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Klubbinformasjon – nye satser for bøter/gebyr
Kretsstyret har besluttet å foreta noen justeringer i satsene for bot/gebyr for sesongen 2011.
Hovedmålet med justeringene er å gi større rom for å kunne utøve individuelt skjønn i forhold til de
sanksjoner som behandles.
Klubbene bes spesielt merke seg Kampreglementets § 13-3 der lag som ikke fikk spilt kamp fordi
motstander ikke møtte, kan kreve økonomisk kompensasjon fra motstander. Slikt krav må fremmes
skriftlig overfor kretsen. Dette står utførlig beskrevet i § 13-3.
For øvrig besluttet kretsstyret følgende:
Med virkning fra 21.02.11 innføres følgende maksimalsatser for gebyr og bøter i SFK:
Overordnede føringer:
Det skal utøves skjønn i hver enkelt sak der tidspunkt, årsak og tilsvarende faktorer skal
vektlegges før boten/gebyrets størrelse fastsettes.
Det skal utarbeides egne satser for bot/gebyr i forbindelse med futsal og
vinterkvalifiseringer.
Bot for trekking av lag/ikke møtt til obligatorisk seriekamp:
11-er lag
Inntil kr.
Seniorlag
10.000,Junior 1. div
10.000,Junior øvrig
5.000,Gutter/jenter 1. div
6.000,Gutter/jenter øvrig
3.000,Smg/smj. 1. div
5.000,Smg/smj øvrig
2.500,7-er lag
Senior
Junior
Gutt/jenter
Smg/smj.

Inntil kr.
5.000,4.000,3.000,2.000,-

Reiseavstandsgebyr ikke møtt til kamp:
I tillegg påløper reiseavstandsgebyr i henhold til Kampreglementets § 13-3 som tilfaller laget
som ikke fikk kamp. Gebyret betales inn til SFK som formidler dette videre til aktuell klubb.
Bruk av ikke spilleberettiget spiller(e):
Inntil kr 3.000 for 11-er lag i seniorklassene
Inntil kr 1.000,- for 7-er lag i seniorklassene
Inntil kr 1.500 i 1. divisjon aldersbestemte klasser
Inntil kr 500,- i øvrige aldersbestemte klasser
Feil bruk av overårige:
Inntil kr 500,- per spiller.
Manglende søknad om cup/turneringer:
Inntil kr 3.000,-

Denne informasjonen vil også bli lagt ut på kretsens hjemmesider. Vi ber klubbene om å orientere
aktuelle personer om disse endringene.
Samtidig sender vi en klar oppfordring til klubbene – la oss håpe kretsen får inn minst mulig på bøter i
løpet av 2011 sesongen!!!

Med vennlig hilsen
Sunnmøre Fotballkrets

Bjørn Oskar Haukeberg
Daglig leder
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