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FØRSTE DEL - FELLESBESTEMMELSER
Kapittel 1 - Reglementets gyldighet
§ 1-1 Omfang
Kampreglementet (KR) gjelder for alle typer spill av lacrosse i Norge som er sanksjonert av Norges
Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) og Lacrosse Norge (LN). KR gjelder med de begrensninger som
følger av norsk lov, Norges Idrettsforbunds lover, NAIF sine lover og internasjonale avtaler med
European Lacrosse Federation og World Lacrosse (WL).

§1-2 Definisjoner
1. Med å administrere menes å utføre oppgaver, ilegge gebyrer, samt fatte beslutninger innenfor
rammen av KR.
2. Med å håndheve menes å fatte beslutninger i tvistesaker, behandle protester, klager og fatte
vedtak i andre saker der hvor straff og/ eller konsekvens ikke klart fremkommer i KR.
3. Med lag menes lag som deltar i LN sine offisielle konkurranser eller sanksjonerte treningskamper.
Med klubb/idrettslag menes LN sine medlemsklubber/idrettslag.
4. Med seriestart menes dato for første kamp i lagets serie. Med lagets første seriekamp menes dato
laget spiller sin første seriekamp.
5.Med nasjonal konkurranse og/eller kamp menes kamp der det deltar spillere fra medlemsklubber i
LN/NAIF.
6.Med internasjonal konkurranse og/eller kamp menes kamp der minst et deltagende lag ikke
tilhører medlemsklubb i LN/NAIF eller der kampen foregår utenfor Norges grenser.
7.Med treningskamp menes enhver kamp eller kamplignende aktivitet der det deltar spillere fra 2
eller flere klubber. Unntatt er arrangementer der samtlige deltagende spillere er medlemmer av
samme klubb. Unntaket gjelder også for landslagstreninger.

§1-3 Ansvar
1. Seksjonsledelse Lacrosse (SL) vedtar endringer i KR
2. Dommer- og reglementsutvalget (DRU) er ansvarlig for å administrere, vurdere og bearbeide
forslag til endringer i KR.
3.Lag fra LN/NAIF sine medlemsklubber tillates ikke å arrangere treningskamper iht. § 1-2-7 mot lag
som ikke er tilknyttet medlemsklubber i NAIF, ELF eller WL uten godkjenning fra SL. SL kan vedta
administrative forføyninger for brudd på dette.
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§1-4 Myndighet
1. KR administreres og håndheves av DRU, men godkjennes av SL
2. Overtredelser av KR sjette del § 14-3 foretatt av enkeltdommere behandles av DRU
3. Vedtak fattet av SL kan påklages til NAIFs Ankeutvalg, som er ankeinstans
4. Vedtak etter kapittel 5 kan påklages til nærmeste overordnede organ
5. Hoveddommer har, under kamp, myndighet til å håndheve de deler av KR som har betydning for
kampens avvikling, og kan, dersom det er nødvendig, utsette, avbryte eller stoppe kampen i samsvar
med bestemmelsene i KR og spillereglene.

§1-5 Frister for endringer og kunngjøring
1. Alle forslag til endringer skal sendes DRU senest 30.mars. Forslag skal være skriftlige.
2. DRU er høringsinstans i saker som gjelder endringer i KR
3. KR for kommende sesong skal bli forsøkt kunngjort for klubbene senest 2 måned før første kamp.

§ 1-6 Generalklausul
Ved overtredelse av KR kan vedtaksorganet eller klageorganet ilegge administrative forføyninger.
Disse kan ikke overstige 3 måneders utestengelse / kampkarantene, og maksimalt 10.000,- kr for
enkeltpersoner og 50.000,- kr for organisasjonsledd. Strengere reaksjoner må ilegges etter NIFs lover.

Kapittel 2 - Nasjonale konkurranser og kamper
§ 2-1 Rett til å organisere turneringer, kamper mv.
1. Rett til å organisere turneringer og kamper i Norge tilfaller LN og dens medlemsklubber og
organisasjoner.
2. LN sine offisielle konkurranser i Norge omfatter alle kamper som er organisert eller sanksjonert av
LN, ELF eller WL. Treningskamper ansees ikke som offisielle kamper.

§ 2-2 Kontaktpersoner
1. Alle medlemsklubber plikter til enhver tid å ha følgende kontaktpersoner:
a. Leder, ansvarlig for administrativ kontakt med LN
b. Lagansvarlig, ansvarlig for kontakt mellom laget, seksjonsledelsen, DRU og andre lag i samme
serie/turnering.
c. Dommeransvarlig, kontakt mellom klubbens dommere og DRU og andre klubber.
2. Klubbene plikter å oppgi og ved endringer oppdatere telefon og e-post til disse. Dersom en klubb
står uten en eller flere av disse kontaktpersonene kan seksjonsledelsen ilegge klubben et gebyr på kr
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1000. Klubbens lag kan miste retten til å delta i serie- og turneringsspill dersom ikke ny
kontaktperson for klubbens lag innen rimelig tid meldes inn til LN.

§ 2-3 Påmelding til offisielle serie- og turneringsspill
1. Alle lag som ønsker å delta i serie- og turneringsspill, må melde fra om dette innen fristene som er
satt av seksjonsledelsen/Serie- og NMutvalget.
2. Eventuelle deltakeravgifter må betales innen de frister satt av seksjonsledelsen/Serie- NMutvalget.
3. Manglende innbetaling av deltageravgift og evt. depositum kan medføre at laget mister retten til
deltakelse i serie og turnering. Seksjonsledelsen kan unntaksvis innvilge en klubb utsatt betalingsfrist.
4. Seksjonsledelsen kan godta etteranmeldelser dersom dette praktisk lar seg gjennomføre.
6. Påmeldingsavgiftens størrelse fastsettes av seksjonsledelsen.
7. For andre offisielle konkurranser gjelder frister fastsatt av seksjonsledelsen eller utvalgt arrangør.

§ 2-4 Kampdrakter
Alle drakter som benyttes i kamper hvor dette kampreglementet gjelder skal oppfylle kravene i
henhold til FIL sitt til enhver tid gjeldende regelverk.
Hjemmelaget, laget som står oppført først (H vs B), har ansvaret for å stille i drakter i kontrast med
bortelaget sin farge.

§ 2-5 Rett til å delta i offisielle konkurranser
Kun lag som tilhører LN sine medlemsklubber, kan delta i offisielle konkurranser. En medlemsklubb
kan bare delta med ett lag per kjønn i hver divisjon/mesterskap.

§2-6 Kampoppsett
Kampoppsettet skal sendes skriftlig til medlemsklubbene fra arrangør eller utvalg innen 4 uker før
kampstart.

§ 2-7 Kamphyppighet
Offisielle kamper skal tilpasses slik at lagene har minst 1 spillefri time mellom hver kamp. SL kan ved
spesielle behov gi dispensasjon, dersom det lar seg gjennomføre i praksis.

§ 2-8 Fri adgang
Ved offisielle kamper som nevnt i § 2-2, 2 samt treningskamper, har medlemmer av forbundsstyret,
seksjonsledelsen, NIFs underliggende organer, ansatte i NAIF og LNs lisensierte dommere rett til fri
adgang.

§ 2-9Treningskamper
Treningskamper (dato, tid og sted) skal søkes SL senest 21 dager før for internasjonale
treningskamper, med unntak av nasjonale treningskamper. En treningskamp kan ikke påvirke andre
offisielle konkurranser, landslagsaktivitet eller dommeroppdrag. Dersom det er tvil om at aktiviteten
kvalifiserer til å defineres etter § 1-2-7 plikter klubben å konsultere SL.
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§ 2-10 Klubbforpliktelser
1.Alle klubber med lag i serie, plikter å gjennomføre «Rent idrettslag» via Antidoping Norge.

Kapittel 3 - Regler for kamparrangement
§ 3-1 Kamper og turneringer eid av LN
LN eier retten til sluttspill- og kvalifiseringskamper i serie- og turneringsspill og norgesmesterskap,
samt finaler i mesterskap. Seksjonsledelsen kan overlate disse arrangementer til valgfri arrangør.

§ 3-2 Besøkende lag
Hvis laget forsinkes skal arrangøren meddeles umiddelbart.

§ 3-3 Økonomi
LN bekoster alle mesterskap. Arrangør har rett til alle lokale inntekter generert under arrangement.
Besøkende lag er ansvarlig for egne reise- og overnattingskostnader. Støtte til gjennomføring av
turneringer kan søkes seksjonsledelsen.

§ 3-4 Kamparena
Ved offisielle kamper, jf § 2-2 (2), skal arrangøren påse at arenaen holder god standard. Krav til
kamparena er regulert i kapittel 17.
Hvis kampbanene mangler mål, eller andre nødvendige linjer/markeringer jamfør det gjeldende
kampreglementet, kan kampen ikke spilles og den arrangerende klubben taper kampen(e) på walkover.
Hvis arrangøren ikke spiller kampen hvor oppmerkingen mangler, kan arrangøren pålegges en bot på
2000,- per kamp.

§ 3-5 Avlysning og endring av tidspunkt eller sted for kamp
1. En arrangør kan avlyse eller endre tidspunktet for en kamp bare med NM-utvalgets godkjennelse.
2. Avlysning av en kamp må søkes til NM-utvalget innen 14 dager før kampstart. Hvis det inntreffer
ekstraordinære begivenheter, kan melding sendes innen dagen før kampstart. Laget som søker om
avlysning må dekke utlegg motstandere og LN har hatt i forbindelse med planlagt kamp.
3. Dersom arrangør vil påberope seg Force majeure gjelder seksjonsledelsens bestemmelser. NMutvalget kan avgjøre at kampen spilles på ny dato, eller avlyse eventuell om kamp. I slike tilfeller skal
NM-utvalget få beskjed så snart det er klart at kampen ikke kan avvikles.
4. Endring av kampdato eller kamptidspunkt må søkes til NM-utvalget innen 14 dager før kampstart.
Søknaden skal inneholde skriftlig samtykke fra motstanderlag og DRU. Hvis det inntreffer
ekstraordinære begivenheter, kan søknaden sendes innen dagen før kampstart.
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6. En arrangørklubb kan miste rett til videre seriespill og/eller deltagelse i sluttspill hvis punktene
over ikke overholdes.

§ 3-6 Kamprapport og spillerliste
1. For alle offisielle konkurranser, jf § 2-2 (2), skal det føres kamprapport som skal fylles ut av
sekretariatet og signeres av hoveddommer, og den respektive lagleder.
2. Spillerlister for begge lag skal legges ved kamprapporten. Laglistene skal sendes inn i henhold til
arrangørens frister.
3. Spillerlisten må være en nøyaktig fortegnelse over de som representerer laget i kampen, og bare
disse har lov til å være i lagområdet. Maler for kamprapport og spillerliste fås ved henvendelse til
NM-utvalget.
4. Spillerlisten skal inneholde alle spilleres fornavn, etternavn, fødselsdato, draktnummer og navn på
trenere og ledere. Leder skal undertegne spillerlisten og er ansvarlig for at all informasjon er korrekt.
Kamprapport og spillerliste fås ved henvendelse til NM-utvalget.

§ 3-7 Plikter før og under kampen
1. Hoveddommer har ansvaret for:
a. At kampen ikke startes uten at godkjent førstehjelpspersonell er til stede.
b. At kampen ikke skal startes før begge lagene har nok spillere jf. §3-11, hoveddommer kan nekte å
godkjenne spillere som åpenbart ikke er skikket til aktiv deltakelse i kampen.
c. Introduksjon av kampens dommere for begge lag.
2. Arrangør har ansvaret for:
a. Oppnevne en person som er arrangementsansvarlig.
Arrangementsansvarlig skal presentere seg for dommerne og det/de besøkende lag når de
ankommer kamparenaen, og være tilgjengelig før, under og etter kampen og bistå disse med
praktiske og arrangementsmessige gjøremål.
b. Oppnevne en person som er sikkerhetsansvarlig.
Sikkerhetsansvarlig skal være tilstede under hele kampen/turneringen. Dersom medisinsk ansvarlig
ikke er lege eller uniformert sanitetspersonell må vedkommende være godkjent som medisinsk
ansvarlig av NM-utvalget. Medisinsk ansvarlig må være kledd slik at man er lett gjenkjennelig for
dommere, spillere og trenere.
c. Arrangør skal stille med baller til kampen.
d. Det skal være minst 20 godkjente kampballer tilgjengelig til hver kamp.
3. Hoveddommer er ansvarlig for å inspisere og godkjenne at kamparenaen tilfredsstiller det
gjeldende reglementet.
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§ 3-8 Plikter etter kampen
Kamprapport og spillerlister skal overleveres arrangør.

§ 3-9 Minimum antall spillere
Hvis et lag stiller med mindre enn 9 spillere til kampstart regnes det som at laget ikke har stilt til
kampen.

§ 3-10 Media
Direkte overføring i radio, TV eller Internett, i tillegg til film eller videoopptak, må ikke skje dersom
dette strider med Forbundsstyrets retningslinjer for slik direkteoverføring. Forbudet gjelder ikke
nyhetsdekning, opptak på film eller video for klubbenes interne bruk. Forbundet eier alle rettigheter
til levende bilder tatt på kamparena under kampavvikling.

Kapittel 4 - Bestemmelser for lag som deltar i konkurranser
§ 4-1 Ikke godkjent avlysning eller avbrytelse av kamp
1. Når et lag ikke møter til en kamp innen 30 minutter etter fastsatt kamptidspunkt eller avbryter en
kamp, anses laget for å ha tapt på walk-over, og motstander tildeles seieren med 10-0, med mindre
motstanderlaget leder kampen med mer enn 10 mål. I slike tilfeller blir kampresultatet ved
avbrytelsen av kampen stående. I særlige tilfeller kan en kamp avbrytes uten at walk-over tildeles et
av lagene. Det å ikke stille med nok spillere til kampstart iht. § 3-11 er likestilt med å ikke møte til
kamp, jf. pkt. 1
2. Lag som ikke møter til kamp kan ilegges gebyrer, bot eller erstatning hvis motstanderen,
dommere, arrangør eller LN lider et økonomisk tap og vilkårene for erstatning forøvrig foreligger.

§ 4-2 Lag som trekker seg fra konkurranser
1. Lag som trekker seg fra offisielle konkurranser (pågående seriespill, seriespill laget skal delta i og
sluttspillkamper), skal gi skriftlig beskjed til seksjonsledelsen, motstander og arrangøren for
førstkommende kamp innen 5 døgn før kampstart. § 4-1 (2) gjelder tilsvarende. Lag som trekker seg
fra offisielle konkurranser mister evt. innbetalt depositum for seriedeltagelse i sin helhet.
2. Lag som trekker seg fra pågående serie- eller turneringsspill eller serie- eller turneringsspill laget
skal delta i, skal lagets kamper fjernes fra den totale serietabellen. Ingen avgifter eller kontingenter
skal tilbakebetales.
3. Seksjonsledelsen kan tilby et lag å ta over et annet lag sin plass i serien.
5. Dersom et lag ønsker å påberope seg Force Majeure som grunn til å trekke seg fra offisielle
konkurranser, forholder de seg til seksjonsledelsens bestemmelser.
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6. Lag som trekker seg fra serie- eller turneringsspill kan ilegges gebyr eller erstatning hvis
motstanderen, dommere, arrangør eller LN lider et økonomisk tap og vilkårene for erstatning for
øvrig foreligger.

Kapittel 5 - Internasjonale konkurranser og kamper
§ 5-1 Internasjonale konkurransebestemmelser i Europa
1. I samtlige kamper mot lag fra WL- eller ELF-tilsluttede land, skal WLs og/eller ELFs bestemmelser
og regler anvendes.
2. Spillere og dommere kan ikke delta i internasjonale konkurranser uten godkjennelse fra
Seksjonsledelsen.
3. Spillere og dommere som deltar i internasjonale konkurranser uten forhåndsgodkjennelse fra
Seksjonsledelsen kan ilegges administrative forføyninger og/eller utestenges fra deltagelse i
nasjonale konkurranser. Dommere kan miste sin dommerlisens.

§ 5-2 Landslag
1. Spillere som deltar på LN sine landslag skal skrive under på forbundets landslagskontrakt. For
spillere under 18 år skal også foresatte signere landslagskontrakten. Spillere som kun deltar på
landslagstreninger skal også skrive under en treningsavtale. Seksjonsledelsen kan ved brudd på
landslagskontrakten ilegge spilleren administrative forføyninger i henhold til vilkårene i kontrakten.
2. Landslaget skal legge til rette for at samlinger og turneringer ikke går ut over klubbaktiviteten.

ANNEN DEL - REPRESENTASJONSRETT FOR SPILLERE
Kapittel 6 - Allmenne bestemmelser
§ 6-1 Forsikring
LN har ansvaret for at samtlige lisensierte spillere og dommere tegner en kollektiv ulykkesforsikring i
forbindelse med lisensiering.

§ 6-2 Lisenser
1. Lisens skal løses hos NAIF før en spiller tillates å delta i en offisiell konkurranse, jf § 2-2 (2). Lisens
kan bare løses av NAIFs medlemsklubber.
2. Lisensen er personlig og bundet til den individuelle personen.
En lisens er gyldig fra og med registreringsdato og ut gjeldende periode den er betalt for.
5. Lisensbeløpet er den til enhver tid gjeldende sats fastsatt på det årlige ledermøtet.
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6 . Frist for betaling av lisens er før første kamp spilles av lisenstaker i inneværende sesong.
Lag som har benyttet spiller med spillerforbud og/eller spiller uten gyldig overgang og/eller ikke
lisensiert(e) spiller(e) eller andre spillere uten rett til deltakelse i serie, på spillerlisten, ilegges et
gebyr pr spiller på kr 1.000,- i tillegg til lisensen. I tillegg kan laget idømmes poengstraff eller tap av
kampen. Ved tap av kamp idømmes resultatet 0-12, med mindre laget tapte med mer enn 12 poeng.
I slike tilfeller blir kampresultatet stående.
Ved bevisst misbruk av ikke lisensiert spiller blir klubben vurdert av seksjonsledelsen og kan bli
diskvalifisert fra turneringen.

§ 6-3 Klubbtilhørighet
En spiller som er lisensiert av LN for en klubb, får ikke spille for noen annen klubb i løpet av
konkurransesesongen i LN sine offisielle konkurranser med mindre reglene i tredje del om
overgangsbestemmelser følges.

§ 6-4 Deltakelse i kamp
1. En person anses som å ha deltatt i en offisiell konkurranse, jf § 2-2 (2), når personen er ført
opp på spillerlisten, og var til stede i lagområdet, jf § 3-7. Spillerlisten skal være en nøyaktig
fortegnelse over dem som representerer laget i kampen, og bare disse har lov til og være
kledd for kamp (drakt o.l.). Personer som ikke deltar som spillere skal være kledd slik at det
tydelig at disse ikke er spillere. For opphold i “coaches walk” gjelder WLs regler.
2. For å kunne delta i NM-sluttspill, må spilleren ha deltatt i minst 3 seriekamper i den
samme konkurransesesongen. Dispensasjoner kan kun innvilges på medisinsk grunnlag,
eller dersom spilleren på grunn av skolegang i utlandet har vært forhindret fra å delta i
nok seriekamper. Ved søknad om dispensasjon grunnet skolegang i utlandet må
dispensasjonen søkes før 31. Desember.
3. Der klubben stiller med lag i flere divisjoner enn én divisjon, er laget pliktig til å oppgi navn på
10 spillere som låses til den høyeste divisjonen klubben har lag i. Dette gjelder for hele
sesongen og kan ikke endres etter første innsendelse av spillerliste der det tydelig kommer
frem hvilke 10 spillere som låses. Resterende spillere kan delta i kamp(er) i flere enn én
divisjon. Kun ett lag kan kvalifisere seg til å delta i Norgesmesterskapet.

§ 6-5 Utvisning
1. Lacrosse Norge er underlagt FIL sitt regelverk med tanke på utvisninger.
2. En person som vist bort fra en kamp, er automatisk utestengt fra neste offisielle serie- eller
sluttspillkamp. Bortvisninger skal rapporteres til DRU av hoveddommer.
a. Overgang etter bestemmelsene i tredje del, får ingen betydning for § 6-7.
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3. Seksjonsledelsen kan idømme flere kampers karantene dersom det foreligger særlige grunner for
dette.
4. En utvist person ansees å ha sonet sin utestengelse dersom kampen som han/hun skulle stå over
ikke ble spilt grunnet årsaker utenfor kontrollen av vedkommede sitt lag. Dersom avlysingen av
kampen skjedde før utvisningen, skal spilleren likevel stå over neste kamp.

§ 6-6 Prioritering av kamper
Spillere har rett til å prioritere hvor han/hun skal spille. En spiller som velger å spille på landslaget
istedenfor en konkurranse for sin klubb, kan ikke straffes for dette av sin klubb.

§ 6-7 Rett til premiering
Antall som er berettiget til premiering er begrenset oppad til 23 spillere for herrer og 18 spillere for
kvinner og 2 ledere per lag.

Kapittel 7 - Utenlandske spillere
§ 7-1 Utenlandske spilleres deltakelse
1. Definisjon:
a. Som utenlandsk spiller regnes alle som ikke er norsk statsborger.
b. Som ikke-Europeisk spiller regnes statsborgere fra alle land utenfor EU/EØS. En spiller med dobbelt
statsborgerskap, hvorav det ene er ikke-Europeisk, regnes ikke som ikke-Europeer.
2. Lag som deltar i NM får benytte seg av maksimalt to ikke-Europeiske spillere på spillerlisten.
3. Naturalisering:
a. En utenlandsk spiller som kan dokumentere å ha hatt lovlig opphold i Norge sammenhengende de
siste to årene, anses som likestilt med norske spillere og omfattes ikke av restriksjoner for
utenlandske spillere.
b. Studenter som studerer i Norge enten via utvekslingsprogrammer med norske læresteder eller
som heltidsstudenter, anses som likestilt med norske spillere og omfattes ikke av restriksjoner for
utenlandske spillere.
4. Ikke-Europeiske spillere som skal delta i serie/NM skal meddeles seksjonsledelsen senest 7 dager
før spilleren deltar i sin første seriekamp, med unntak for studenter som i punkt 3.b, § 8-1.

§ 7-2 Oppholds- og arbeidstillatelse
Utenlandsk spiller som deltar i LN sine sanksjonerte kamper skal ha gyldig oppholds- og eventuelt
arbeidstillatelse i henhold til Norsk lov.
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TREDJE DEL -OVERGANGSBESTEMMELSER
Kapittel 8 - Spilleroverganger mellom LN tilknyttede klubber
§ 8-1 Allmenne bestemmelser
1. Spillere har rett til å gjennomføre en overgang til en annen klubb, med mindre moderklubben har
saklig grunn for å nekte en overgang.
2. For at en overgang skal kunne skje og at spilleren skal kunne få delta for den nye klubben skal
overgangen gjennomføres gjennom NIFs medlemsservice/sportsadmin.
3. Hvis en spiller allerede er lisensiert for inneværende sesong skal ikke spilleren lisensieres på nytt,
men flyttes i lisensregisteret.

§ 8-2 Overgangsperiode
1. Overgangen mellom norske klubber må registreres innen 15.september for inneværende
konkurransesesong.
2. I spesielle tilfeller kan dispensasjon gis av SL. Overgangen må gjennomføres før seriestart.
3. Ingen spiller kan delta for to forskjellige lag i samme serie/sesong eller konkurranse.

§ 8-3 Spillere som er fritatt for overgangsregler
1. En spiller som var lisensiert for en klubb, men som ikke deltok i noen offisiell konkurranse i
henhold til § 6-4 løpet av forrige konkurransesesong, kan fritt gå til en annen klubb uten at vilkårene i
9-1.1 behøver å oppfylles.

FJERDE DEL - TVISTER MELLOM ENKELTPERSONER OG/ELLER
KLUBBER
Kapittel 9 - Fellesbestemmelser
§ 9-1 NAIFs og LN sin kompetanse
LN og/eller NAIF kan opptre som konfliktløser i tvister mellom enkeltpersoner og/eller klubber, ref.
NIFs lov § 1-4 om selvdømme.
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FEMTE DEL - PROTESTER
Kapitel 10 - Saksbehandlingsregler
§ 10-1 Overtredelser av kampreglementet
Overtredelser av kampreglementet behandles etter retningslinjer i NIFs lover, § 11

SJETTE DEL - DOMMERBESTEMMELSER
Kapittel 11 - Klubbens dommerforpliktelser
§ 11-1 Klubbens utdanningsforpliktelser
1. For at en medlemsklubb skal ha med et lag i en serie- eller turneringsspill, skal klubben tilstrebe å
ha minst 2 godkjente dommere per lag.
2. For at en dommer skal telle opp mot klubbens dommerforpliktelser må dommeren kunne vise til
erfaring som tilsier at vedkommende er egnet til bruk som dommer. Enten via tidligere
dommererfaring innen Lacrosse, eller lang erfaring som spiller.

§ 11-2 Medlemsklubbs dommeransvar
1. Medlemsklubb kan av DRU tildeles dommeransvar i offisielle konkurranser. Dommeransvar
innebærer at medlemsklubben har ansvar for at dommere kommer til kampen, samt at dommere
opprettholder sine forpliktelser i henhold til KR.
2. Hvis en kamp blir innstilt på grunn av at dommere ikke kommer til kampen, kan dommeransvarlig
klubb bli erstatningsansvarlig hvis vilkårene for erstatning foreligger. Ved delt dommeransvar er den
klubben som dommeren/dommerne tilhører som ikke kom, selv helt ansvarlig. Om dommere fra
begge klubber som har delt dommeransvar ikke kommer, er begge dommeransvarlige klubber likt
ansvarlige.
3. Ved gjentatte brudd på § 15-2-1 kan DRU inndra lisensen til den aktuelle dommeren for resten av
konkurransesesongen.
4. Hvis medlemsklubb ikke møter til oppsatt sekretariatvakt med minimum 2 personer, vil
medlemsklubben kunne bli ilagt administrative forføyninger.

§ 11-3 Lacrosse Norge og Seksjonsledelsen sine forpliktelser
1. Det skal arrangeres årlig dommerkurs i regi av Lacrosse Norge. Samtlige klubber registrert under
Lacrosse Norge skal informeres om tid og sted for dette minst en måned i forveien.
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Kapittel 12 - Dommerens utstyr
§ 12-1 Utstyr
Dommere må ha svart shorts, bukse eller skjørt uten noen form for klubblogo. Sponsor og reklame
på dommerdrakter reguleres av Lacrosse Norge.

SYVENDE DEL – LN ENDRINGER OG TILLEGG TIL FOREGÅENDE ÅRS FILREGLEMENT
Kapittel 13 - Felles bestemmelser
§ 13-1 Spilleregler og banemerking
FIL Lacrosse Rules fra foregående kalenderår skal brukes. Banen kan avvike fra målene i håndboken,
men da skal spillområde rundt mål prioriteres.
1. Banen skal minimum merkes med dette i henhold til https://worldlacrosse.sport/rules-fielddimensions/:
a. Sidelinjer
b. Sluttlinjer
c. Crease, arc, fan, goal line extended og 4m “free space” mellom boundary line og
sekreteriat/innbytterbox/seere for dame kamper.
d. Restraininglines
e. Innbyttermerker
2. Ved mangler på banemerkingen, skal dette meldes LN av hoveddommer i dommerrapporten.
3. Hvis banemerkingen er utydelig, eller av dårlig kvalitet, eller ved feil av oppmåling av banen,
er det opp til hoveddommer å avgjøre om kampens spilles.
4. Ved mangler på banemerkingen kan dette medføre forføyninger til arrangør.

§ 13-2 Ved lik poengsum i serie/gruppespillet
Ved like mange poeng etter gjennomført turnering gjelder følgende regler (i prioritert rekkefølge):
1.
2.
3.
4.

Innbyrdes oppgjør
Målforskjell mellom alle lag med lik eller høyere poengsum
Total målforskjell
Myntkast
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Kapittel 14- Unntak fra WL sitt regelverk for damer
§ 14-1 Unntak fra WL sitt regelverk i innledende runder
1. I seriespill/NM gjelder ikke regelen om at damer skal droppe sticken for stickcheck etter mål.

§14.2 Unntak fra regel 6, side 20
1. Alle spillere på banen er nødt til å ha farget mouthguard til enhver tid. Hvit eller gjennomsiktig er
ikke godkjent.

§14.3 - Unntak fra regel 6. B.1, side 20
1.Kamper i regi av LN godtas draktnummer mellom 0 og 99.

§14.4 - Unntak fra dato for implementering av nye regler vedtatt på GA
august 2019
Alle regler som ble vedtatt på World Lacrosse GA i august 2019 implementeres fra og med
sesongstart 2019 for sesongen 2019 / 2020.

Kapittel 15 - Unntak fra WL sitt regelverk for herrer
§15.1 Unntak fra regel 22.5
1.En spillende trener trenger ikke og ta av seg hjelmen for og oppholde seg i coache’s walk. Dette
unntaket gjelder maksimalt for en trener. Hoveddommer har anledning til å frata et lag denne retten
ved misbruk.
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Innledning
Dette dokumentet er ment som en hjelp til klubber, for å gi svar på tolkninger, gi forutsigbarhet og
forståelse av kampreglementet. Dokumentet består av utdypning og presisering av paragrafer,
normer/prosedyrer og standard satser av administrative forføyninger som ikke er spesifisert i KR.
I tillegg er det skrevet inn fremtidige / planlagte regelendringer.
Bakgrunn:
Kampreglementet revideres hvert år. Endringsforslag kan sendes inn til seksjonsledelsen (SL) innen
30. mars. Alle endringer gås igjennom på det årlige ledermøte, mens endelig vedtaksmyndighet ligger
hos SL.
Kampreglementets misjon er å sørge for at alle klubber deltar i aktivitet på like prinsipper. Det gir en
forutsigbarhet for alle parter, og sørger for rettferdighet i avvikling av kamper/serier/NM.
Kampreglementet gjelder for alle kamper i Norge, også treningskamper, hvis ikke SL bestemmer
annet. Unntak fra Kampreglementet må det søkes SL om, dog er det noen paragrafer som ikke åpner
for unntak.
Brukte forkortelser i dokumentet:
WL – World Lacrosse
ELF – European Lacrosse Federation
NAIF – Norges Amerikanske Idretters Forbund
FS – Forbundsstyret
LN – Lacrosse Norge
SL - Seksjonsledelsen
DRU – Dommer og regelutvalget
RIC – Referee in Chief
Felles presisering for flere paragrafer
Seriestart er når første kamp i serien spilles, ikke når ens lag har første seriekamp.
Hvis ett lag blir ilagt en forføyning om å erstatte utgifter motstanderlag/NAIF ikke får refundert på
bakgrunn av trekning av lag/avlysning av kamp(er) el. må disse kravene kunne dokumenteres. Alle
slike krav går via forbundet.
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Utdypning og presisering av paragrafer
§1-2-7 Definisjoner
ALL aktivitet med klubber fra andre land enn Norge skal søkes om. Denne prosessen kan ta lengre tid
enn 2 uker, da vi må avsjekke med andre nasjonale forbund. Man kan kun spille mot lag knyttet til
forbund som er medlem av FIL og/eller ELF.
§2-2-1 og 2
Forbundet/SL sender i februar ut et skjema alle klubber som skal delta i serie må fyllet ut og sende
inn. Holdes årsmøte med valg skal klubben sende inn kontaktinformasjon på nyvalgt leder og
sportslig leder samt oppdatere eventuelle klubbadresser etc.
§2-6-1 - presisering
Kun lag som tilhører LN sine medlemsklubber, kan delta i offisielle konkurranser…
Dette betyr at hvis dere ønsker en treningskamp mot en nyoppstartet klubb, kan ikke dette skje før
de er kommet inn som medlemmer.
§2-10-1
Alle klubber skal gjennomføre Rent idrettslag via Antidoping Norge (www.rentidrettslag.no).
Dokumentasjon på gjennomført program sendes til seksjonsleder.
§5-1
Alle spillere og dommere som ønsker å delta i internasjonale konkurranser (ikke egen klubbs regi) må
søke Seksjonsledelsen om tillatelse.
Deltakelse uten godkjenning kan medføre forføyninger.
§8-2-3
En spiller kan ikke representere 2 klubber samtidig (være aktiv) samme sesong (år) med mindre:
Overgang er gjennomført
Saksbehandlingsprosedyrer
▪
▪
▪

Det skal alltid være minimum 2 personer som er med i en saksbehandling
Oppstår det saker der kun 1 person kan behandle saken grunnet inhabilitet eller andre
grunner, så sendes den videre til neste instans
En sak skal først behandles i seksjonen
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Standard satser på administrative forføyninger
Trekning av lag fra serie:
Serie: Etter 15. september vil klubber som trekker laget fra serie få full reaksjon. Summen på boten
er maksimalt 10.000 kroner
Etter at påmeldingsfristen går ut må alle betale serieavgiften, selv om den ikke er fakturert fra
forbundet før laget trekker seg fra deltakelse. Lag som trekker seg fra serie etter påmeldingsfristen,
men før” deadline”-dato vil maksimalt kunne få 50 % av maksimal forføyning. Utgifter som
forbund/motstandere ikke kan få refundert kommer i tillegg.
Manglende sekretariat:
En klubb som ikke møter sine sekretariatbetingelser vil motta 3.000 kroner i bot.
Krav til dommere
For å delta i serien / NM plikter alle lag å ha 5 sertifiserte dommere i sin tropp. Det vil tilkomme alle
lag en dommeravgift pålydende 10 000 kr, der 2 000 kr trekkes fra for hvert sertifiserte dommer med
level 1 kurs. Har laget 5 dommere vil det ikke påløpe noen kostander, men har laget kun 2 registrerte
dommere vil det påløpe 6 000 kr. På denne måten blir det mer valgfritt, og alle pengene som
kommer inn vil gå uavkortet til dommerutvikling/kurs.
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