
Sanksjons- og protestreglement  
 
 
KAPITTEL 1 - Generelle bestemmelser  
 
§ 1 - 1 (Virkemåte)  
Disse bestemmelser gjelder sanksjoner ved overtredelse av kamp- og konkurranseregler og 
protester.  
 
 
KAPITTEL 2 - Sanksjoner  
 
§ 2 - 1 (Grunnlaget for sanksjoner)  
De organisasjonsledd og klubbmedlemmer som hører under Norges Bandyforbund, plikter å 
rette seg etter de lover og bestemmelser som gjelder for forbundet og de vedtekter som er 
fattet med hjemmel i disse. Overtredelser kan medføre sanksjoner i henhold til § 5 i disse 
regler.  
 
§ 2 - 2 (Sanksjonerte overtredelser)  
Sanksjonerbare overtredelser er følgende forhold:  
a) At spiller/lagleder pådrar seg rødt kort etter idrettenes spillereglement. 
b) At lag, dommer eller funksjonærer uteblir fra en kamp uten lovlig grunn.  
c) Upassende opptreden mot dommer eller funksjonærer.  
d) At en klubb (tillitsvalgt eller annet klubbmedlem) arrangerer eller deltar i kamp mot 
diskvalifisert eller ekskludert klubb eller klubbmedlem, såfremt dette ikke skyldes manglende 
kjennskap til diskvalifikasjonen eller eksklusjonen.  
e) Ikke å betale påbudte avgifter eller ikke å sende inn rapporter og uttalelser innen fastsatt 
tid.  
f) Å henvende seg direkte til et medlem uten på forhånd å ha informert vedkommende klubb 
eller på annen utilbørlig eller usportslig måte søke å påvirke et medlem av en klubb til å gå 
over til en annen.  
g) At person som er sykmeldt deltar i kamp uten legens tillatelse.  
h) At et lag benytter ikke spilleberettiget spiller(e).  
i) Å trekke seg fra en berammet kamp.  
j) Overtredelser som er belagt med straff etter NIFs lov § 11 - 4 og som finner sted under 
eller i tilknytning til kamp eller annen konkurranse.  
k) Unnlater å oppfylle de krav forbundsstyret stiller om økonomisk forvaltning og NIFs 
regnskapsbestemmelser.  
l) Trekke påmeldte lag etter frister for avmelding eller etter at laget har spilt obligatorisk 
kamp.  
m) Bruk av ikke godkjent utstyr eller tildekke utstyrets godkjenningsmerke. 
n) Brudd på konkrete krav i idrettenes Elitelisensreglement.   
 
§ 2 - 3 (Reaksjoner ved overtredelser)  
Sanksjoner som kan anvendes:  
a) Irettesetting.  
b) Bøter med inntil 500.000,- for organisasjonsledd og inntil 50.000,- for enkeltpersoner.  
c) Hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke 
approberte kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spiller 
og andre.  



d) Utelukkelse fra å delta i en eller flere nærmere bestemte kamper, dog maksimum 3 
måneders utelukkelse.  
e) Tap av rett til å delta i kamper, annen aktivitet og å inneha tillitsverv (diskvalifikasjon) 
innen NBF for angitt tid inntil 3 måneder.  
f) Nedflytting (diskvalifikasjon) av lag til lavere divisjon kommende sesong. For elite og 1. 
divisjon menn og 1. divisjon kvinner kan forbundsstyret eller seksjonsstyrene i særlige tilfeller 
ilegge tap av inntil 4 poeng (handikap fra seriestart som vilkår for deltakelse).  
g) Tap av kamp hvor laget har vunnet eller spilt uavgjort. Motstanderen tilkjennes poeng og 
resultat i henhold til idrettens kampreglement.  
Denne sanksjonen kan kun benyttes om kretsstyret og forbundsstyret, eller den de 
bemyndiger, innen 10 dager etter kampen har gitt varsel til de berørte parter om at saken er 
tatt opp til behandling. For siste serierunde eller cupmesterskaps vedkommende er 
foreldelsesfristen 4 dager etter kampen.  
i) Tap av poeng (de fradømte poengene er ikke referert til konkret kamp).  
Flere sanksjoner kan anvendes samtidig.  
 
 
KAPITTEL 3 - Utvisning. Advarsel  
 
§ 3 - 1 (Retningslinjer)  
Seksjonsstyrene fastsetter hvert år retningslinjer for sanksjoner mot utviste spillere og gjør 
disse kjente for kretser og klubber.  
 
§ 3 - 2 (Utvisning i obligatorisk serie eller NM-kamp)  
En spiller som får utvisning i obligatorisk kamp, som i henhold til den respektive idretts 
reglementer tilsier utestengelse fra en eller flere kamper, skal automatisk stå over neste 
obligatoriske kamp (feks neste NM-kamp) i samme klasse og som blir arrangert av samme 
myndighet, med mindre annen underretning foreligger fra overordnet myndighet.  
Eventuell tilleggssanksjon etter en eller flere av ovennevnte punkter, trer først i kraft når 
underretning foreligger.  
 
§ 3 - 3 (Utvisning i turnerings-/privatkamp)  
En spiller som får utvisning i privatkamp/treningskamp som ledes av autorisert dommer, og 
som i henhold til den respektive idretts reglementer tilsier utestengelse fra en eller flere 
kamper, skal automatisk stå over første obligatoriske kamp i overensstemmelse med 
bestemmelsene i punkt 2 ovenfor i denne §.  
Utvist spiller som har begått forseelse som i henhold til den respektive idretts reglementer 
tilsier utestengelse fra 1 obligatorisk kamp skal ikke stå over neste turnerings-/ privatkamp og 
heller ikke neste obligatoriske kamp.  
Er forseelsen av en slik art at den innebærer utelukkelse fra 2 eller flere obligatoriske 
kamper, gjelder følgende.  
1 kamp sones i førstkommende turnerings-/ privatkamp etter utvisningen. Den resterende 
utvisningen overføres automatisk til førstkommende obligatoriske kamp(er). Spilles det ikke 
turnerings-/ privatkamper mellom utvisningen og første obligatoriske kamp overføres 
sanksjonen til førstkommende obligatorisk kamp(er). Med turneringskamper menes kamper i 
turneringer som spilles sammenhengende.  
Dommere i privatkamper og turneringskamper som ikke spilles sammenhengende, må sende 
utvisningsrapporter til overordnet myndighet innen 24 timer. I turneringer hvor kampene 
spilles sammenhengende, har juryen/(arrangør) myndighet og plikt til å informere overordnet 
myndighet om sanksjoner som ikke er sonet i turneringen.  
 
§ 3 - 4 (Iverksettelse av karantene)  
Med unntak av det som framgår av § 3 - 3, skal det kun sones i obligatoriske kamper.  



Spillere som idømmes tre kamper eller flere kan ikke delta i noen obligatoriske kamper før 
straffen er sonet i samme klasse administrert av samme myndighet. Spiller, som er idømt to 
kampers karantene i forbundskamper, kan dermed spille kretskamper i karanteneperioden 
eller vice versa. I tilfeller denne bestemmelsen fører til klare urimeligheter kan 
forbundsstyret-/domsutvalget foreta individuell vurdering av straffen.  
Blir en spiller utvist i siste obligatoriske kamp i sesongen, som i henhold til den respektive 
idretts reglementer tilsier utestengelse fra en eller flere obligatoriske kamper skal han 
automatisk stå over første obligatoriske kamp neste sesong. Eventuell tilleggsstraff etter 
siste obligatoriske kamp i sesongen, skal også sones i neste sesong.  
 
 
KAPITTEL 4 - Lisens  
 
§ 4 - 1 (Manglende lisens)  
Ingen er spilleberettiget i obligatoriske kamper administrert av Norges Bandyforbund eller 
forbundets kretser uten å ha løst forbundets spillerlisens for den angjeldende periode og 
nivå.  
Alle kamper som inngår i serie eller cup, og som administreres av Norges Bandyforbund eller 
forbundets kretser/regioner, er obligatoriske kamper.  
 
 
KAPITTEL 5 - Myndighet  
 
§ 5 - 1 (Myndighet)  
Forbundsstyret og kretsstyret skal behandle forgåelser etter kapittel 2, 3 og 4. jf. § 6 -1.  
 
§ 5 -2 (Retningslinjer)  
Forbundsstyret trekker opp de generelle retningslinjer for sanksjoner som kan ilegges av 
forbundsstyret og kretsstyret.  
 
§ 5 - 3 (Overtredelser som kvalifiserer for straff)  
Mener forbundsstyret eller kretsstyret at det bør anvendes reaksjoner som overskrider 
maksimumsbestemmelsene i § 2 -3, skal saken anmeldes som straffesak etter 
bestemmelsene i NIFs lov kapittel 11.  
 
 
KAPITTEL 6 - Saksbehandling  
 
§ 6 - 1 (Anmeldelse)  
Anmeldelsen skal sendes kretsstyret når kampen eller saksforholdet administreres av 
kretsen og både anmelder og anmeldt hører til kretsen. I andre tilfeller sendes anmeldelsen 
til forbundsstyret.  
 
§ 6 -2 (Sak uten anmeldelse)  
Finner forbundsstyret eller kretsstyret grunn til det, kan det selv ta opp sak til behandling. 
Forbundsstyret kan pålegge kretsstyret å ta opp en sak.  
 
§ 6 - 3 (Suspensjon)  
Finner forbundsstyret eller kretsstyret det påkrevet, kan det straks suspendere anmeldte. 
NIFs lov § 11-9 gjelder tilsvarende. Suspensjonen skal meddeles anmeldte snarest.  
 



§ 6 - 4 (Grunnlaget for avgjørelsen)  
Ved avgjørelsen skal iakttas:  
a) Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort.  
b) Bare de bevis som foreligger i saken, blir å legge til grunne for avgjørelsen.  
c) Enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode.  
d) I tilfelle gjentakelse bør sanksjonen skjerpes.  
 
§ 6 - 5 (Underretning til anmeldte)  
En anmeldelse sendes snarest til den som er anmeldt med en rimelig frist for svar.  
 
§ 6 - 6 (Forklaringsfrist)  
Angår saken en utvist spiller må vedkommende uoppfordret sende sin forklaring til den 
myndighet kampen sorterer under innen 24 timer etter kampens slutt. I motsatt fall blir saken 
avgjort ene og alene på grunnlag av dommerrapporten.  
Når forklaring er mottatt, eller fristen utløpt, gir vedkommende myndighet - om den finner det 
nødvendig - anmelderen anledning til å komme med supplerende bemerkninger.  
 
§ 6 - 7 (Muntlig forklaring)  
Hvis dømmende myndighet ønsker å oppta muntlig forklaring, har sakens parter rett til å 
være tilstede, enten personlig eller ved representant. Vedkommende myndighet kan 
bestemme at en eller begge parter eller deres representanter, skal trekke seg tilbake når en 
part eller et vitne blir avhørt, dersom det er grunn til å tro at vitnet ikke vil gi en uforbeholden 
forklaring når disse er til stede. Når alle parter igjen er tilstede, skal de som var fraværende, 
få informasjon om det som er sagt.  
 
§ 6 - 8 (Melding om avgjørelse)  
Melding om avgjørelse med begrunnelse skal gis til de interesserte parter i rekommandert 
brev eller på en annen etterviselig måte. Det skal samtidig opplyses om ankeinstans og 
tidsfrist for anke. En anmelder er også å anse som interessert part.  
 
§ 6 - 9 (Kunnskap om lover og bestemmelser)  
Manglende kjennskap til lover og bestemmelser kan ikke påberopes som formildende 
omstendighet, jfr. § 2 - 1.  
 
§ 6 - 10 (Ikrafttreden)  
En sanksjon trer i kraft så snart vedkommende er gjort kjent med den, og den står ved makt 
selv om avgjørelsen blir brakt inn til overprøving med mindre ankeutvalget vedtar noe annet.  
 
 
KAPITTEL 7 - Protester og deres behandling  
 
§ 7 - 1 (Protestberettigelse/protestgrunn)  
Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge skriftlig protest. 
Protesten må begrunnes med forhold under eller i tilknytning til kampen eller med manglende 
spilleberettigelse.  
Når det gjelder spilleberettigelse, kan protest også nedlegges av de klubber som deltar i 
samme avdeling. Bare de lag som spilte kampen kan protestere i henhold til § 7 - 2 b og c.  
Resultatet av en kamp kan også bli kjent ugyldig som sanksjon, jf. § 2 - 3 g. Reglene i dette 
kapittel gjelder ikke slike forhold.  
Ved fristberegning regnes lørdag og søndag som helligdag.  
 
§ 7 - 2 (Protestfrister m.v)  
A. Protest mot en spillers spilleberettigelse eller mot dommerens nøytralitet, må være sendt 
skriftlig senest 24 timer etter kampdagen.  



B. Protest mot tilfelle inntruffet etter at kampen er begynt, må meldes skriftlig til dommeren 
straks etter at kampen er slutt, og senest innen dommeren har forlatt spillebanen med 
tilhørende område. I tillegg må det senest 24 timer etter kampdagen sendes skriftlig protest.  
C. Enhver annen protest mot en kamp må av kaptein eller lagleder meddeles skriftlig FØR 
kampen begynner. I tillegg må det senest 24 timer etter kampdagen sendes skriftlig protest.  
 
Dersom dommeren mottar varsel om protest etter punkt B og C i avsnittet ovenfor, plikter 
dommeren straks etter kampens slutt å melde i fra til den myndighet kampen sorterer under. 
Dommeren plikter dessuten å påføre at protest vil bli innlevert, og han må sørge for at 
kampskjemaet blir sendt til den myndighet som kampen sorterer under senest 24 timer etter 
kampdagen.  
 
§ 7 - 3 (Formkrav/gebyrer)  
En protest skal:  
A. Så detaljert som mulig inneholde de grunner den bygger på.  
B. Underskrives av klubbens fungerende formann.  
C. Sendes vedkommende myndighet rekommandert, eller leveres mot datert kvittering.  
Protestgebyret jf. § 7 - 6 må sendes/betales samtidig med at protesten sendes/leveres. 
Kvittering for betalt gebyr skal vedlegges/sendes med protesten.  
 
§ 7 - 4 (Protestens behandling)  
a) Protesten avgjøres av den myndighet kampen sorterer under  
b) Den myndighet som mottar en protest, skal uten opphold sende et eksemplar av protesten 
til den andre parten.  
c) En protest kan ikke tas opp til behandling før gebyret er betalt og skal avvises om gebyret 
ikke foreligger innen fristens utløp.  
d) En protest kan realitetsbehandles dersom bestemmelsene § 7 -2 er overholdt.  
e) Inntil protesten tas opp til avgjørelse, kan hver av partene som protesten gjelder, komme 
med innlegg som de mener måtte være av betydning.  
f) Den myndighet som avgjør protesten, kan innhente uttalelser fra sakens parter og fra vitne. 
Disse plikter å uttale seg innen 48 timer.  
 
§ 7 - 5 (Retningslinjer for behandlingen)  
Følgende retningslinjer blir å legge til grunn for avgjørelse av en protest:  
 
§ 7 - 5.1 (Avvise protest)  
Dersom en protest ikke tilfredsstiller de formelle krav som fremgår av dette reglement, skal 
den behandlende myndighet normalt avvise protesten uten at realitetene blir behandlet.  
 
§ 7 - 5.2 (Avgjørelse av protest mot kampresultat)  
A. Regne kampen for vunnet av den som protesterer.  
B. Annullere kampen og fastsette omkamp. Ved slik omkamp kan det bare delta spillere som 
var spilleberettiget i den kampen som ble annullert.  
C. Opprettholde resultatet av kampen.  
 
§ 7 - 5.3 (Manglende spilleberettigelse)  
Har en spiller vært med i en kamp uten å være spilleberettiget, skal denne kamp regnes som 
tapt for den klubb spilleren tilhører. Resultatet settes i henhold til bestemmelsene i den 
respektive idretts kampreglement. Hvis klubben kan bevise å ha vært uten skyld, skal 
kampen annulleres og omkamp fastsettes. Men klubben kan ikke ved omkampen forbedre 
det tidligere resultat. Klubben kan imidlertid aldri være uten skyld om den har benyttet 
spiller(e) uten gyldig lisens.  
 
§ 7 - 5.4 (Regler for valg av bane ved omkamp)  



Reglene for valg av bane når omkamp berammes er fastsatt i de respektive idretters 
kampreglement.  
 
§ 7 - 5.5 (Overskredet ventetid)  
Har en klubb uten gyldig grunn, overskredet ventetiden for kampens begynnelse eller 
bevirket at kampen ikke kunne bli spilt ferdig, skal kampen regnes som tapt for klubben.  
 
§ 7 - 5.6 (Gyldig grunn)  
Finner vedkommende myndighet at det foreligger gyldig grunn, kan kampen annulleres og ny 
kamp berammes eller resultatet opprettholdes.  
 
§ 7 - 5.7 (Myndighetsfeil)  
Gjelder protesten overtredelse begått av den myndighet kampen sorterer under eller av en 
arrangør som ikke deltar i kampen, skal kampen annulleres og ny kamp berammes eller 
resultatet opprettholdes. Det samme gjelder ved protest mot dommeravgjørelse.  
 
§ 7 - 5.8 (Meddelelse om protestens utfall/begrunnelse)  
Den myndighet som har avgjort en protest, skal i rekommandert brev eller på annen påviselig 
måte gi partene melding om avgjørelsen med en begrunnelse. Det skal samtidig opplyses 
om ankeinstans og tidsfrist for anken.  
 
§ 7 - 6 (Gebyrer)  
For protest til kretsstyret er gebyret kr. 600,-  
For protest til forbundsstyret er gebyret kr. 600,-  
 
 
KAPITTEL 8 - Overprøving 
 
§ 8 - 1 (Gjenstand for anke)  
Følgende avgjørelser er gjenstand for anke:  
a) Avgjørelse av en protest.  
b) Beslutning av krets- eller forbundsstyret som hevdes å være i strid med lov, 
kampreglement, spilleregler eller andre bestemmelser.  
c) Sanksjoner mot klubb eller enkeltperson.  
 
§ 8 - 2 (Ankeinstans)  
Ankeutvalget behandler anker over krets- eller forbundsstyrets avgjørelser. Ankeutvalgets 
avgjørelse er endelig.  
 
§ 8 - 3 (Ankeberettiget)  
Enhver som har rettslig interesse av en avgjørelse kan anke. Følgende anses under enhver 
omstendighet å ha ankerett:  
a) Partene i protestsak.  
b) Klubb eller enkeltperson som er ilagt sanksjon.  
c) Klubb, dommer, krets- eller forbundsstyret har slik adgang i tilfeller hvor avgjørelsen har 
betydning for dem.  
 
§ 8 - 4 (Ankefrister m.v.)  
a) Anke i protestsak må meldes til forbundskontoret innen 24 timer etter at begrunnet 
meddelelse om protestens utfall er mottatt. Skriftlig begrunnelse for anken må sendes senest 
2 - to - hverdager etter at den begrunnede avgjørelsen er mottatt. For anker som gjelder 
Norgesmesterskap er fristen 24 timer.  
b) Ankefristen i andre saker enn nevnt i bokstav a er 2 - to - hverdager fra mottakelsen av 
avgjørelsen.  



c) Anken sendes eller innleveres til forbundskontoret innen fristens utløp.  
 
§ 8 - 5 (Formkrav/gebyr)  
a) Anke fra klubb skal underskrives av klubbens fungerende leder.  
b) Anke fra enkeltpersoner må være egenhendig undertegnet.  
c) Alle anker sendes forbundskontoret i rekommandert brev eller innleveres mot datert 
kvittering.  
d) Gebyret må innbetales samtidig med anken. Kopi av kvittering for betalt gebyr skal 
vedlegges anken. For anke er gebyret kr.2500,-  
 
§ 8 - 6 (Ankens behandling)  
En anke kan ikke tas til behandling før gebyret er betalt, og blir å avvise når dette ikke 
foreligger når anken mottas.  
En anke kan ikke realitetsbehandles før den er formelt i orden ved at reglene i § 8 - 4 er 
overholdt.  
Finner ankeutvalget at de formelle mangler i henhold til § 8 - 5 er av uvesentlig betydning, 
kan anken likevel realitetsbehandles. 
Ankeutvalget kan innhente uttalelser fra sakens parter og vitner. Disse plikter å avgi uttalelse 
innen 2 - to - hverdager med mindre utvalget har bestemt en annen frist. Avgjørelsen av 
anken kan bare bygge på de grunner som er gjort gjeldende ved første instans.  
Saksbehandlingsreglene i kapittel 6 og 7 gjelder også for ankeutvalget så langt de passer.  
 
§ 8 - 7 (Begrunnelse)  
Avgjørelsen av en anke skal begrunnes og meddeles partene.  
 
§ 8 - 8 (Tilbakebetaling av gebyr)  
Blir en protest eller anke tatt til følge, betales gebyret tilbake. Det samme gjelder om en anke 
ikke blir realitetsbehandlet, men avvist. Gebyret kan også tilbakebetales i særlige tilfeller 
dersom den myndighet som avgjør saken treffer bestemmelser om dette. Gebyr innbetalt ved 
første instans tilbakebetales om anken blir tatt til følge.  
 
 
KAPITTEL 9  - Gjenopptagelse. Benådning  
 
§ 9 - 1 (Gjenopptagelse)  
Til fordel for den som er ilagt sanksjon kan en sak - som ellers er endelig avgjort - gjenopptas 
når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat.  
Begjæring om gjenopptagelse sendes den myndighet som sist har avgjort saken. Blir 
begjæringen avslått av krets- eller forbundsstyret, kan vedkommende anke. Gjenopptagelses 
saken behandles som en ny sak.  
 
§ 9 - 2 (Benådning)  
Når særegne omstendigheter foreligger, kan vedkommende overprøvingsmyndighet 
nedsette eller helt la sanksjonen bortfalle.  
 
 
KAPITTEL 10 - Endring  
 
§ 10 - 1 (Endring)  
Endringer i dette reglement kan bare foretas av forbundstinget med 2/3 flertall. 


