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Info om sesongen 1999-2000 
Hei, og velkommen til en ny innebandysesong! Serien er allerede godt i gang, men det er en del 
informasjon som må ut til klubbene, så håper alle leser gjennom hele brevet. Sør-Trøndelag Bandykrets 
(STBK) kommer til å slå ned mye hardere på klubber som ikke gjør opp for seg økonomisk, da vi har 
hatt litt problem med noen klubber tidligere. 
 
Regninger for sesongen 1999-2000 følger med dette brevet, og regninger som betales etter fristen vil få 
et purregebyr på 50 kr. Lag som ikke har betalt før 1/1-2000 vil automatisk bli diskvalifisert i fra serien. 
Alle klubbene (unntatt de som startet i år) skal ha 2 dommere for det førstelaget, og en til for hvert ekstra 
lag de har. Lag som har for få dommere vil få en bot på 1000 kr (se Innebandy Kalenderen s.107 §8), den 
blir sendt ut i starten av januar, med betalingsfrist 30.januar. 
 
Dommere som ikke møter til kamp vil første gang få en bot på 500 kr, andre gang forhøyes boten til 
1000 kr og de får ikke lov til å dømme mer. Dommere som ikke stiller i dommerdrakt får en bot på 250 
kr, som forhøyes med 250 kr pr gang. Klubben er ansvarlig for innkjøp av dommerdrakter. Merk at det 
er klubben som får disse bøtene, og ikke dommeren (se Innebandy Kalenderen s.107 §6 og §9).  
 
I fjor satte kretsen opp sekretariat til alle kamper, i år går vi tilbake til den gamle ordningen med at 
hjemmelag stiller med sekretariat. Hvis de får noen andre til å sitte så er det normalt med 50 kr i 
betaling. Dommerlønningene er økt til 250 kr, for aspirant- og kretsdommere. Rekruttdommere får 
fortsatt 200 kr pr kamp. Rekruttdommer er en som er utdannet i høst. Liste over dommere følger med. 
Hvis en dommer må dømme kampen alene skal han ha dobbel betaling, dvs enten 400 eller 500 kr. 
 
Flytting av kamper må varsles pr brev til kretsen senest to uker før oppsatt kampdato, og et gebyr på 250 
kr pr kamp må være betalt. I brevet må det være en gyldig grunn (se Innebandy Kalenderen s.100 §9), 
det holder ikke at keeper eller toppscorer i klubben skal bort. Det er kun STBK som kan utsette kamper, 
det er ikke nok at hjemmelag og bortelag blir enig.  
 
Hjemmelag er ansvarlig for rapportering av resultat til kretsen, lag som ikke gjør det vil få en bot på 250 
kr (se Innebandy Kalenderen s. 107 §5). Dette for å få til bedre oppdaterting og rapportering til aviser og 
lignende. Rapportering skal gjøres på følgende måte: 

1. Kampskjema skal senest neste dag sendes til STBK (adresse står nederst på arket), eller de kan 
legges i kretsen sin postkasse i Nidarøhallen (postkassen er merket STBK, og er ved 
vaktmesterkontoret). 

2. Resultat skal senest 2 timer etter at kampen er ferdig rapporteres til STBK, der skal det være 
med: 

a. Kampnr (står i terminlista) 
b. Hjemmelag, bortelag 
c. Resultat 

3. Rapportering skjer på en av følgende 3 måter, i prioritert rekkefølge: 
a. E-post til stbk@c2i.net 
b. Tekstmelding til 908 84 228 
c. Ring 908 84 228 og si i fra muntlig, ved ikke kontakt ring 73 53 06 09. 

 
Kampskjema skal være utfylt senest 10 minutter før en kamp skal starte, så den kan starte til rett tid. 
Hjemmelaget har ansvar for å hente kampskjema og at resultat tavle er i orden. Lag som er for sent ute 
med å fylle ut kampskjema kan få en 2 minutter lagstraff. Kampskjema i Nidarøhallen ligger i kretsen 
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sin postkasse (merket med STBK), nede ved vaktmesteren sitt kontor. På Dragvoll ligger de bak 
skranken ved inngangen. I Orkanger så har hjemmelaget kampskjema. 
 
Hjemmelaget er ansvarlig for rydding i hallene vi bruker. Når det spilles flere kamper på rad så er det 
hjemmelag i siste kamp som har ansvar for rydding, og at vant blir tatt ned. I Nidarøhallen skal også 
håndballmål settes på plass igjen (boltes fast i gulvet). Vi har tidligere om årene brukt å fått noen klager i 
fra Nidarøhallen om at enkelte lag ikke har ryddet etter seg, men så langt i år er de meget godt fornøyd 
med oss. Siden innebandy er en forholdsvis liten sport så er vi avhengig av at de som driver hallene 
”liker” oss, så håper alle fortsetter å rydde etter seg. 
 
Det er satt opp noen kamper i Nidarøhallen på tirs- og torsdager, da har vi kun 1,5 time til disposisjon. 
Vi har da ikke tid til oppvarming i hallen, og dommerne må passe på at kampen starter så snart vantet er 
satt opp. Vi må da være ute av hallen til 23:00.  
 
Det er i år kun 7 lag i førstedivisjon for herrer, pga at Sverresborg trakk laget sitt. Pga at det er bare 7 lag 
vil kun et lag rykke ned, og to lag rykke opp. Hvis et lag skulle rykke opp til Eliteserien så vil fortsatt et 
lag rykke ned, men tre lag rykke opp. 
 
Oppdaterte tabeller og resultater ligger på kretsen sin hjemmeside http://home.c2i.net/stbk/ , og vil også 
bli sendt ut sammen med Innebandyposten som kretsen prøver å få ut en gang hver mnd.  
 
Kretsen disponerer noe halltid i Nidarøhallen som blir fordelt mellom klubbene, på fredager er det meste 
av den tiden ledig. Det er i C-hallen fra 20:00 – 23:00, 1,5 time koster 165 kr. Hvis noen vil ha 
treningstid så si i fra snarest, hvis ikke så blir alt avbestilt. 
 
Kamper 4.desember på Dragvoll er flyttet til 29.januar, grunnet eksamen i hallen den 4.desember. 
Kamper 5.desember på Orkanger er flyttet til 19.februar, pga at Evjensgrenda ikke kunne spille 
5.desember. 
 
Vedlagt følger et skjema, hvor dere fyller ut navn etc. på kontaktpersoner for de forskjellige lagene i 
klubben. Det er mulig å ha flere kontaktpersoner for et lag. Før også på hvordan dere ønsker å få 
informasjon for hver enkelt, e-post eller brev. 
 
Det er snart Norgesmesterskap for videregående skoler, vet dere av noen som har lyst til å være med så 
be de ta kontakt med kretsen snarest. I Trondheim er distriktsfinalene 10 og 12 desember, hvis flere lag 
skal være med så må de ta kontakt med en gang. Vinneren går til landsfinale i Askim 5-6 februar. 
 
Det ble mye om bøter her, men håper dere får en fin sesong, og er det noen spørsmål så er det bare å ta 
kontakt med kretsen. Lykke til med resten av serien! 

____________ 
  Terje Nervik 

Leder Sør-Trøndelag Bandykrets 
 


