
Vedlegg til sak 6B. Endring i Protest og appellreglementet 

 

 Navn på 

reglement 

§§ Forslag fra Forslag Hva som ønskes oppnådd med endringen Forbundsstyrets 

anbefaling 

1 PROTEST- OG 

APPELLREGL

EMENT 

§ 2 pkt. 2 Stavanger 

Ishockey 

klubb 

Endres til å lyde: Gjelder det forhold under 

kampen må lagets kaptein eller offisiell lagleder 

meddele dommeren at protest vil bli nedlagt, 

samt sende e-post til NIHF om det samme 

senest 12 timer etter kampslutt. 

For å modernisere og tilpasse regelverket til 

dagens situasjon med nye 

kommunikasjonsmetoder. 

Anbefales 

2 PROTEST- OG 

APPELLREGL

EMENT 

§ 3 Stavanger 

Ishockey 

klubb 

Endres til å lyde: 

1. Protesten skal være skriftlig, 

underskrives av klubbens fungerende 

leder eller den han på forhånd har 

bemyndiget og sendes på e-post til 

offisiell adresse hos NIHF.  

2. Protest etter § 2, pkt. 2 og 3, må 

sendes vedkommende myndighet 

senest 24 timer etter kampslutt  

3. Protestgebyret er kr. 1000, - og 

dokumentasjon på innbetalt gebyr må 

sendes sammen med protesten.  

 

For å modernisere og tilpasse regelverket til 

dagens situasjon med nye og raskere 

kommunikasjonsmetoder. 

Anbefales 

3 PROTEST- OG 

APPELLREGL

EMENT 

§ 5 Stavanger 

Ishockey 

klubb 

Andre avsnitt endres til å lyde: 

Finner vedkommende myndighet at de 

formelle mangler er av uvesentlig betydning, 

kan protesten allikevel realitetsbehandles. Den 

myndighet som skal avgjøre protesten, kan 

innhente uttalelser fra sakens parter og fra 

vitner. Disse plikter å avgi uttalelse innen 12 

timer slik at en protest kan realitetsbehandles 

før en eventuell ny kamp skal spilles.  

 

For å modernisere og tilpasse regelverket til 

dagens situasjon med nye og raskere 

kommunikasjonsmetoder. 

 

Anbefaler at forslaget gjelder i 

prestasjonsdelen, men at man 

opprettholder gjeldende 

reglement for breddedelen 

4 PROTEST- OG 

APPELLREGL

EMENT 

§ 7 Stavanger 

Ishockey 

klubb 

Endres til å lyde: 

Avgjørelse av protest skal begrunnes og 

meddeles i e-post til partenes og klubbenes 

offisielle adresser. Samtidig skal det gis 

For å modernisere og tilpasse regelverket til 

dagens situasjon med nye og raskere 

kommunikasjonsmetoder. 

Anbefales 



opplysning om appellinstans og frist for 

appell.  

 

5 PROTEST- OG 

APPELLREGL

EMENT 

§ 10 Stavanger 

Ishockey 

klubb 

Endres til å lyde: 

Appell fra klubb underskrives av klubbens 

fungerende leder eller den han bemyndiger. 

Appell fra enkeltmedlem skal underskrives av 

medlemmet eller den han bemyndiger. 

Appellen sendes forbundsstyret på e-post. 

Kopi av appellen må også sendes på e-post til 

samtlige impliserte parter.  

 

For å modernisere og tilpasse regelverket til 

dagens situasjon med nye og raskere 

kommunikasjonsmetoder. 

 

Anbefales 

6 PROTEST- OG 

APPELLREGL

EMENT 

§ 11 Stavanger 

Ishockey 

klubb 

Endres til å lyde: 

Appell må være innsendt innen 12 timer etter 

at meddelelsen om avgjørelsen er mottatt. Jfr. 

§ 11-11 NIFs straffebestemmelser om 

forgåelser. Gjelder appellen kamp som 

administreres av forbundsstyret, må denne 

være innlevert jfr. nærværende reglement § 10, 

senest 24 timer etter at forbundsstyrets 

avgjørelse er mottatt, hvis appellen ikke 

allerede er kommet inn. I tilfelle avgjørelse av 

en disiplinærsak vedrørende karantene for et 

antall kamper som kan appelleres, må appellen 

være innlevert jfr. nærværende reglement § 10, 

senest 24 timer etter at avgjørelsen er mottatt. 

For appell til forbundsstyret er gebyret kr. 

1.000,- og til appellutvalget kr. 2.000,-. For 

appell til appellutvalget fra enkeltmedlem er 

gebyret kr. 1000,-. Dokumentasjon på 

innbetalt gebyr må sendes samtidig som 

appellen.  

 

For å modernisere og tilpasse regelverket til 

dagens situasjon med nye og raskere 

kommunikasjonsmetoder. 

 

Anbefales ikke, men e-post 

kan benyttes som 

kommunikasjon. 



7 PROTEST- OG 

APPELLREGL

EMENT 

§ 12 avsnitt 

4 

Stavanger 

Ishockey 

klubb 

Endres til å lyde: 

Den myndighet som skal avgjøre appellen kan 

innhente uttalelser fra sakens parter og vitner. 

Disse plikter å avgi uttalelse innen den frist 

som settes av den myndighet som skal avgjøre 

appellen, som ikke skal være lenger enn 24 

timer. Avgjørelse av appellen kan bare bygge 

på de grunner som er gjort gjeldende ved 

foregående instans (protest). For behandling 

av appeller etter straffereglementet, gjelder 

Straffereglementets saksbehandlingsregler 

tilsvarende så langt de passer. 

 

For å modernisere og tilpasse regelverket til 

dagens situasjon med nye og raskere 

kommunikasjonsmetoder. 

 

Anbefales ikke 

8 PROTEST- OG 

APPELLREGL

EMENT 

§ 16 avsnitt 

tre 

Stavanger 

Ishockey 

klubb 

Endres til å lyde: 

 

Protester, klager og appeller hvis utfall kan få 

betydning for oppsett av sluttspill eller 

kvalifiseringsspill må sendes, uten ugrunnet 

opphold og uten hensyn til fristene som ellers 

gjelder. Slik at en avgjørelse kan foreligge før 

oppsettet for sluttspill-/kvalifiseringskamper 

må fastsettes av hensyn til fastsatt 

avviklingsplan for disse. 

For å unngå å få situasjoner der en protest 

ikke er avgjort for neste kamp spilles. Samt 

at det skal være tilstrekkelig tid for å kunne 

endre på oppsatte kamper. 

Anbefales ikke 

9 PROTEST- OG 

APPELLREGL

EMENT 

§ 16 nytt 

avsnitt fire 

Stavanger 

Ishockey 

klubb 

Dersom en kamp under sluttspill blir annullert 

og må spilles på ny som følge av en protest, 

skal den nye kampen avvikles før de 

påfølgende kamper i sluttspillserien spilles. 

Påfølgende kamper skal endres deretter. 

 

For å opprettholde det konkurransefortrinn 

som er oppnådd i et sluttspill. 

Anbefales ikke 

 

 

 


