

-   Seriekamper skal avvikles på baner oppmerket for rink- eller 7èr bandy. 

-   Etter endt serie kåres seriemester. 

-   Mellom de 4-fire beste lag i serien arrangeres det sluttspill etter    

utslagsmetoden, således at lag nr. 1 etter loddtrekning spiller mot lag 

3 eller 4 mens lag nr. 2 spiller mot gjenværende lag. 

    Involverte klubber inviteres til å overvære trekningen av semifinalene 

av NBF. 

-   NBF avgjør sluttspillarena og sluttspillet avgjøres over en helg på 

samme arena. 

-   Semifinalene avgjøres i en kamp dog slik at kampene i semifinalene skal 

avgjøres, (Sudden Death) først med ekstraomganger på 2x10min inntil et 

av lagene scorer. Dersom ingen av lagene scorer avgjøres kampen på 

straffeslag. 

-   Det spilles en finale og en bronsekamp med ekstraomganger á 2x10min.  

    Ved uavgjort resultat etter ordinær tid spilles ekstraomganger av 10min  

    til et av lagene scorer (Sudden Death).  

Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger avgjøres kampen på 

straffeslagskonkurranse etter NBFs bestemmelser. 



GENERELLE BESTEMMELSER FOR 

NM-ALDERSBESTEMTE KLASSER 
 

1.  

NBFs Kampreglement skal følges. 

 

2.  

NBF forbeholder seg retten til dersom isforholdene blir vanskelige,  

på ethvert tidspunkt i sesongen å iverksette andre modeller for NM-

avviklingen. NBF kan også snu kamper på kort varsel eller omdirigere til 

andre baner med tap av rett til hjemmebane. 

 

3.a 

NM-påmeldte lag som uten gyldig grunn (kfr. Kampregl. §9) unnlater å møte 

til kamp bøtelegges med kr. 4.000,- og kampen settes primært opp på nytt.  

Ved gjentagelse diskvalifiseres laget. Diskvalifikasjon medfører en 

tilleggsbot pålydende kr. 4.000,-.  

 

3.b  

Den klubb som unnlater å møte skal i tillegg til boten dekke arrangørklubbs 

påløpne utgifter for kamparrangementet (dvs. baneleie, dommerutgifter 

m.m.). Arrangørklubb forestår innkreving og sender kopi av krav til NBF som 

er avgjørende myndighet ved eventuell tvist klubbene imellom. 

 

3.c  

Dersom NBF finner det formålstjenlig å ikke sette kampen opp på nytt  

skal det lag som ikke møtte til oppsatt kamp innkreves for sparte 

reiseutgifter. NBF foretar innkreving. 

 

4.  

NM-påmeldte lag som trekkes mindre enn 1 uke før NM-start vil ikke få 

refundert påmeldingsavgiften. NM-påmeldte lag som trekkes etter seriestart  

bøtelegges med kr 1.500. 

 

5.  

Arrangørklubb skal betale dommer(e)honoraret (ikke reise) på stedet 

kampdagen. Grunnet dommermanko kan ikke klubbene forvente dommer(e) fra 

nøytral krets til sluttspillkampene.  

 

6.  

Dommer(e) forplikter seg til snarest mulig å sende kamprapportskjemaet til 

NBF. I kamper der det ikke er satt opp dommere fra NBF sender lagleder fra 

arrangørklubb inn kamprapportskjemaet. 

 

7.  

NBF forutsetter at arrangørklubb sørger for gode baneforhold  

og skikkelige rammer rundt alle kampene samt betaler alle lokale 

arrangementsutgifter. Opprinnelig hjemmelag er også ansvarlig arrangør 

(baneleie) dersom kamper blir omdirigert til kunstisbane av NBF.  

Hjemmelag plikter også å informere motstanderlag og dommere umiddelbart  

dersom kamper må avlyses. 

 

8.  

Dersom NBF har oppsatt kamper på kunstis og hjemmelaget allikevel velger  

å spille på ordinær hjemmebane er hjemmelaget fortsatt ansvarlig for 

kunstisleien. 

 

9.  

Hjemmelag er ansvarlig for at utsatte kamper avvikles innen spillefrist  

(ta kontakt med motstander, ordne bane etc.). 

 



10.  

Involverte klubber inviteres til å overvære trekningen av kvart- og 

semifinaler av NBF. 

 

11.  

Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalene skal disse settes 

opp mot hverandre. 

 

12.  

Klubber som stiller flere lag i en klasse skal innen 1-en uke før 

seriestart skriftlig nominere til NBF 6-seks spillere som kun kan benyttes 

på klassens 1.lag denne sesongen. Se §22 i Kampreglementet. 

 

 

GENERELLE BESTEMMELSER FOR SLUTTSPILLET  

I JUNIOR OG GUTTEKLASSEN 
 

Alle kamper som ender uavgjort etter ordinær spilletid  

skal avgjøres på "Sudden Death", eventuelt straffeslagkonkurranse dersom  

også ekstraomgangene ender uavgjort (2 x 10 minutter).  

Ved ekstraomganger innvilges 5 min. pause ved isen. 

 

Junior:  

Lag 1-4 i elite kan ikke møtes i kvartfinalen, og de to best rangerte 

gjenværende lag kan ikke møtes i semifinalen. Rett til hjemmebane trekkes.  

Dersom to lag fra samme klubb gjenstår i kvartfinalen skal disse uansett 

settes opp mot hverandre. 

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i 

prioritetsrekkefølge: 

1. Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 

2. Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

3.    Ved fortsatt likhet gis det laget som ble trukket ut først  

 rett til hjemmekamp. 

Finale- og bronsekamp- kriterier for hjemmekamp: 

1. a) Sluttspillkamper. 

   b) Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

2. Ved forsatt likhet avgjør bandyseksjonsstyret. 

 

Gutt:  

Kvartfinalemotstander, unntatt nummer 1 og 2 fra eliteserien som ikke kan 

møtes, og rett til hjemmebane trekkes. Dersom to lag fra samme klubb 

gjenstår skal disse uansett settes opp mot hverandre. 

Semifinalemotstander trekkes, men hvis nummer 1 og 2 fra eliteserien er 

igjen, kan ikke disse møtes. 

I semifinale gis rett til hjemmebane etter følgende kriterier i 

prioritetsrekkefølge: 

Tidligere hjemmebane i kvartfinalen. 

Innbyrdes oppsett fra innledende serier. 

3.   Ved fortsatt likhet gis det laget som ble trukket ut først  

rett til hjemmekamp. 

Til finalen og bronsekampen gjelder de samme kriterier for hjemmekamp som 

for junior. 

 

I NM-finale aldersbestemte klasser er hjemmelag administrativt/teknisk  

og økonomisk ansvarlig for arrangementet. Dersom finale settes opp på 

nøytral bane er finaleklubbene administrativt/teknisk/økonomisk ansvarlig 

for arrangementet. Til finalearrangementet kreves det avspilling av 

nasjonalsang og norske flagg. I bronsekamp er hjemmelag 

administrativt/teknisk og økonomisk ansvarlig for arrangementet. Involverte 

klubber er felles ansvarlig for arrangementet dersom bronsekamp settes opp 

på nøytral bane. Bemerkning: Mht. finalearrangementet tas ikke hensyn til 



tidligere år og finaler, finaler oppnådd i andre klasser, spesielle bane- 

og arrangementsforhold, PR-hensyn, antall reisekilometer etc. 

NB! Bandyseksjonen kan tildele hele finalearrangementet i alle klasser til 

en klubb. I så fall overtar arrangør ovennevnte ansvar. 

 

SPESIELLE BESTEMMELSER SMÅGUTTEKLASSEN 

Kampene er satt opp i helgene koordinert med klubber og kretser og av NBF 

godkjente arrangement av helgeturneringer. Grunnspillet avvikles etter 

gjeldende reglement for seriekamper. Klubbene må selv skaffe dommere til 

grunnspillkampene. 

 

BESTEMMELSER VEDRØRENDE SLUTTSPILL I SMÅGUTTKLASSEN 

Alle kamper som ender uavgjort etter ordinær spilletid skal avgjøres på 

"Sudden Death", eventuelt straffeslagkonkurranse dersom også 

ekstraomgangene ender uavgjort (2 x 5 minutter).  

Ved ekstraomganger innvilges 5 min. pause ved isen. 

Kvartfinalemotstander trekkes, med unntak av puljevinnere som ikke kan 

møtes, men dersom to lag fra samme klubb gjenstår skal disse settes opp mot 

hverandre uansett. 

Semifinalemotstander trekkes. 

Hjemmebane settes opp etter samme kriterier som for junior- og 

gutteklassen. 

Til finalen og bronsekampen gjelder de samme kriterier for hjemmekamp som 

for junior. 

 


