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Reglementsendringer 2019 

 
Reglementsendinger – gjennomført prosess 

 

• Frist for forslag 4. mars 

• 55 forslag, derav 16 fra klubber/kretser, øvrige fra 

administrasjonen/forbundsstyret/dommerutvalget 

• Sendt ut på høring 18. mars 

• Til alle organisasjonsledd. 

• Frist for tilbakemeldinger 8. april 

• Mottok uttalelser fra 4 klubber og 1 krets 

• Behandlet i Forbundsstyret 29. april 2019 

• Mindre tekstendringer er ikke med i denne presentasjonen 

 

Kommentarer i kursiv. 

 

Administrasjonsreglementet 

 

§3  Endring kamphonorar kvinner 

  

  Kvinner elite 

  HD: i dag kr 409,-    Ny stats: kr 661,- 

LD: i dag kr 302,-    Ny stats: kr 508,- 

  Kvinner 1div 

  HD: i dag kr 294,-    Ny sats: kr 432,- 

  LD: i dag kr 259,-    Ny sats: kr 376,- 

  

  Kretslagsturnering jenter(ny) 

  HD: kr 559,- 

  LD: kr 407,- 

  

  NM 

  HD: i dag kr 873,-    Ny stats: kr 915,- 

  LD: i dag kr 588,-     Ny sats: kr 657,- 
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Landskamper  

HD: i dag kr 893,-    Ny sats: kr 1034,- 

  LD: i dag kr 603,-     Ny sats: kr 748,- 

Utover dette skal honorering være lik for gutter og jenter serier i aldersbestemte klasser – 

der spilletiden er lik. 

 

Ved endringen ønskes det å sette mer fokus på jenteserier og jentekamper. Det er pr i dag 

mellom enkelte serier et for stort sprik og man kan se tendenser til at enkelte velger bort 

kamper i jente- og kvinneklassen for heller å prioritere gutter / menn. 

 

Utover dette skal honorering være lik i aldersbestemte gutte- og jenteserier, forutsatt lik 

spilletid. 

 

§ 3 Der skattefri sats er oppgitt i statens regulativ skal denne benyttes ved kostnadsdekning 

for dommere. 

  Det er egne ordninger og rutiner for GET-ligaen.  

 

§ 3  Økning dommerhonorar. En generell økning av honorarene for     

  seriespillet etter følgende modell: 

   

  Serier opp til og med U15 + 15% 

  Serier fra og med U16 + 10% 

  Det er egne ordninger og rutiner for GET-ligaen 

 

§3 Innføring av elektroniske dommerregninger / dommeroppgjør i seriene fra og med U13 til 

og med menn senior 1. divisjon. 

 

Det jobbes med å få frem en løsning, integrert i TA der dommerregninger blir digitale. 

Løsningen følges opp fortløpende og vil innføres når klar fra NIF.  Gjelder 

kvinner/menn/jenter/gutter 

 

Det er egne ordninger og rutiner for GET-ligaen 

 

§4  NIHFs Adgangskort - 1 person tildeles:  

   Medlemmer av NIHFs utvalg, aktive forbundsdommere, støtteapparat landslag. 
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Støtteapparat landslag mottar forbundskort for 1 person. Paragrafen oppdateres for å 

reflektere eksisterende praksis. 

 

§5 Nytt punkt. Alle kamper i Eliteserien, menn, skal ha en dommerveileder tilstede under 

kamp. Dommerveileder kan, i tillegg til sin primære oppgave som dommernes coach, også 

være et nøytralt kontaktpunkt for lagene opp mot disiplinære saker.  

Dommerveileder godtgjøres pr kamp med kr 500,- + utgifter for eventuell reise og diett 

etter gjeldende regler. Regninger utbetales via felles utbetalingsordning og gjøres videre 

opp pr klubb i den sentrale ordningen mellom NIHF og NTH.   

NIHF utarbeider oppsett for dommerveiledere etter samme praksis og modell som for 

dommere.    

 

§8  Administrasjonsgebyr for internasjonale overganger iht. Art. 9.4. kr 1000,- 

 

Disse overgangene er blant de mest administrativt krevende og bør derfor ilegges gebyr. I 

og med at dette tilbudet retter seg mot mosjonsutøvere begrenser vi gebyret til 1000 kr. 

 

Kampreglementet 

 

§2-3 Ny setning for å tydeliggjøre av frist for innsendelse av omberammingsskjema for å få 

gebyrfri omberamming:  

 

Ovenstående er under forutsetning av at utfylt og signert omberammingsskjema er 

innsendt senest 1 uke for oppsatt kamp eller en uke før kampen skal spilles dersom den 

flyttes til tidligere dato enn opprinnelig oppsatt kamp. Unntatt fra dette er ved dokumentert 

sykdom i henhold til strekpunkt 2 over.  

 

§2-8.6 Spillere kan ikke flyttes mellom klubber etter 15. februar. Unntak er flytt av spillere mellom 

samarbeidslag i Breddedelen (ikke Prestasjon)  

 

§2-8.8  Ny setning: 

    I aldersbestemte klasser skal lagsnavnet inneholde begge samarbeidende klubbers navn. 

 

§2-10  Alle jenteklasser benevnes med JU 
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§4-2.2 a) Strek-pkt. 5  

Reduksjon av importer i Prestasjonsdelen fra 7 til 6 sesongen 19/20. Minst 16 av 22 på 

match-protokoll skal være nordmenn, derav minst 1 mv. 

 

  Sikre flere nordmenn bedre kamparena innen Prestasjonsdelen. 

 

§4-2.2 c)   Reduksjon av antall lag i 1. div fra 10 til 8 lag gjeldende fra sesongen 20/21.  

    

Styrke konkurranse-situasjonen for 1 div. Gjøre Prestasjonsdelen mer robust. Tilpasse 

seriestrukturen til ambisjonsnivået i organisasjonen.   

 

§4-2.2 e) Strek-pkt. 2   

Kvalifisering mellom 1. og 2. div. etter seriespillet sesongen 19/20 endres for å ivareta en 

reduksjon av antall lag i 1. div. fra 10 til 8 gjeldende fra og med sesongen 2020/2021.  

 

§4-3.a, b, c, d Breddedelen gjøres regional, der 3. div er høyeste nivå. Etter sesongen 19/20 deles 

lagene inn i regionale div., der hvert nivå har 8/9 lag. Det spilles om opp- og nedrykk der 

det finnes lavere divisjoner enn 3. div. Det arrangeres sluttspill der de regionale 3. div 

vinnerne møtes.  

 

Gjøre strukturen på Breddedelen helhetlig. Gjøre breddedelen tilpasset ambisjons- og 

kostnadsnivå til deltakerne, der også forpliktelsene ved deltakelse er tilpasset de som 

spiller her. 

 

Reisefordelingen innenfor en region kan opprettholdes der det er hensiktsmessig i senior 

menn bredde, noe som ivaretar F/S sitt innspill. Regionaliseringsprosessen har foregått 

over lang tid, og enkelte regioner har involvert klubbene i dette arbeidet. 

Kommentarene/vurderingene fra Forus/Sandnes tas til orientering, men hver region kan 

gjøre sine tilpasninger. 

 

§4-5.2 e. og f. 3 nye punkter: 

 

e) Dersom klubben har serietilbud for jenter i rett årsklasse, skal jenter prioritere deltagelse 

i jentelaget, ved kampkollisjon. 

f) Jenter har ikke automatisk rett til, men mulighet for, å delta på klubbens guttelag som et 

ekstratilbud, såfremt klubben har jentelag i egen årsklasse.  
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  g) Dersom klubben ikke har jentelag, har jenter rett til å delta på guttelag i egen årsklasse.  

 

Intensjonen er ikke å begrense tilbud til jenter, men å klargjøre forskjell på muligheter og 

rettigheter.  

 

§4-5.4  Jentealder er opp til og med JU16-årsklassen.  

 

§5-2.2  Tydeliggjøring: 

Alle kampene skal ha en vinner. Ved uavgjort etter ordinær tid spilles spilleforlengelse til 

kampen er avgjort. 

 

Nytt avsnitt: Der det benyttes tidsbegrenset spilleforlengelse, og ingen avgjørelse har 

kommet, skal man benytte straffeslag for å avgjøre kampen. 

 

§5-3.4 Ingen endring av kampreglementet, men NIHF tydeliggjør de ulike mulighetene 

reglementet gir i Breddedelen, herunder flytt av spillere mellom 2 lag i samme årsklasse, 

kombinert med bruk av overårige spillere (dvs. både horisontal og vertikal flytt av spillere) 

 

§5-4.3  Hybrid-bytt ved tute-hockey U11 – U13: 

Klokka går så lenge det ikke er stopp i spillet. Avblåsning (stopp i spillet) ved blokkering, 

mål, offside, icing, utvisning eller puck over vantet. Ved tut (ikke stopp i spillet – klokka 

går) skal alle spillere innenfor byttesonen (egen spilleboks), og berøre vantet før neste 

formasjon spillere entrer isen. 

MV har lov å ta pucken ved tut, og kan spille g opp til motsatt blålinje. Hvis MV velger å 

blokkere pucken stoppes spillet. MV kan også forlate målgården, hente pucken og spille 

pasning, eller legge til rette for egen spiller som kommer inn på isen. 

Ved tut kan ikke de som skal forlate isen, bevisst berøre pucken f.eks. ved å dumpe 

pucken til et fordelaktig område etter at signalet er gått. Dette bestraffes med straffeslag. 

Pucken blir/skir der den ble etterlatt da tutesignalet gikk (eller den er håndtert av MV), 

spillet fortsetter av førstemann som kommer fram til pucken, uavhengig av hvilket lag 

spilleren tilhører. 

Tjuvstart eller feil bytte bestraffes med straffeslag. 

Ved utvisning sitter utvist spiller i utvisningsboksen hele utvisningstiden. Utvist spiller går 

deretter alltid til egen spillerboks for å bytte, uten å delta i spillet. Ved deltagelse i spillet 

ilegges spilleren ny utvisning. Hvis utvisningen går ut samtidig som tutesignalet, og 

spilleren tilhører den formasjonen som skal spille neste bytt, må spilleren likevel bort til  
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vantet i byttesonen og «bytte» sammen med resten av sin formasjon, før spilleren kan 

delta i spillet. 

 

§5-5.5 Alle kamper for U8 skal spilles på mini-baner ved at det spilles på tvers av 

lengderetningen. Alle kamper for U9 og U10 skal spilles på tvers og banen deles i to like 

store deler der vantet settes på rødlinjen. 

 

§5-5.7 «Speed-hockey» U8 – U10 dvs. Kun dropp ved mål eller bytter, målvakt gis sjansen til å 

sette i gang spillet ved at motstanderen trekker unna til midt på banen. 

 

Forklaring speedhockey: 

-Kun dropp ved tutebytte og mål. 

-Ved blokkering: 

    -Dommer blåser for å instruere stopp i spill. 

      -Motstander av blokkerte keeper går tilbake til sin banehalvdel (over midt)  

    -Dommer har ansvar for kommunikasjon på isen 

    -Keeper slipper puck ut til medspiller - spillet er i gang. 

 

§5-6.2 For nybegynnere, og i helt spesielle tilfeller, kan det gis dispensasjon 2 årsklasser ned. Det 

er krav til innsending av dokumentasjon fra offentlig instans (pp-tjeneste, lege, 

helsepersonell). Dersom klubben ikke har tilbud i rett årsklasse eller årsklassen under, kan 

spillere søke disp. 2 årsklasser ned uten dokumentasjon.  

 

  For å gi nybegynnere og utøvere i områder med begrenset antall lag, større mulighet til å 

spille kamper. 

 

§5-8  Ny paragraf: Barneidrett 

1. Barneidrett defineres for alle spillere i årsklassen U13 og yngre.  

2. Det er ikke tillatt å flytte spillere fast opp i årsklasse på permanent basis.  

3. Hospitering av spillere innenfor barneidrett skal gjelde alle spillere innenfor samme 

årsklasse – alle skal ha likt tilbud. Det er ikke tillatt å selektere med bakgrunn i fysikk, 

ferdigheter eller andre forhold.  

4. Dersom klubben har flere enn 17 spillere i en årsklasse skal alle ha tilbud om å delta i 

alle kamper. Ved flere enn 17 spillere kan det rulleres slik at laget til enhver tid stiller 

med 15 utespillere + 2 målvakter pr kamp. Det er dog ikke tillatt å foreta laguttak i forhold 

til hvilken motstander laget skal møte.  
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5. I alle seriekamper er rulleringsskjema en del av resultatrapporteringen og skal sendes 

inn sammen med matchprotokollen.  

6. Ved deltagelse i turneringer/kamp mot utenlandske motstander, se kapittel 7 og 

underliggende paragrafer.  

7. Det vises for øvrig til NIFs Barneidrettsbestemmelser og «ofte stilte spørsmål».  

  

§9-1 Klubbene betaler selv sine reise- og diettutgifter ved de ordinære seriekamper. Unntatt er 

1., 2. divisjon, menn, kvinner Elite og 1. div., samt landsomfattende U15, U16, U18 og U21 

serier, hvor det er reiseutgiftsfordeling mellom de deltakende lag etter avstandstabellen og 

pris på kr. 20,- pr. km. 

Med dette fjernes obligatorisk reisefordeling fra 3 div menn senior da serier blir inndelt 

geografisk. NIHF kan fortsatt, etter enighet mellom deltakende klubber i samme serie, 

foreslå ny økonomisk modell for reisefordeling, i de tilfeller normalordningen gir urimelige 

utslag for klubbene. 

 

Reisefordelingen innenfor en region kan opprettholdes der det er hensiktsmessig. 

NIHF støtter forslaget om at reisefordeling innen 1 region for senior menn bredde 

opprettholdes der det er hensiktsmessig. 

 

Karantenebestemmelser disiplinære straffer 

 

For spillere som deltar i flere klasser/divisjoner kan karantene sones i den årsklassen 

spilleren aldersmessig tilhører.  Straffen kan også sones i de årsklasser/divisjoner 

vedkommende kan delta i, ref. Kampreglementets § 2-9, hvor man har deltatt i minimum 

50% av lagets kamper.  Det er ikke mulig å sone mer enn 1 kamp pr. dag, heller ikke å 

spille samme dag som karantenen går ut. 

Unntaket er karantener fra kamper i Eliteserien senior, menn. De må sones i Eliteserien, 

menn, med mindre spilleren har deltatt i minimum 50 % av kampene i egen/annen 

årsklasse. 

 

Klubblisensreglementet 

 

§3.4 Klubber som ikke har skilt ut elitevirksomheten (fra bredden) må avlegge eget 

avdeligsregnskap for elitevirksomheten i klubblisensrapporteringen. 
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Overgangsreglementet 

 

§2 b) 3. avsnitt  

Presisering: det gis ikke dispensasjon fra overgangsfristen. 

Tilsvarende for §5 (1) b. 2. avsnitt. 

 

§3 c) U13 og yngre: 

 

Overganger i denne aldersgruppen kan skje gjennom hele året. Overgang kan skje flere 

ganger i samme sesong, men aldri for kortere periode enn 14 dager. Perioden regnes 

f.o.m dato overgangen er registrert i SportsAdmin, t.o.m. dato ny overgang er registrert i 

SportsAdmin. 

 

På grunn av en begrensning i SportsAdmin kan det ikke gå mindre enn 14 dager mellom 

to overganger, også for utøvere U13 og yngre. 

 

§5 (1) g)  

2. avsnitt ITC som er behandlet og godkjent av IIHF og Home MNA kan avbestilles inntil 2 måneder 

etter godkjennelsen dersom oppholdstillatelsen ikke innvilges eller trekkes tilbake. Ved 

avbestilling vil avgift til IIHF (CHF 400) og Home MNA (CHF 0 – 500) bli trukket fra 

administrasjonsgebyret. 

 

§5 (1) k) Bylaw 409 erstattes med Art. 9.4. i IIHF transfer regulations. Krav om 15 år uten transfer. 

 

§7 e) Det bør tegnes forsikring i tryout-perioden for utenlandske statsborgere som ikke er 

medlem av Norsk Folketrygd. 

 

Informasjon vedrørende forsikring av utøvere på tryout tas ut av overgangsreglementet og legges 

på NIHFs hjemmesider under forsikring og lisens. 

 

 

§9 b) En spiller kan i en og samme sesong bare representere 1 - én - klubb i obligatoriske 

kamper. Se for øvrig NIHFs lov § 28. 

 

  Lisens følger personen. 
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Policydokument 

 

Bruk av hjelm for trenere og annet personell som befinner seg på isen under aktivitet legge 

inn som anbefaling i Policy-dokumentet under bokstav e – Tiltak - Klubb.  

 

Reglement for Disiplinærutvalget 

 

§11 For spillere som deltar i flere klasser/divisjoner kan karantene sones i den årsklassen 

spilleren aldersmessig tilhører.  Straffen kan også sones i de årsklasser/divisjoner 

vedkommende kan delta i, ref. Kampreglementets § 2-9, hvor man har deltatt i minimum 

50% av lagets kamper.  Det er ikke mulig å sone mer enn 1 kamp pr. dag, heller ikke å 

spille samme dag som karantenen går ut. 

Unntaket er karantener fra kamper i Eliteserien senior, menn. De må sones i Eliteserien, 

menn, med mindre spilleren har deltatt i minimum 50 % av kampene i egen/annen 

årsklasse. 

 

Reglement for ishockey og næringsliv 

 

§7  Reklamens utforming m.v.  

Pkt.1 Områdespesifisering inkludert tegning for spillere og dommer utgår. 

 

Klubb velger selv felles plasseringen av navn på spillernes rygg:  

Alt 1. – oppe over tallet (over skuldre) eller  

Alt 2. – under tallet (nederst på rygg/baken).  

 

Stropp påsydd på innsiden av drakt («fighting strap») (se også spillereglene) 

 

§13  Digital reklame er tillatt på ishockey arena på følgene områdespesifisering: 

Pkt. 1 Led-reklame: 

- Tribune kortside 

- Tribune langside 

- Skjermer inngangsparti 

- Led-sirkel 

- Vrimleområde 

Pkt. 2 Digital reklame i vant og plexiglass er gjenstand for utredning og godkjenning fra  

NIHF. 

https://www.hockey.no/contentassets/6c7d208ce03f429b9be966447e107ea6/reglement-for-ishockey-og-naringsliv-0115.pdf


NORGES ISHOCKEYFORBUND 

THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION 

 

 

 

POST: Ullevål Stadion, 0840 Oslo | BESØK: Sognsveien 75 J, 0840 OSLO  | TLF: +47 2102 9000  
ORG NR: 971 218 347 | Bankkonto  7874 05 97085 – lisens | EPOST: hockey@hockey.no | www.hockey.no Page 10 of 10 

 

 

 

§14  Digital reklame på mediakube er tillatt, men hensyntatt arrangement-bestemmelser. 

 

§15  Oppdatering av linker og referanser til NIFs -Lov. 

 

Spillereglene  

   

Tillegg Spillereglene: 

Alle spillere i prestasjonsseriene skal ha en stropp bak på drakten, som fester drakten til 

buksen (fightstrap) og videre holder drakten utenpå. 

 


