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SAMLING FOR REGIONALE DK-LEDERE
DK-ledere fra alle kretser og regioner møtes i 
Oslo 21. januar. til årlig samling og utveksling av 
erfaringer og muligheter.

Veiledning av dommere er hovedtema, med 
fokus på hvordan få på plass veilederkorps 
og kvalitetssikring av veiledninger og annen 
oppfølging av ferske og mindre erfarne 
dommere. I tillegg er Regeldatabasen 
(innebandyregler.no) nå tilgjengelig for regionale 
DK. DK-I presenterer brukergrensesnittet for 
løsningen som er tilrettelagt for regionene.

INTERNASJONALE OPPDRAG 
VM-KVALIFISERING MENN  
30.01-04.02.2018

Begge våre to internasjonale dommerpar Tomas 
Trogstad/Daniel Lindgren og Tommy Monge/ 
Andreas Johansen er tatt ut av IFF til å dømme 
den kommende VM-kvalifiseringen for menn. 

Trogstad/Lindgren skal til Valmiera i Latvia med 
følgende nasjoner: Sveits, Latvia, Russland , Italia, 
Ungarn og Island.  

Johansen/Monge skal til Tallinn i Estland med 
følgende nasjoner: Finland, Estland, Polen, Belgia, 
Nederland og Liechtenstein.

Dommerkomiteen ønsker lykke til!

DOMMERKOMITEEN 2017/2018

Leder: Per H. (Palla) B. Stabell m: 913 74 541
Økonomi:  Gitte Bjerkelund m: 977 59 405
Obs.ansv.: Lars Bredby m: 464 17 301
IFF-kontakt:  Monica Birdal m: 466 64 611
Medlem: Georg Engstrand m: 928 89 416

Fagansv:  Kim-A. Jørstad m: 417 91 137
Admin. Terje Larsen 
 (terje.larsen@nif.idrett.no)

ANSVARLIG REDAKTØR: PER HARALD BAI STABELL   
FOTOS: FRANK NORDSETH/ NBF

NESTE INFOBREV
Dommerkomiteen planlegger neste utgivelse 
av informasjons- og nyhetsbrev april/mai.

FOTO: MAGNUS SKULSTAD/NBF
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SAMLING LØRDAG 3. FEBRUAR 
FOR FORBUNDSSERIEDOMMERE
Lørdag 3. februar kl 11.00 er det midtsesong-
samling for forbundsseriedommerne. 
Oppmøtested er Idrettens hus Ekeberg 3. etg, 
møterom 338 (det største).

I forkant av samlingen er det publisert 
en obligatorisk regeltest for alle 
forbundsseriedommere og observatører. 
Denne må være bestått innen 1.februar.

PROGRAMMET
11.00 DK-leder ønsker velkommen
11.15 Føring av Innebandy Live v/Frank Nordseth
12.00 Lunsj
12.30 Diskusjon: Dommersamling i august 
 – hvor og med hvilket innhold?
13.00 Fagdel: Kampledelse
14.00 Fysiske tester i Bækkelagshallen
 (Yo-Yo test og dommerløype) 
16.30 Slutt

Husk å ta med treningstøy til bruk på test.
 
Forfall må dokumenteres skriftlig til 
fagansvarlig.

YO-YO TEST. KRAV ELLER MÅL
Det har vært en del spørsmål og kritikk til det 
faktum at dommerne ble bedt om å sette ett 
personlig mål for Yo-Yo test til samlingen i august 
2017.  Svaret til det er at DK finner det mest 
formålstjenlig å finne forbundsseriedommernes 
nivå per nå og sette kravene innen det vi finner 
rimelig å forvente, etter dette. Og siden alle tester 
skal bestås for å få autorisasjon, vil det også til 
midtsesong-samlingen være personlige mål som 
gjelder. Men resultatene vil telle med i rangeringen 
før gruppe- og sluttspill.

Til de som måtte mene det er bedre med ett krav, så 
får det være en trøst at det vil komme krav til Yo-Yo 
testen til høstens samling. 

Når det gjelder fysiske tester nå i februar, så bes 
dommerne gjøre følgende: 
Før 1. februar skal den enkelte kampleder sende inn 
sitt personlige mål for Yo-Yo testen. Den skal være 
en økning fra sist angitte test.

Dommerløype får følgende inndeling: 
Gull: 37,0 sek. Sølv: 40,0 sek. Bronse: 43,0 sek. 
Bestått: 47,0 sek.
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KUNSTEN Å OBSERVERE
Å observere er en pedagogisk øvelse. Det kan 
hende at samtalen er utfordrende, særlig hvor 
det er en del å utsette. Observatørene forsøker 
imidlertid alltid å vektlegge det positive ved 
dommerprestasjonen. At man møtte opp og 
gjennomførte kan noen ganger være positivt i 
seg selv. 

HVORFOR MENER DK-I AT  
OBSERVASJONER ER VIKTIG?
• Kontrollere at dommere er satt opp på rett 

nivå
• Sjekke dommernes utvikling
• At kampene gjennomføres i tråd med de 

kriterier og retningslinjer DK-I har satt
• Veilede dommere til neste nivå
 
HVORDAN PRIORITERE HVEM SOM SKAL  
FÅ OBSERVASJON OG I HVILKE KAMPER?
Generelt får alle forbundsseriepar minst fire 
observasjoner i løpet av seriespillet. I tillegg 
følger vi spesielt opp nye par på nytt nivå, 
i tillegg til de parene som vipper mellom to 
nivåer. 

Vi prioriterer også å observere de kamper som 
på forhånd fremstår som tette, spesielt tøffe 

eller hvor mye står på spill. Det kan også, for 
enkelte par, være av interesse å se kamper hvor 
et presumptivt bedre lag møter et svakere.

ANTALL OBSERVASJONER
Det gjennomføres nær 100 observasjoner hver 
sesong. For 2017/2018-sesongen fordeler det 
seg som følger: 30 observasjoner før jul og 39 
etter jul. De resterende utføres i noen hektiske 
uker og helger i forbindelse med gruppe- og 
sluttspill i NM.

Før jul fikk alle par i gruppe 3 tre observasjoner 
eller flere. Og parene i gruppe 1 og 2 fikk to 
observasjoner hver, med ett unntak, som pga 
forfall kun fikk en observasjon.

Artikkelen fortsetter på neste side..
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Etter jul er det satt opp tre observasjoner på 
alle par, før sluttspillet.

ANTALLET OBSERVATØRER
For inneværende sesong teller observatør-
korpset totalt seks observatører, hvor fem er 
sertifisert for observasjoner i Elite menn. Med 
forfall og endringer blant både dommere og 
observatører, er det til tider utfordrende å få 
på plass observatører i de riktige kampene.

Observatørene arbeider utifra ett sett med 
direktiver for at alle observasjoner skal bli 
likest mulig. Men hver kamp er forskjellig, 
så også observatørene. Deres bakgrunn og 
tilnærming til oppgaven og samtalen likeså. En 
sak det arbeides mye med er at rapporten skal 
samstemme med den allerede gjennomførte 
samtalen i hallen etter kampen! 

Dersom hovedlinjene i dommerprestasjonen er 
meget gode, vil observatørene begi seg i større 
grad med detaljene i dømmingen. 

Med sportslig hilsen  
Per Harald (Palla) Bai Stabell
Leder dommerkomiteen NBF-I

RANGERING FORBUNDSSERIEDOMMERE 
PER 19.12.2017
1. Kristoffersen/Olsen
2. Henriksen/Ingebrigtsli
3. Eliassen/Sørensen
4. Johansen/Monge 
5. Trogstad/Lindgren
6. Rønningen/Korrell
7. Godtfredsen/Meller
8. Pedersen/Pedersen 
9. Neumann/Dørstad
10. Davidsen/Kopperud
11. Hagen/Rustestuen 
12. Sjetne/Alvestrand
13. Isnes/Sletten 

FORFALLSDOMMERE
Eriksen og Sommer

FARGEFORKLARING
Blått:  Dømmer elite menn, men også kamper i elite kvinner og 
 1. divisjon Østland menn.
Orange:  Dømmer testkamper elite menn, elite kvinner og 1. divisjon 

Østland menn.
Sort:  Dømme kamper i elite kvinner, og enkelte forfallskamper i 

elite menn  (ikke 1. div. østland menn). 
Rødt:  Dømmer elite kvinner og 1. div. Østland menn.
Grønt: Forfallsdommere dømmer kamper etter en konkret vurdering.

..fortsetter fra forrige side
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INFO OM SLUTTSPILL SENIOR 
4 par i kvartfinale menn.
Vi forsøkte med tre par i semifinalene for menn sist 
sesong. Denne ordningen kan tenkes videreført. 
Vedtak om dette fattes i god tid før sluttspillet. 
Tilsvarende vurderinger vil gjøres også på 
kvinnesiden.

GRUPPESPILL ALDERSBESTEMTE 
OG VIKTIGHETEN AV TILGJENGELIGHET 
FOR DØMMING
Noen av disse helgene er det fryktelig mange 
kamper på ulike nivåer, særlig etter innføringen av 
to nye NM-klasser aldersbestemt. DK ber derfor 
dommergruppen, så langt det lar seg gjøre, å 
stille seg tilgjengelige disse helgene etter at det 
ordinære seriespillet for menn og kvinner senior er 
avsluttet.

MØTE KVARTFINALEDOMMERNE MENN
Møtet avholdes på Ullevaal stadion 
mandag 12. mars kl. 18.00-20.00.

MØTE SEMIFINALEDOMMERNE KVINNER
Møtet vil holdes på Ullevaal stadion 
etter at uttak er gjort.

LITT OM ENDRINGER I 
SPILLEREGLEMENTET FOR 
KOMMENDE SESONG
Norges Bandyforbund arbeider nå med 
kvalitetssikring av den oversettelse som er 
gjort. Vi har bevisst ikke sendt ut den engelske 
sammenstillingen av regelendringer, da DK 
ikke ønsker at det skal oppstå tvil om hvilke 
regler som gjelder før og etter sommeren. 

Mange har allerede fått med seg tre endringer 
(passivt spill, nikk og gjennomføringen av 
straffeslag), men DK ønsker å gjøre klart 
at dette kun er 3 av om lag 50 store og små 
endringer som kommer. 

Da regner vi også med at vi har lagt 
sommerferieplanen for våre dommere. 

Regelendringene må formelt vedtas på 
årsmøtet, men de foreslåtte endringene vil 
sendes våre forbundsseriedommere så snart 
sesongen 2017/2018 er avsluttet.


