Informasjon vedrørende ny lisensordning i innebandy
Det nye lisenssystemet er lagt opp slik at det er lavere lisenser for de yngste, og det er delt i flere
grupper/nivåer enn det gamle.
Løst riktig lisens er forutsetning for at spiller er spilleberettiget i obligatorisk kamp. Forsikringen er
et tilleggsprodukt som er knyttet opp mot lisensen. Det er vedtatt lisensplikt fra fødselsår 1999.
I forbindelse med innføring av ny lisensordning, ber vi klubbene være spesielt oppmerksom på
følgende:

9 I klubber som har seniorlag i kretsens HØYESTE divisjon eller i NASJONAL serie,
(se klargjøring av klasseinndeling) SKAL spillere som til vanlig ikke spiller på dette laget,
betale mellomlegget mellom sin egen lisensklasse og lisensklassen for seniorlaget, før
kamp på høyeste nivå spilles.
9 Aldersbestemte serier løser lisens etter det årstallet man er født og ikke hvor man evt
spiller. Endring utløses først når man skal spille opp på seniornivå.
9 Ved betaling av mellomlegget, benyttes samme kid nr som opprinnelig lisensbetaling.
9 Hvis det i utgangspunktet er betalt utvidet lisens, må det ved oppjustering også løses
utvidet lisens.
Alle eksempler er tatt utgangspunkt i betalt grunnlisens:

Eks: En spiller på Greåkers Jr lag, født 1995, som skal spille en eller flere kamper på
elitelaget må betale kr 350,‐ i mellomlegg. (Opprinnelig lisens kr 450, elitelisens kr 800,)
Eks: En spiller på NTNUI 2 født i 1989, som skal spille kamp for NTNUI 1, må betale kr
130‐ i mellomlegg. (Opprinnelig lisens kr 595,‐, høyeste kretslisens kr 725,‐)
Eks: En jente på Sveiva J15, født 1995, som skal spille på Sveivas damelag i 1. div, må
betale kr 250,‐ i mellomlegg. Hvis hun skal spille på Sveivas lag i Elite, må hun betale kr
350,‐ i mellomlegg.(Opprinnelig lisens kr 450,‐, høyeste kretslisens 725,‐)
9 Kretser som kun har en divisjon på seniornivå omfattes IKKE av denne ordningen. Her
betaler alle spillere ut fra hvilket år de er født.
Eks: En spiller på Toppen IL, født i 1996, som skal spille kamp for A‐laget, må ikke betale
mellomlegg. Han betaler kr 450,‐ i grunnlisens.
9 Ordningen gjelder kun for spill på seniornivå. Spillere på aldersbestemte lag omfattes ikke
av ordningen.
Eks: En spiller født i 1998 som skal spille for G15 (1996), betaler kr 295,‐ i grunnlisens.

9 Alle dommere SKAL løse lisens. Det betales ikke dommerlisens dersom man har løst
spillerlisens.
9 Lisens for støtteapparat er frivillig, fordi det er en grunnlisens og bare har
forsikringsdekning.
9 Utvidet lisens er frivillig. ( gir større dekningsgrad ved skade)

Klargjøring av klassene:
Nasjonale serier:

Elite herrer
Elite kvinner
1.div østland herrer

Høyeste krets/regionale serier:
Oslo / Akershus

2. div herrer
1.div østland kvinner

Østfold

2.div herrer

Midt‐Norge

1.div herrer

Hordaland

2.div herrer

Rogaland

1.div herrer

Nord‐Norge

1.div herrer

Det er kun Oslo/Akershus som har flere div på dameseniorsiden.
(Dvs at det er kun klubber i Oslo/Akershus som omfattes av ordningen på damesiden.)

Øvrige kretser har kun en div på seniornivå:
(Dvs ingen klubber omfattes av ordningen)
Agder
Vestfold
Innlandet
Sogn og Fjordane

