Konsekvens av å ikke løse lisens (for rett periode og nivå)

Rekkevidden av kravet til lisens i loven
Alle som skal delta i obligatoriske kamper administrert av Norges Bandyforbund (NBF) eller dens
kretser/regioner må løse lisens. Dette fremgår av NBFs lov § 5 annet ledd. Denne lyder:
§ 5 Kontingent/avgifter
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.
Det er klubben som er ansvarlig for at de spillerne den benytter er spilleberettiget, herunder har løst
lisens. Bestemmelsen innebærer i tillegg at det er et krav om at lisensen som løses, er løst for rett
periode og nivå. Dette betyr at man ikke er spilleberettiget etter kravet om lisens om man har løst
feil lisenstype. Lisens er personlig og genereres av lisensansvarlig i den enkelte klubb/idrettslag.
Saksgang i saker hvor lisens ikke er løst
Forbundsstyret (eller de Forbundsstyret bemyndiger) og Kretsstyret har myndigheten til å
sanksjonere mot brudd på NBFs lov der de er administrerende myndighet. Sanksjoner ilegges på
grunnlag av NBFs Sanksjons‐ og protestreglement. Dette fremgår av NBFs lov § 10.2.
Dersom det blir avdekket i lisenskontroll at en spiller ikke har løst lisens, ikke har løst lisens for rett
periode eller har løst lisens for feil nivå, vil administrerende myndighet, innen 10 dager etter
kampen, varsle gjeldende klubb om at saken er tatt opp til behandling. Dette er et krav for å
sanksjonere med tap av kamp. Dette følger av Sanksjons‐ og protestreglementet § 2‐3 bokstav g).
Klubben gis en frist på 10 dager for å komme med sitt tilsvar til varselet.
Finner Forbundsstyret (eller de Forbundsstyret bemyndiger) eller Kretsstyret etter dette at det ikke
foreligger gyldig lisens i saken, vil det sanksjoneres med tap av kamp for bruk av ikke spilleberettiget
spiller etter Sanksjons‐ og protestreglementet § 2‐3 bokstav g) og § 2‐2 bokstav g). Resultatet
fastsettes i tråd med idrettenes eget kampreglement.
I tillegg vil det sanksjoneres med bøter etter følgende satser i tråd med gjeldende praksis:
Benytter et lag ikke lisensierte spillere, ilegges klubben en bot på kr 250,‐ pr. spiller pr. kamp +
bot til klubben størrelse kr. 1.000,‐ pr. kamp. For å ikke forevise kvitteringer for betalt lisens
ved kampstart ilegges klubben kr 500,‐ i bot.

Ankerett
Der det vedtas sanksjon som beskrevet over, har angjeldende klubb rett til å anke vedtaket. Dette
følger av kapittel 8 i Sanksjons‐ og protestreglementet. En slik anke må begrunnes skriftlig, signeres
av klubbens leder og sendes rekommandert forbundet eller leveres mot kvittering senest 2
hverdager etter at den begrunnede avgjørelsen om sanksjon er mottatt av klubben.
Det må betales et ankegebyr, og kvittering for dette må vedlegges anken. Anken kan ikke behandles
før gebyr er betalt.
Etter NBFs lov § 20 og Sanksjons‐ og protestreglementet § 8‐2 er det Ankeutvalget i NBF som
behandler anker på sanksjoner.
Når Forbundet eller kretsen mottar en anke, skal alle relevante sakspapirer samles og snarest mulig
oversendes samlet til Ankeutvalgets leder.

Oversikt over bestemmelser kommer til anvendelse i saker hvor gyldig lisens ikke er løst:
Bestemmelser fra Lov for Norges Bandyforbund:
§ 5 annet ledd (se forrige side)
§ 10.2 Seksjonene mv.
Seksjonene tjener som styrende organ for særidrettene innen Norges Bandyforbund.
Seksjonenes årsmøter avholdes hvert år på det sted som seksjonsstyret fastsetter og senest innen
utgangen av juni måned.
Seksjonene har faglig, idrettspolitisk og økonomisk (innenfor tildelte rammer) ansvar for sin særidrett
herunder aktivitetsplaner (serieoppsett) og idrettsspesifikke reglementer (kamp- og
konkurransereglement). Forbundsstyret innehar myndigheten til å ilegge sanksjoner knyttet til disse, i
tillegg til sanksjoner for brudd på NBFs lov. Sanksjoner ilegges på grunnlag av NBFs sanksjons- og
protestreglement. Kretsstyret kan, i tillegg til forbundsstyret, ilegge sanksjoner der kretsen er
administrerende myndighet.
NBF kan i h.h.t. NIFs lov § 11-1 ha egne kamp- og konkurransebestemmelser som gir hjemmel for
sanksjoner ved overtredelse.
Forbundsstyret kan delegere myndighet til å forberede og ilegge sanksjoner ved overtredelse av
særidrettenes kamp- eller konkurransereglementer.
Forbundsstyret og Kretsstyret skal utarbeide retningslinjer for ileggelse av sanksjoner for sin særidrett.
Representanter til særidrettenes internasjonale kongresser/ting utnevnes av særidrettens seksjonsstyre
og godkjennes av forbundsstyret.
§ 20.3
Ankeutvalg skal behandle anker på sanksjoner i lagt av Forbundsstyret eller kretsstyrene i henhold til
NBFs Sanksjons- og protestreglement (tilknyttet idrettenes kamp og konkurransereglementer).

Bestemmelser fra Sanksjons- og protestreglementet:
§ 2 - 2 (Sanksjonerte overtredelser)
Sanksjonerbare overtredelser er følgende forhold:
g) At et lag benytter ikke spilleberettiget spiller(e).
§ 2 - 3 (Reaksjoner ved overtredelser)
Sanksjoner som kan anvendes:
b) Bøter med inntil 500.000,- for organisasjonsledd og inntil 50.000,- for enkeltpersoner.
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.
Flere sanksjoner kan anvendes samtidig.

