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Retningslinjer for kontroll av målvaktshjelmer
Basert på et stort antall klager fra produsenter av innebandyutstyr vedrørende bruk av ikke
godkjente og farlige målvaktshjelmer, ønsker IFF og Norges Bandyforbund å presisere følgende:
Målvaktshjelmer produsert før 1. juli 2014 ble ikke utstyrt med IFFs godkjenningsmerke, og enkelte
av disse har også større åpning i gitteret enn de tillatte 70 x 8 mm, som utgjør en risiko for
målvaktene hvis et kølleblad skulle treffe en slik for stor åpning.
For å håndtere denne utfordringen på en forebyggende måte, har IFF bedt de nasjonale forbundene
igangsette en prosedyre for å sikre at hjelmer som ikke er godkjent, blir byttet ut. Alle
målvaktshjelmer som benyttes etter 30. november 2015 må være innenfor kravene beskrevet over.
Prosedyre:
I perioden frem til 30. november 2015 vil alle våre dommere bli pålagt å sjekke om målvaktshjelmene
er i tråd med regelverket. Oppdages det ikke godkjente hjelmer, skal dommerne anmode om at
målvakten bytter til en godkjent før neste kamp, i tillegg til å rapportere dette til administrerende
myndighet. Ingen utvisninger skal imidlertid gis.
Kontrollen av hjelmene skal foretas i god tid før kampstart og helst en time før denne slik at et bytte
av hjelm kan gjennomføres uten at dette ødelegger kampforberedelsene til de involverte.
Formålet med å legge kontrollen i god tid før kampstart er å forhindre at den skaper konflikt mellom
spillere, lag, administrerende myndighet og dommere.
Etter 30. november 2015 vil målvakter, som benytter ikke godkjent hjelm, bli straffet i henhold til
spillereglementets punkt 613.1 der konsekvensen er kampstraff 1.
Retningslinjen medfører at alle dommere, i tillegg til det utstyr man allerede medbringer til kamp,
også må medbringe målebånd, slik at kontrollen av målvaktshjelmene kan gå riktig for seg.
Disse retningslinjene gjelder alle dommere i alle obligatoriske kamper arrangert i Norge av forbund,
krets og region.
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