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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. (Finnes på side 121 i Lov 
for Norges idrettsforbund og Olympiske komité). 
All rapportering skal gjelde for hele klubben – alle avdelinger – samt eventuelle tilknyttede 
selskaper. 
 
 

1 Innledning 
1.1 Bakgrunn:  
Norsk innebandy må 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. 
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. 
  
Gjennom å innføre en lisensordning for våre eliteklubber, både for menn og kvinner, kan vi 
oppnå en slik gjennomgående økning av kvaliteten på vår idrett.  
  
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     
alderbestemte lag 
=> 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  
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=> Å sikre at klubbene driver økonomisk sunt og forsvarlig og utvikler sitt inntektspotensiale 
=> 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 
  
1.4 Innføring og implementering av elitelisens
  
Elitelisens innføres og implementeres som følger: 
1) Seksjonsstyrets forslag til årsmøtet 2008 om etablering av elitelisens på et generelt grunnlag 
ble utsatt.  Det ble forutsatt at forslaget skulle utarbeides i samarbeid med eliteserieforeningen, 
Noe.  Saken fremmes dermed på seksjonens årsmøte i juni 2009.  Det konkrete forslag bør 
imidlertid være klart forholdsvis tidlig i 2009 av hensyn til prøveordningen sesongen 2009/2010, 
jfr. pkt. 2.  
 
2) Elitelisens implementeres fullt ut fra sesongen 2010/2011.  For sesongen 2009/2010 er kravene 
som settes til elitelisens en frivillig ordning for klubbene, som en egentest.  Klubbene oppfordres 
til å prøve dette ut i så stor utstrekning som mulig. 
 
3) Seksjonsstyret fastsetter utfyllende reglement og krav til elitelisens før 31.12. i året forut for 
kommende sesongs eliteserie. 
Disse kravene ligger til grunn for søknad om elitelisens.  Dvs. at kravene til sesongen 2010/2011 
skal være klare før 31.12.2009. 
  
Rammer for elitelisensen:
4) Innebandyens seksjonsstyre skal før hvert kalenderår, pr. 31.12. fastsette kravene til 
kommende sesongs eliteserie for menn og kvinner etter høring blant eliteserieklubbene. 
 
5)  Søknadsfristen for lisens settes til 14 dager etter forrige sesongs serieslutt.  For klubber i 
kvalifiseringsspill settes søknadsfristen til 14 dager etter kvalifiseringen er avklart. 
10 dager før disse fristene sender NBF-I ut en påminnelse til de aktuelle klubbene om 
søknadsfristen. 
Innen 25.05. må klubben ettersende en oversikt over antall spillere på hvert elitelag som klubben 
har inngått kontrakt med for kommende sesong.  
(Jfr. lov for Norges Bandyforbund § 9-2.3, kontraktspiller: ”Kontrakt mellom klubb og spiller må 
opprettes skriftlig. Andre kontrakter enn NBFs standardkontrakt krever forbundsstyrets 
godkjennelse.  Inngåtte kontrakter skal meddeles NBF.”)   
Klubber som er sportslig kvalifisert til å spille i den kommende sesongs eliteserie må få innvilget 
lisens, for å få spille i eliteseriene.  
 
6)  De aktuelle klubbene må innen søknadsfristen ha avholdt sitt årsmøte.  Som vedlegg til 
søknaden skal de medfølge revidert regnskap for siste kalenderår, realistisk budsjett samt oversikt 
over valgt styre og øvrige aktuelle tillitsvalgte/lagledelse.   
 
7) Seksjonsstyret nedsetter et Lisensutvalg. 
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8) NBF v/ seksjonsstyret er lisensgiver etter innstilling fra Lisensutvalget. 
 
9) Lisensutvalget saksbehandler og innstiller til seksjonsstyret om en klubb skal få lisens på 
bakgrunn av skriftlig søknad og fastsatte lisenskrav.  Lisensutvalget skal innstille på lisens 
dersom klubben tilfredsstiller gjeldende fastsatte lisenskrav. 
 
10) Lisensutvalgets innstilling skal foreligge innen 01.05. forut for kommende sesong., jfr dog 
kap. 4 pkt. 5 om ettersending av antall spillere som klubben har inngått kontrakt med.  Dersom 
ikke Lisensutvalget vil innstille på lisens skal lisensutvalget i forkant ha dialog med aktuell klubb 
med sikte på å løse uavklarte forhold.   
 
11) Seksjonsstyret fatter vedtak om lisens innen 01.06. forut for kommende sesong, basert på 
lisensutvalgets innstilling, og eget skjønn basert på dialog med den aktuelle klubb. 
Seksjonsstyrets avgjørelse kan ankes til NBF’s Ankeutvalg.    
 
12) Seksjonsstyret kan på eget initiativ ta opp en lisenssak til ny behandling, dersom nye 
opplysninger i saken fremkommer. 
 
 

 
2 Krav om elitelisens  
 
1) Alle klubber i Eliteserien skal ha elitelisens. 
 
2) Klubber som ikke tildeles elitelisens kan ikke spille i Eliteserien. 
 
3) Klubber som tidligere er tildelt elitelisens, kan fratas denne etter reglene i dette 
reglement. 
 
4) Dersom en klubb, som resultatmessig har kvalifisert seg for spill i Eliteserien, unnlater å søke 
om elitelisens, skal denne flyttes ned en divisjon. 
 
5) Dersom en klubb ikke ønsker å benytte sin plass i Eliteserien, må det søkes særskilt om dette. I 
den grad det finnes ledig plass i den underliggende divisjon, vil søknaden bli etterkommet. 
 
6) Dersom en klubb, som resultatmessig er kvalifisert for spill i Eliteserien, ikke får innvilget sin 
søknad om elitelisens, skal denne flyttes ned en divisjon. Klubbene i denne divisjonen får, etter 
sin rangering, deretter tilbud om plass i Eliteserien, under forutsetning av at klubben får 
elitelisens. Det vises for øvrig til kampreglementet for hvilken rekkefølge klubbene får tilbud om 
plass i Eliteserien. 
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3 Konkrete krav til elitelisens 2010/2011 
Seksjonsstyret foreslår konkrete krav til elitelisens 2010/2011 innenfor: 
 
3.1 Økonomiske kriterier: 

 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. Er den årlige omsetningen på over 
NOK 5 mill. skal regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i 
revisorloven følges.  Jfr NIFs lov § 2-17. 

 Ha positiv egenkapital i siste års regnskap, jfr. dog pkt. 5.1 
 Ha et realistisk driftsbudsjett med et løpende likviditetsbudsjett som viser at løpende 

regninger kan betales innen angitte frister 
 
3.2 Infrastruktur kriterier  

 Arena godkjent for minimum 200 tilskuere 
 Bekrefte at klubben vil følge den til en hver tid gjeldende arrangementsinstruks 
 Bekrefte at klubben vil ha godkjent arrangementspersonell i sekretariatet med kunnskap 

om kampreglement, spillereglement og arrangørinstruks 
 Tilgjengelig førstehjelpsutstyr ved alle arrangement 

 
3.3 Sportsrelaterte kriterier  

 Skal ha minimum 1 aldersbestemt lag for samme kjønn som blir påmeldt til seriespill i 
samme sesong.  Dette er et bør-krav første sesong og et må-krav fra sesong 2 klubben er 
med i eliteserien. 

 Fra sesong 4 skal klubben ha minimum 2 aldersbestemte lag for samme kjønn som blir 
påmeldt i seriespill samme sesong. 

 Innen 01.06. må klubben ha underskrevet kontrakt med minimum 11 spillere, hvorav 1 
målvakt, for kommende sesong, og ha sendt disse til NBF. 

 
3.4 Personrelaterte kriterier  

 Klubben må fylle alle nødvendige verv i et styre: leder, sekretær, kasserer samt ha valg 
revisor eller ansatt autorisert revisor 

 Klubben må fylle verv for sportslig leder for elitelag i klubben  
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4 Kriterier for tildeling 
Forhold det skal legges vekt på ved tildelig av lisens: 
1) Klubbens/selskapets økonomiske utvikling de seneste år. 
 
2) Klubbens/selskapets evne til å budsjettere sine inntekter, og spesielt kostnader, de seneste år. 
 
3) Klubbens/selskapets budsjett for kommende sesong, herunder hvorvidt dette 
samsvarer med tidligere års inntekter og kostnader, eventuelt dokumentasjoner for større 
endringer. 
 
4) Klubbens/selskapets økonomiske evne til å gjennomføre en ny sesong. 
 
5) Klubbens/selskapets dokumenterte finansiering av negativ egenkapital. 
 
6) Klubbens/selskapets dokumentasjon av eventuelle nye inntekter i forhold til tidligere år. 
 
7) Klubbens/selskapets egenkapital sett i forhold til omsetning. 

 
 
5 Behandling av søknadene 
5.1 Elitelisenskategori 
Elitelisens deles inn i 3 kategorier: 
 
• Elitelisens uten anmerkninger 

Denne kategorien innebærer at klubben ikke er underlagt spesielle restriksjoner. 
 
• Elitelisens med status under overvåking. 

Klubber som kommer inn under denne kategorien kan ikke inngå nye forpliktende avtaler 
som innebærer økte kostnader, uten først å skriftlig ha dokumentert finansieringen. 

 
• Elitelisens 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. 

 
 
Lisens med status under overvåking tildeles klubber som har: 

• Negativ egenkapital inntil 150 000, men overskudd i siste regnskapsår. 
• Negativ egenkapital mellom 150 000 - 500 000 og med overskudd som er større enn 10 % 

av den negative egenkapitalen fra siste regnskapsår. 
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Lisens med status under skjerpet overvåking tildeles klubber som har: 
• Negativ egenkapital inntil 150 000, og underskudd i siste regnskapsår. 
• Negativ egenkapital mellom 150 000 - 500 000 og med overskudd som er mellom 0-10 % 

av den negative egenkapitalen fra siste regnskapsår. 
• Klubber som har negativ egenkapital over 500 000 og overskudd på mer enn 10 % av den 

negative egenkapitalen fra siste regnskapsår. 
 
Lisens med status under skjerpet overvåking med poengtrekk ved sesongstart tildeles klubber 
som har: 

• Negativ egenkapital mellom 150 000 - 500 000, og underskudd i siste regnskapsår. 
• Negativ egenkapital over 500 000 og med overskudd som er mellom 0-10 % av den 

negative egenkapitalen fra siste regnskapsår. 
 
Lisensutvalget innstiller ikke på elitelisens dersom: 

• Negativ egenkapital over 500 000, og underskudd i siste regnskapsår. 
• Har vært under skjerpet overvåking forrige sesong og forverret sin situasjon. 
• Utbetaler lønn og honorarer i strid med norsk lovgivning. 
• Ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser overfor andre organisasjonsledd i norsk idrett. 
• Skader idrettens anseelse, jfr. NIFs lov § 11-2.h 

 
 
5.2 Endringer i elitelisenskategori. 
Selv om en klubb får elitelisens, kan elitelisenskategorien endres, sanksjoner gjørs 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 
1) Nektelse/inndragning av lisens: 
NBF v/seksjonsstyret kan, etter en helhetsvurdering av klubbens økonomiske 
situasjon, avslå å tildele elitelisens, eventuelt inndra en tidligere utstedt elitelisens. 
Videre kan NBF v/seksjonsstyret avslå å tildele elitelisens, eventuelt inndra en 
tidligere tildelt elitelisens, 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 elitelisensen er 
vesentlig endret eller bortfalt. 
 
2) Administrative forføyninger: 
NBF v/seksjonsstyret kan i stedet for inndraging eller nektelse av tildeling av 
elitelisens, benytte sanksjoner som ikke er å anse som straff i samsvar med NIFs lov 
§11-1 (NIFs straffebestemmelser). 
Sanksjoner ved manglende eller for sent innsendte dokumenter. 
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* Ved for sent innsendt dokumenter i.h.h.t. frister (se kapittel 2) ilegges et gebyr på kr 
5000,-. 
* Etter 5 dager blir det purret på manglende dokumenter. Mottas ikke dokumentene 
innen 2 hverdager påløper det ytterligere kr 2.000,- pr hverdag. Maksimumsgebyr kr 
20.000,- 
Ved ny behandling med gebyr bortfaller gebyrene for sent innsendte dokumenter. 
 
3) Brudd på dette reglementet kan sanksjoneres i samsvar med NIFs lov § 11-1 (NIFs 
straffebestemmelser). 
 

 
7 Klageadgang 
En avgjørelse 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 ankeutvalg. 
Ankeutvalgets avgjørelse er endelig. 
 

 
8 Endring av Elitelisensreglementet. 
Dette reglement kan endres av seksjonsstyret etter høring blant eliteserieklubbene. 
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