NORGES ISHOCKEY FORBUND
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION

Oslo, 24. august 2015

VIDEOMÅLDØMMING PROSEDYRER - GET SESONGEN 15/16
Som følge av vår nye samarbeidsavtale med TV2 er det nå blit investert i nytt målkamera-utstyr
til alle GET-hallene. Dette utstyret skal monteres fortløpende under høsten, med Storhamar som
første klubb pga deltakelse i CHL. Etter samtaler med NTH har vi blitt enige om at det denne
første sesongen benyttes prosedyrer som har vært benyttet ved fullproduserte TV-kamper
tidligere sesonger. Det betyr at dommerne på isen tar avgjøreslen etter selv ha sett hendelsen på
videoscreen plassert i sekretariatet. På sikt er det ønskelig å innarbeide et system likt IIHF, dvs
med videomåldommer plassert på egen plass i hallen, eller eget ”war-room” for alle arenaer (lik
NHL og SHL). Dette blir et stort og viktig løft for GET-ligaen, som har vært etterspurt fra spillere,
trenere, klubber, dommere og media.
Det klubbene må sørge for er at de har en ressurrsperson tilgjengelig, målkameraansvarlig, som
er i stand til å ”finne fram” korrekte bilder til dommerne ved en tvilsom hendelse under kamp.
Opplæring vil bli gitt gjennom TV2/OB Team. Målkameraansvarlig må fysisk være tilstede i
sekretariatet under hele kampen, plassert ved tv-skjermen i enden av sekretariatet (lett tilgang for
dommerne på isen).
Vi ber derfor om at klubbene, innen 28. august, melder inn navn og kontaktinfo til den som blir
ansvarlig for VideoGoalJudge-system i klubben til NIHF. Dette gjøres på mail til gto@hockey.no
Som antydet over ser vi for oss dette første steget som en modifisert variant av de gjeldende
direktiv og regelverk som IIHF benytter for sitt Video Judge Goal-system (VJG), og som er
beskrevet i deres regelverk. Modifiseringen er tilpasset de tekniske muligheter som finnes med
dette første steget for implementering.
Har der spørsmål rettes dette til Håkan Södergren i Norsk Topphockey hs@norsktopphockey.no
eller Geir Thomas Olsen NIHF gto@hockey.no
Med vennlig hilsen
NORGES ISHOCKEYFORBUND

NORSK TOPPHOCKEY

Geir Thomas Olsen

Håkan Sødergren

Dommersjef

Daglig leder
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Framgangsmåte - Videomåldømming GET-ligaen 2015 2016
Før hver kamp skal dommeren sammen med målkameraansvarlig sikre at systemet fungerer og
gjennomgå prosedyrer slik at man kan få tilgang til bilder i sekretariatet. De skal samtidig sikre at
dommerne under kampens gang kan se videobildene på en uhindret måte, uten innsyn fra
publikum, spillere eller andre funksjonærer. Tilgang på TV-bilder sikres på nytt før hver periode
igangsettes.


Dommerene skal alltid bedømme situasjonen og ta en avgjørelse på isen, mål eller ikke
mål. En gjennomgang av bildene, videomåldømming skal enten bekrefte eller avkrefte
dommers oprinnelige avgjørelse fra isen.



Dommeren skal før video-bedømningen alltid konferere med sine dommer-kollegaer om
situasjonen.



Dommeren skal etter video-bedømningen innta posisjon i dommersirkelen og gjøre tegn
for mål eller ikke mål, uavhengig av om bedømmelsen foretatt på isen består eller blir
endret.



Dommeren behøver ikke forklare situasjonen for trenere eller lagkapteiner umiddelbart
etter avgjørelsen om dette forstyrrer kamprytmen.

Hva kan vurderes med Videomåldømming?
Fra NIHF spilleregler 2014-2018 Regel 99 vii:
1. At pucken har passert mållinjen.
2. At pucken er i mål før målburet ble flyttet.
3. At pucken er i mål før tiden er utløpt i en periode.
4. At pucken er styrt eller slått i mål med vilje med hånden eller foten eller med vilje styret eller
slått inn i målet med en hvilken som helst kroppsdel av en angripende utespiller.
5. At pucken går i mål via en dommer.
6. At pucken går i mål via en høy kølle tilhørende en angrepspiller.
Offcide i målgården og interferende mot målvakt kan ikke vurderes eller bedømmes via
videobilder.
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Vi gjør oppmerskom på at systemet tas i bruk fortløpende når systemet er etablert i hallene,
uavhengig av at alle ikke er på plass til seriestart. Nærmere info om hvilke haller som er
operative vil bli utsendt fortløpende. Det skal også informeres begge lag før kamp om systemet
er operativt i aktuell kamp.
I Stavanger vil de som i fjor, benytte et fullt utbygd system, men egen VGJ som sitter plassert et
annet sted i hallen og har direkte kontakt med sekretariet.
Vi vil minne om at selv om videobedømningene gjennomføres av kampens dommere/egen VGJ,
så finnes det alltid en menneskelig faktor ved vurderinger og tolkninger. Erfaring fra andre
nasjoner viser at selv med videobedømning kan det tas beslutninger som i ettertid viser seg å
være feil. Denne menneskelige faktor er lik for alle som deltar, og en del av idretten.
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