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KAP. 1. VIRKEOMRÅDE
§ 1-1 NIHF's bestemmelser må følges
Alle ishockeykamper skal spilles etter kampreglementets bestemmelser og etter NIHF's lov, øvrige
reglementer og spilleregler.
KAP. 2. GENERELLE SPILLEBESTEMMELSER
§ 2-1 Påmelding og avgift
Påmelding av lag gjøres på den måten administrerende myndighet kunngjør innen nærmere fastsatt
frist. Hver klubb kan melde på ett eller flere lag i alle kategorier/klasser. Klubben faktureres på
etterskudd for påmeldingsavgiften. Rett til å delta bortfaller dersom fakturaen ikke er betalt ved forfall,
jfr. også Administrasjonsreglementets §9.
§ 2-2 Spillesesong
Spilleplan (serieoppsett) som omfatter kommende spillesesong i prestasjonsdelen skal være klar før
Forbundstinget/20.juni.
§ 2-3 Berammelser, omberammelser
Med Prestasjonsdelen menes GET-ligaen for senior herrer, Eliteserien Kvinner, 1 div herrer, 2 div
herrer, U20 Elite, U18 Elite. Med Breddedelen menes øvrige serier administrert av NIHF. Kampene
berammes av NIHF eller respektive krets. Berammelse eller omberammelse av kamper i
Prestasjonsdelen skal bekreftes skriftlig med minst 36 timers varsel med mindre begge klubber
samtykker i noe annet. I øvrige serier er fristen 24 timer. Før omberamming finner sted skal begge
lags klubber ha blitt gitt mulighet til å uttale seg. Denne fristen er ikke gjeldende for endring av
oppsatte kamper (ikke terminfestede seriekamper) og annullerte sluttspillskamper.
Fastlagt skjema sendes til administrerende myndighet i god tid før kampdato. I Elite-, 1. divisjon og 2
divisjon sendes endringssøknad i eget skriv (e-post). Skriftlig bekreftelse fra motstander må sendes inn
(søker av endringen er ansvarlig for at dette skjer).
Skjemaet skal være undertegnet av både hjemmelag og bortelagets lagledere. Skjemaet skal inneholde
opplysninger om omberammingsgrunn og forslag til ny kamptid – godtatt av begge parter. Skjemaet
sendes skannet pr. e-post.
Avslag på omberammingssøknad er ensbetydende med at oppsatt kamp skal spilles.
Retningslinjer for omberamming av kamper i aldersbestemte klasser, kvinner samt senior 3. og 4.
divisjon:
Omberamminger som ikke blir gebyrlagt:
Kamper som er lagt i skoleferiene (høst-, jul eller vinterferie). Gjelder ikke senior/kvinner eller
juniorklassene.
Kamper hvor minst 3 av lagets faste spillere er forhindret fra å delta i grunnet skoletur,
konfirmasjonsforberedelser, sykdom. Frafallet skal være skriftlig bekreftet av rektor, prest, lege
etc.
Kampkollisjon med årsklassen over eller under (seriekamper eller turneringer i regi av NIHF).
Kretslagssamlinger (gjelder kun kamper i samme årsklasse).
Landslagssamlinger (gjelder kun i kamper i samme årsklasse).
Omberamminger som blir gebyrlagt, se Administrasjonsreglementets § 11.
§ 2-4 Seriekamper, poengberegninger, plassering
1.
I enkelt serie spiller hvert lag 1 kamp mot hvert av de øvrige lag. I dobbelt serie 2 kamper mot
hvert av de øvrige lag, en hjemme og en borte.
2.

Dersom ingen annen poengfordeling er vedtatt og kunngjort fordeles poeng slik:
- For vunnet kamp 2 poeng.

3

3.

For tapt kamp 0 poeng.
Ved uavgjort kamp 1 poeng til hvert lag.

Klubbenes plassering bestemmes av poengtallet. Står 2 eller flere lag likt, gjelder følgende:
a. Det lages en undertabell bestående av kampene mellom de lagene som har samme
poengsum. Denne undertabellen danner grunnlag for rangeringen av lagene som står likt i
den opprinnelige tabellen etter følgende system:
i. Rekkefølgen mellom lagene som står likt avgjøres av poengtallet i undertabellen.
ii. Dersom alle eller noen av disse lagene har samme poengsum i undertabellen,
avgjøres rekkefølgen av målforskjellen i undertabellen. Det laget med flest plussmål
rangeres først.
iii. Hvis det fortsatt står likt mellom lagene, skal laget med flest scorede mål i
undertabellen rangeres først.
b. Hvis to eller flere av lagene ikke kan skilles etter pkt. a i - iii, lages en ny undertabell
bestående av kampene mellom de lag som ikke lot seg skille ved anvendelse av pkt. a i-iii.
Rekkefølgen i den nye undertabellen avgjøres etter samme prosedyre som i pkt. a i-iii.
Denne fremgangsmåten fortsetter inntil det ikke er mulig å skille lagene.
c. Dersom to eller flere av lagene fremdeles ikke kan skilles etter pkt. a og b, lages tabell der
alle kamper mot samtlige lag er med, og hvor lagene rangeres etter anvendelse av 3a-i-iii.
Hvis 2 eller flere av lagene fortsatt ikke kan skilles skal det lages en ny undertabell
bestående av kampene mellom hver av lagene som står likt, og det lag som ligger nærmest
under på tabellen. Lagene som fortsatt står likt rangeres da ved anvendelse av a i-iii anvendt
på deres kampresultater mot det nye laget i undergruppen. Står fremdeles to eller flere av
lagene likt, lages det nye undertabeller bestående av kampene mellom hver av disse og det
neste laget som befinner seg nærmest under disse. Lagene som står likt rangeres da ved
anvendelse av a i-iii anvendt på deres kampresultater mot den nye undergruppen.
Prosedyren gjentas til det ikke er lag igjen på tabellen.
d. Hvis det fremdeles ikke er mulig å skille to eller flere lag fra hverandre skal ranking/seeding
inn i turneringen/serie bestemme, der høyets ranket/seedet lag vinner.
e. Hvis det fremdeles ikke går å skille skal det foretas loddtrekning fra NIHF.

§ 2-5 Dommere
Forbundsstyret er ansvarlig for at det oppnevnes dommere til alle kamper i det landsomfattende
seriesystemet. Kretsene (NIHFs regionsansvarlig) i samarbeid med NIHF er ansvarlig for at det
oppnevnes dommere til alle øvrige kamper som administreres av NIHF. Klubben er ansvarlig for at
den har en dommeransvarlig som fungerer og som setter opp dommere i klubbens hjemmekamper i
klassene U13 og yngre, og at klubbens dommeransvarlig er registrert hos NIHF i det til enhver tid
gjeldende registreringssystem som er aktivt.
1. Kamper på liten bane kan dømmes med en dommer.
2. Kamper på stor bane opp til og med klassen U13 kan dømmes med to dommere.
3. Get-ligaen, kvalifisering til Get-ligaen, kvalifisering til 1. divisjon senior, samt NM sluttspill
U20 skal dømmes med 4 dommere.
4. Alle andre klasser skal dømmes med 3 dommere.
5. Ved skader eller andre uforutsette hendelser skal kamper søkes gjennomført ref § 3-4
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§ 2-6 Minst antall spillere
Et lag må minst ha 6 spillere for å begynne kampen.

§ 2-7 Klubber med mer enn ett lag

For å kunne melde på 2 lag i samme årsklasse i aldersklassene U8-U10 må klubben ha
minimum 18 lisensierte spillere i årsklassen.
For å kunne melde på 2 lag i samme årsklasse i aldersklassene U11 og oppover må klubben ha
minimum 20 lisensiert spillere i årsklassen.
For klubber med mer enn ett lag i klassen gjelder følgende for flytting av spillere mellom
lagene
1. For lag som spiller i forskjellige divisjoner: En spiller som har spilt på et høyere lag må stå
over en av dette lagets kamper før han kan spille på et lavere lag. Kamp som går samme dag
anses i denne forbindelse ikke som stått over.
Unntatt er spillere som aldersmessige kan spille i seniorklasse som ikke har fylt 23 år pr. 1.
januar i angjeldende sesong. Disse kan fritt flytte mellom sin klubbs første- og annetlag i
seniorklassen.
Se også spesielle bestemmelser for flytting av spillere mellom lag i aldersklassene U8-U10,
U11-U13 og U14-U16.
2. Ingen spillere kan som medlem av én og samme klubb delta på mer enn to lag i samme klasse.
I klassene U14 og eldre hvor en klubb deltar med 1. og 2. lag i samme avdeling/divisjon, er
lagene å betrakte som to helt atskilte lag. En spiller som deltar i sluttspillet eller
kvalifiseringskamper for ett lag kan ikke spille sluttspill eller kvalifiseringskamper for et annet
lag. Se også § 2.8.3
3. I klassene U20 og U18 kan 2. målvakt på førstelaget delta som målvakt på annetlaget uten å
stå over kamper.
§ 2-8 Samarbeidslag – Parallell spilletillatelse
Alle klubber i seriesystemet kan knytte til seg en samarbeidsklubb. Samarbeidet må meldes på særskilt
skjema som hentes på www.hockey.no og sendes NIHF. Det kreves et gebyr for å knytte til seg en
samarbeidsklubb og ny klubb vil bli fakturert for gebyret etterskuddsvis (se
administrasjonsreglementets § 8). Ved for sen innbetaling opphører samarbeidsavtalen automatisk.
Ved overtredelse viser vi til Kampreglementets § 10-1 Sanksjoner og disiplinærforføyninger.
Samarbeidet gjelder fra den dato skriftlig bekreftelse foreligger.
1. Klubber kan inngå avtaler om å opprette et samarbeidslag i hver av de enkelte årsklasser,
inklusive seniorlag, forutsatt at de klubber det gjelder ikke har egne lag i de samme
årsklasser (aldersbest.)/divisjoner (senior).
2. U18 og eldre gis anledning til å samarbeide om to lag i samme klasse såfremt
samarbeidslagene i den samme klassen spiller i forskjellige serier/divisjoner.
3. Reglene i § 2-7 om flytting av spillere mellom lag får anvendelse også på flytting av
spillere fra et klubblag til et samarbeidslag og flytting tilbake til klubblaget samt på
flytting mellom to klubbers samarbeidslag i samme klasse. I tillegg kan målvakter i de
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samarbeidende klubber benyttes på samarbeidsklubbenes A-lag, med unntak av 1.
målvakten (selv om han er junior) i siste kamp i den klubb som er øverst i seriesystemet.
Se også § 2.7.2.
4. Dersom samarbeidslagene blir spillende i samme divisjon, oppheves
samarbeidsregistreringen, og den enkelte spiller skal spille for moderklubben resten av
sesongen.
5. Spillere på slike samarbeidslag trenger ikke melde overgang, men beholder sitt
klubbmedlemskap og er således spilleberettiget i egen klubb også for de lag spilleren
aldersmessig kan spille på.
6. For breddedelen gjelder at spillere ikke kan flyttes mellom lagene etter 31. januar.
7. Mosjonsklubber/breddeklubber som inngår samarbeid med lag i Prestasjonsdelen må løse
ITC for eventuelle spillere som tidligere har spilt i utenlandsk forbund.
8. Samarbeidslag må registreres innen 31. august (skjemaet sendes som skannet e-post). Ved
registreringen må det angis lagets navn, hvilke klubber som samarbeider om laget/lagene
og hvilken av disse klubbene som administrerer laget/lagene.
9. Klubber innenfor samme allianseidrettslag kan benytte spillere fritt i de lag spillerne
aldersmessig har lov til å delta (se § 2-9 i dette reglement) uten overgang eller opprettelse
av samarbeidslag. Forutsetning er at spillerne skal ha sin spilleberettigelse i den klubb de
har sitt spilletilbud ifht alder/den klubb de har spillerkontrakt med.

§ 2-9 Aldersbestemmelser
1.
For sesongen 2017/18 gjelder følgende aldersbestemmelser:

Senior
U20
U18
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8

Spillere født:

Spillere kan delta i klassen med fødselsår:

1997 eller før
1998, 1999
2000,2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1998,1999,2000, 2001
2000, 2001, 2002
2002, 2003
2003, 2004
2004, 2005
2005, 2006
2006, 2007
2007, 2008
2008, 2009
2009, 2010
2010*
2011*

Spillere kan konkurrere fra det året de fyller 6 år.
*

Spillere født senere enn 2010/2011 kan ikke delta i seriespill i U9/U8, men de kan delta i
treningskamper og turneringer approbert av NIHF, i egen årsklasse (se NIFs
barneidrettsbestemmelser).

2.

I klassene U13 og yngre er det ikke tillatt å premiere enkeltspillere i form av kåring av "allstarteam", "beste spiller" e.l.

3.

I klassene U13 og yngre er det ikke tillatt å erstatte målvakten med en utespiller annet enn under
eventuell avventende utvisning (viser til § 5-4, pkt. 2).
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4.

I klassene U11 og yngre er det forbud mot kroppstaklinger. En spiller som bevisst setter inn en
kroppstakling skal irettesettes av dommeren og forklares feilen.

5.

Spillere i klassene U15 og yngre som 2. gang i samme kamp blir utvist for hvilken som helst av
følgende 10 forseelser nektes å delta i resten av den kampen det gjelder:
Boarding, charging, cross-checking, roughing, albuetakling, knetakling, clipping,
takling mot hodet og nakke, takling bakfra. Spilleren det gjelder forlater kampen og
en annen spiller soner den aktuelle tominutters utvisning.

6.

a. Kvinne-/jentespillere som deltar på guttelag:
- Kvinner kan spille på menn senior, U15, U16, U18 og U20 klubblag.
- Jentespillere kan delta i klassen U8-U15 når de er like gamle eller ett år eldre.
b. Kvinne-/jentelag som deltar i kamper mot guttelag:
- Skal lag med jenter/kvinner delta i konkurranser mot guttelag vurderes kvaliteten fra
sesong til sesong, slik at man finner en serie som passer lagets kvalitet. Dette vurderes av
klubben og den/de som administrerer serien.
c. Klasser der kvinne-/jentelag spiller mot kvinne-/jentelag:
- Skal lag med jenter/kvinner delta i eget seriespill, vurderes aldersbestemmelsen fra
sesong til sesong. Dette vurderes av klubben og den/de som administrerer serien.

§ 2-10 Spilletid, utvisningstid, pausetid
Anbefalt spilletid er:

Senior landsomfattende
Senior krets
U20/U18/U16
U15
U14/U13
U12/U11
U10/U9
-

Effektiv

Brutto

Pausetid

3 x 20 min.
3 x 15 min.
3 x 20 min.
3 x 15 min.
2 x 20 min.
2 x 18 min.
2 x 18 min.

2 x 27 min.
2 x 27 min.
-

2 x 15 min.
2 x 15 min.
2 x 15 min.
1 x 15 min.
1 x 5 min.

Spilletiden fremgår av invitasjonen til den enkelte konkurranse.
For U13 og yngre er utvisningstiden 1 min. ved effektiv spilletid og 2 min. ved brutto
spilletid.
For de øvrige klasser er utvisningstiden 2 min. ved effektiv spilletid og 3 min. ved brutto
spilletid.
Ved soning av utvisning ved brutto spilletid begynner utvisningstiden å løpe ved
igangsetting av spillet etter at utvisningen er idømt.
Det er ikke krav til ispreparering der det er 5 minutters pause.

§ 2-11
Fritatt for obligatoriske kamper
En klubb skal etter søknad bli fritatt for å spille obligatoriske kamper hvis 2 eller flere av klubbens
spillere er forhindret fra å spille pga. deltakelse på en av forbundets landslag i samme årsklasse.
Dersom en spiller uttatt på landslaget melder forfall har han ikke rett til å delta i serie- eller cupkamper
(uansett klasse) i den tidsperioden landslaget er samlet. Dette gjelder uansett av hvilken grunn forfallet
er meldt.
§ 2-12
Kretskamper for aldersbestemte klasser og skolene
Alle kamper omhandlet i denne paragrafen administreres av de respektive kretsstyrer. I de kretser med
klubber som deltar i NIHF's seriekamper skal det hvert år arrangeres kamper for klubbenes
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aldersbestemte klasser i henhold til reglement godkjent av NIHF for slik gjennomføring Om det kan
gjennomføres, skal kretsene arrangere konkurranser for skolene.
§ 2-13

Arrangementer organisert av andre enn organisasjonsledd innen NIHF

1. Deltagelse i aktiviteter i Norge arrangert av aktører som ikke er organisasjonsledd innen
NIHF, og som selger ishockeyaktiviteter uten at disse aktiviteter på forhånd er godkjent av
NIHF er ikke tillatt.
2. Slike aktiviteter kan godkjennes dersom de:
 Arrangeres av eller i samarbeid med organisasjonsledd innenfor NIHF, eller
 Har innhentet godkjennelse fra NIHF senest 2 måneder før aktiviteten finner sted og
 Aktivitetene foregår utenfor serie-sesong, dvs. i tidsrommet 15. april til 31. august
hvert år;
 Tilbudet ikke er rettet mot barneidretten og
 Aktører og utøvere plikter å sette seg inn i NIHFs retningslinjer for Select-virksomhet
offentliggjort på NIHFs nettsider.
3. Enkeltutøvere eller organisasjonsledd som samarbeider med eller deltar i slike aktiviteter
uten at aktivitetene er godkjent etter punkt 2 risikerer å bli utestengt fra aktiviteter innenfor
NIHF, jfr. § 10-1.

§ 2-14
Kretsenes reglement
Kampene innen kretsen spilles etter det av kretsen fastsatte og av Forbundsstyret godkjente reglement.
Reglementet må foruten generelle bestemmelser inneholde regler om:

inndeling i og kvalifisering for klasser/divisjoner.

spillerens spilleberettigelse for forskjellige klasser.

kampsystem.

at kretsstyret fastsetter bane og fordeler arrangementene.
KAP. 3. GENERELLE ARRANGEMENTSBESTEMMELSER
§ 3-1 Baners godkjennelse
Forbundsstyret må godkjenne de baner som benyttes til seriekamper og til andre kamper som
administreres av forbundet, jfr. NIHF’s sertifiseringsbestemmelser for hhv. Eliteserien og for øvrige
serier.
Baner som brukes i andre kamper må godkjennes av de respektive kretsstyrer.
Kamper i Eliteserien, Kvinner Elite, 1. og 2. divisjon, samt i landsomfattende juniorserier skal
avvikles på overbygget kunstisflate.
Kamper i samarbeidsserier mellom flere kretser skal avvikles på kunstisanlegg. Dersom et av lagene
har lang reise (flyreise) skal kampen avvikles på overbygget kunstisflate.
Forbundsstyret kan gi dispensasjon.
§ 3-2 Bane, garderobe, pucker, målnett, forsømmelse fra arrangørens side.
1.
Det arrangerende lag skal skaffe til veie og bekoste leie av bane og garderober, samt betale
dommere.
2.

Arrangøren skal holde det antall pucker som er nødvendig for å gjennomføre kampen.

§ 3-3 Drakter
1.
Klubbens drakter skal godkjennes av forbundsstyret. Drakten skal inneholde minimum 80 % av
grunnfargen før reklame.
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2.

Har lagene etter dommerens oppfatning for like approberte drakter, er det bortelagets plikt å
skifte drakter.

3.

Spillere uten reglementert drakt kan delta med dommerens tillatelse. Slik tillatelse fritar dog
ikke for eventuell straff.
Spillere med blodsøl på trøyen tas ut av kampen, men kan fortsette med ny trøye.

4.

NIHF disponerer et felt inntil 1,5 dm2 på draktens høyre bryst/skulder for plassering av en av
NIHF's sponsors merke. NIHF skal informere klubbene innen 31.10. hver sesong om NIHF
ønsker å benytte seg av dette feltet på draktene den påfølgende sesongen.

§ 3-4 Dommeren, matchprotokoller og ansvar
1.
Arrangørlaget skal holde matchprotokoll og sende den inn til angjeldende myndighet.
U8-U10 sendes arrangerende krets.
Alle avdelinger som fører Hockey Live - rett etter kampslutt.
Øvrige avdelinger – senest første virkedag etter kamp er spilt.
Protokollen skannes og sendes e-post: protokoll@hockey.no. Arrangørlaget skal registrere
resultatet umiddelbart etter at kamp er spilt i TA.
Kamper i Eliteserien, 1. divisjon, 2 div senior menn, U20 og U18, U16, U15, U14, samt
Kvinner føres i Hockey Live.
Arrangørlag som unnlater å følge ovennevnte ilegges automatisk et gebyr pr. forseelse. Det kan
ilegges flere gebyrer for samme forseelse. Ved gjentakelse kan gebyret heves (se Adm.regl § 10).
2.

Dommeren skal møte så tidlig at kampen kan begynne til fastsatt tid, og han kan kontrollere
banen, spillemateriell og drakter før kampen begynner.

3.

Møter ikke dommeren til fastsatt tid, kan de spillende lag velge en annen dommer. Denne
dommer må få sitt valg skriftlig stadfestet av begge lags kapteiner.
Såfremt en aktiv forbundsdommer er tilstede og erklærer seg villig til å dømme, er lagene
forpliktet til å godkjenne ham. Må det velges en ikke autorisert dommer, er kampens gyldighet
avhengig av om han blir godkjent av vedkommende myndighet.

4.

Hvis kampen ikke kan settes i gang til fastsatt tid fordi dommerne ikke har møtt, er det begge
lags plikt å søke og skaffe dommere. Hvis det etter 30 minutters ventetid, er klart at ingen av
lagene kan skaffe dommere, skal kampen avlyses. Begge lags ledere skriver i fellesskap rapport
og underskriver denne. Rapporten sendes administrerende myndighet (krets/forbund) dagen
etter avlysningsdagen. Hvis det ene, eller begge lag innenfor en ramme av 30 minutter kan
godtgjøre at dommer er skaffet og er underveis, er det begge lags plikt å vente til dommer
ankommer, har skiftet og er klar til å starte kampen, selv om dette betyr en viss utsettelse, dog
ikke utover en time.

5.

Alle dommere skal ha lisens (ulykkesforsikring). På oppfordring skal dommeren forevise sin
lisens før kampen for lagenes lagledere.

6.

Kan en kamp på grunn av dommerens forsømmelse ikke finne sted, skal arrangøren underrette
vedkommende myndighet.

§ 3-5 Kampens begynnelse, ventetid, følgen av å utebli
1.
En berammet kamp skal begynne til fastsatt tid.
2.

Et gjestende lag plikter å benytte befordringsmiddel som sikrer at laget er fremme i god tid før
kampen.

3.

Har et lag ikke møtt i spilleklar stand innen en ventetid av 15 minutter, og uten lovlig forfall
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skal saken betraktes som uteblivelse, og behandles etter reglene i § 8-1.
4.

I Eliteserien herrer, Eliteserien kvinner, 1. divisjon herrer, 2. divisjon herrer, U20 Elite, U18
Elite skal det minimum settes av 15 minutter til oppvarming på is. I tillegg må nødvendig tid til
klargjøring av større arrangementer settes av (for eksempel eliteserie senior).

§ 3-6 Berammet kamp bør alltid søkes spilt
1.
Det er dommerne og lagenes plikt å søke en berammet kamp spilt - og ikke avlyse denne - selv
om forholdene ved kampstart er slik at kampen ikke kan starte til fastsatt klokkeslett.
2.

Hvis vær-, bane- eller andre forhold legger hindringer i veien, skal dommere og lagledere på
stedet bli enige om fornyet klokkeslett for kampstart. Dommerne er ansvarlige for at den avtalte
ventetid overholdes. Hvis det heller ikke etter utløpt ventetid er mulig å sette i gang kampen,
skal denne avlyses. Dommerne skriver en rapport om avlysningen med angivelse av årsak - og
underskriver denne. Rapporten sendes til administrerende myndighet (krets/forbund) dagen etter
avlysningsdagen. Administrerende myndighet avgjør de videre forføyninger på bakgrunn av
rapporten.

3.

Lagene skal alltid skifte og sitte klar til å begynne kampen ved tilsigelse. Unntatt er de tilfeller
der arrangøren straks kan meddele at kampen ikke kan spilles av tekniske årsaker. Lagene har
ikke anledning til å skifte til personlige klær før melding om avlysning mottas fra dommer eller
lagleder.
Dokumentert sykdom hos mer enn 50 % av spillerne som har spilt mer enn 50 % av lagets
kamper i sesongen gir rett til omberammelse (Eliteserien herrer, Eliteserien kvinner, 1. divisjon
senior herrer, 2. divisjon senior herrer, U20 Elite, U18 Elite).

4.

§ 3-7 Kamparrangørens ansvar
1.
Samtlige klubber som arrangerer kamper med publikum til stede, er ansvarlig for at
arrangementet gjennomføres på en forsvarlig måte.
2.

Kampstedet må være sikret på en slik måte at publikum, funksjonærer, dommere og aktive ikke
kommer til skade.

3.

Arrangør er forpliktet til å ha et vaktkorps som gir samtlige tilstedeværende en rimelig
sikkerhet.

4.

Ved tribunebråk, må vaktkorpset ha kapasitet til å takle dette, og redusere konsekvensene til et
minimum. Det er videre et mål å få registrert bråkmakere og få disse utestengt fra alle
ishockeyarrangementer.

5.

Det må tas kontakt med supportergjengens ledere for å påvirke disse positivt. Banning og bruk
av obskøne ord skal bekjempes.

6.

Arrangøren er forpliktet til å ha et førstehjelpstilbud tilgjengelig, tilpasset arrangementets art. Se
Arrangementsbestemmelser for de klasser det gjelder.

7.

De deltakende lag er ansvarlig for at de av Forbundsstyret til enhver tid gitte retningslinjer for
arrangering av ishockeykamper følges. Brudd på dette kan straffes etter Straffereglementet.

§ 3-8 Uteblivelse og sanksjoner - dommer, funksjonær
Hvis en dommer eller nødvendig funksjonær ikke møter, kan Forbundsstyret i medhold av kapittel 10
benytte sanksjoner mot vedkommende og/eller hans klubb.
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KAP. 4. SERIEKAMPER FOR SENIOR
§ 4-1 Administrasjon
Kamper i de landsomfattende seriene og kvalifiserende sluttkamper administreres av Forbundsstyret.
I lavere divisjoner treffer Forbundsstyret beslutning om administreringen.
Laveste divisjon kan administreres av kretsene.
§ 4-2 NIHF's seriekamper for senior.
1.
I NIHF's seriekamper for senior deltar de påmeldte lag. Konkurransesystemet er delt inn i en
prestasjonsdel og en breddedel. En klubb kan før hver sesong melde på lag på det nivå klubben
selv ønsker å delta. Klubber som ønsker å delta på de to høyeste nivåene i prestasjonsdelen må
ha forbundsstyrets godkjennelse både i form av klubblisens tildelt i samsvar med
klubblisensreglementet og etter vurdering av søkerklubbens forutsetninger på områdene sport,
organisasjon, marked, anlegg og økonomi. Brudd på klubblisensreglementet anses som brudd på
kampreglementet og sanksjoneres som angitt i § 10-1 etter nærmere bestemmelser i
klubblisensreglementet. Brudd på overgangsreglementet anses som brudd på kampreglementet
og sanksjoneres som angitt i § 10-1 etter nærmere bestemmelser i overgangsreglementet.
2.

a) Prestasjonsdelen
- De påmeldte lag deles inn i tre divisjoner, der de 10 høyest kvalifiserte etter foregående
sesong har rett til å spille i Eliteserien, og de 10 derpå følgende lag har rett til å spille i 1.
divisjon.
- De øvrige lag spiller etter et system som bestemmes av Forbundsstyret etter konsultasjon
med de deltagende lag. Lagene kan deles i to eller flere likestilte avdelinger eller ved overog underordnede avdelinger.
- To klubber innen samme allianseidrettslag kan ikke stille lag i samme divisjon i
prestasjonsdelen.
- Prestasjonsdelen for senior skal være forbeholdt klubbers førstelag. Etter søknad til
Forbundsstyret kan det åpnes for at en klubb kan melde på sitt 2. lag i Prestasjonsdelens 2.
div. Disse 2.lagene kan ikke delta i kvalifiseringsspill om opprykk til 1. div. Ender et 2.lag
som nr 1 eller 2 på tabellen i 2. div, vil tilbud om kvalifiseringsspill for opprykk til 1. div bli
tilbudt neste plasserte 1. lag.
- Ved kamper i prestasjonsdelen for senior skal, dersom laget fører opp 22 spillere på
matchprotokollen, minst 15 av disse og derav minst en målvakt være utviklet innen egen
klubb eller innen Norges Ishockeyforbund eller være representasjonsberettiget for Norges
landslag etter IIHFs bestemmelser. Dersom laget fører opp færre spillere på
matchprotokollen reduseres kravet til antall spillere i denne bestemmelsen tilsvarende.
En kamp skal anses tapt for det eller de lag som ikke tilfredsstiller de krav som er beskrevet
over, og resultatet settes til 0-5.
Med ”utviklet innen egen klubb eller innen Norges Ishockeyforbund” menes i denne
bestemmelse at spilleren har vært spilleberettiget for egen klubb eller annen klubb innen
Norges Ishockeyforbund minst tre sesonger i alderen 15 – 20 (U16/U18 og U20 eller til
sammen minst åtte sesonger).
- Dersom deltakende klubber i en NIHF-serie inngår avtale med NIHF hvoretter NIHF
forskutterer eller på annen måte midlertidig overtar klubbenes økonomiske forpliktelser på
et konkret område, er mislighold av en klubbs innbetalingsforpliktelser å anse som brudd på
kampreglementet og sanksjoneres som angitt i § 10-1.
-

Utenlandske spillere som deltar i prestasjonsdelen skal, for å være spilleberettiget, ha
arbeids- og oppholdstillatelse i orden, i tillegg til de krav som er beskrevet i NIHFs lov §
29-4.

b) Eliteserien
- Eliteserien består av 10 lag
Lagene spiller etter et system som fastlegges for det enkelte år. Serieoppsettet utarbeides av
NIHFs administrasjon i samarbeid med klubbene i Eliteserien og fremmes som forslag til
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-

-

Forbundsstyret som fatter endelig vedtak. Lagene i Eliteserien skal til alle kamper stille sitt
beste lag.
Alle kamper i Eliteserien skal ha en avgjørelse. Vinner etter ordinær tid tildeles 3 poeng.
Dersom det er uavgjort etter ordinær tid tildeles hvert av lagene 1 poeng. Det spilles inntil 5
min spilleforlengelse ihht IIHFs reglement, 3 mot 3. Dersom kampen fortsatt ikke er
kommet til avgjørelse skal det avholdes straffeslagkonkurranse etter § 6-3. Vinner i
spilleforlengelse eller på straffeslagskonkurranse tildeles 1 poeng til.
Vinneren av Eliteserien får tittelen seriemester.
Lagene 1-8 spiller sluttspill etter § 4-3.
Det åpnes for videobedømming av målsituasjoner i Eliteserien og sluttspillet, om de
involverte klubber sammen med NIHF enes om krav, kostander og gjennomføring.

c) 1. divisjon
- 1. divisjon består av 10 lag.
- Lagene spiller etter et system som fastlegges for den enkelte sesong. Serieoppsettet
utarbeides av NIHFs administrasjon i samarbeid med klubbene i 1. divisjon og fremmes som
forslag til Forbundsstyret som fatter endelig vedtak. Lagene i 1. divisjon skal til alle kamper
stille sitt beste lag.
- Alle kamper i 1. divisjon skal ha en avgjørelse. Dersom det er uavgjort etter ordinær tid
tildeles hvert av lagene 1 poeng. Det spilles inntil 5 min spilleforlengelse ihht IIHFs
reglement, 3 mot 3. Dersom kampen fortsatt ikke er kommet til avgjørelse skal det avholdes
straffeslagkonkurranse etter § 6-3. Vinner i spilleforlengelsen eller etter
straffeslagskonkurranse tildeles 1 poeng til.
- Vinneren av 1. divisjon får tittelen divisjonsmester 1. divisjon.
d) 2. divisjon
- 2. divisjon består av de lag som melder seg på.
- Lagene spiller etter et system som fastlegges for den enkelte sesong. Serieoppsettet
utarbeides av NIHFs administrasjon i samarbeid med klubbene i 2. divisjon og fremmes som
forslag til Forbundsstyret som fatter endelig vedtak. Lagene i 2. divisjon skal til alle kamper
stille sitt beste lag.
Alle kamper i 2. divisjon skal ha en avgjørelse. Dersom det er uavgjort etter ordinær tid
tildeles hvert av lagene 1 poeng. Det spilles inntil 5 min spilleforlengelse ihht IIHFs
reglement, 3 mot 3. Dersom kampen fortsatt ikke er kommet til avgjørelse skal det avholdes
straffeslagkonkurranse etter § 6-3. Vinner i spilleforlengelsen eller etter
straffeslagskonkurranse tildeles 1 poeng til.
- Vinneren av 2. divisjon får tittelen divisjonsmester 2. divisjon.
e) Opp- og nedrykk i prestasjonsdelen
- Etter avsluttet Eliteserie og 1. divisjon lages en kvalifiseringsserie bestående av lag 9 og 10
fra Eliteserien og de to best plasserte lag fra 1. divisjon (til sammen 4 lag). De fire lagene
spiller dobbelt serie (6 kamper) om retten til to-2-to plasser i Eliteserien. Lag 1-2 fra denne
serien spiller i Eliteserien, lag 3 og 4 spiller i 1. divisjon neste sesong. Lagene må før
kvalifiseringsspillet starter forplikte seg til å gjennomføre eventuelt opprykk.
- Etter avsluttet 1. divisjon og 2. divisjon lages en kvalifisering bestående av lag 9 og 10 fra 1.
divisjon og de to best plasserte lag fra 2. divisjon (til sammen 4 lag). De fire lagene spiller
dobbelt serie (6 kamper) om retten til to-2-to plasser i neste sesongs 1. divisjon. Lag 1-2 fra
denne serien spiller i 1. divisjon, lag 3 og 4 spiller i 2. divisjon neste sesong. NIHF kan etter
avtale med deltakende klubber bestemme at det gjennomføres et annet format på
kvalifiseringen – om klubbene også ønsker dette.
- Alle kamper i kvalifiseringsseriene skal ha en avgjørelse. Dersom det er uavgjort etter
ordinær tid tildeles hvert av lagene 1 poeng. Det spilles inntil 5 min spilleforlengelse ihht
IIHFs reglement, 3 mot 3. Dersom kampen fortsatt ikke er kommet til avgjørelse skal det
avholdes straffeslagkonkurranse etter § 6-3. Vinner i spilleforlengelsen eller etter
straffeslagskonkurranse tildeles 1 poeng til.
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-

Om klubber reserverer seg fra spill i kvalifiseringsserie innen Prestasjonsdelen senior blir
plassen i kvalifiseringsserien tilbudt neste lag på tabellen. Dette fortsetter til og med lag 8 i 1
div.

f) Om det antall lag som melder seg på til 2. div ikke er tilfredsstillende for å gjennomføre
seriespill, vil de påmeldte lagene få tilbud om spill i 3. div. Forbundsstyret gis i så tilfelle
også fullmakt til å etablere kvalifiseringsspill til neste sesongs 1.div for 3. div lagene.

3.

a) Breddedelen
- De påmeldte lag deles inn i divisjoner med utgangspunkt i lagenes plassering fra foregående
sesong.
- Lag fra klubber som har et førstelag i en høyere divisjon (enten i prestasjonsdelen eller
breddedelen) blir av NIHF plassert der det kvalitetsmessig antas å høre hjemme.
b)
-

3. divisjon
3. divisjon består av det antall lag som melder seg på.
Lagene deles inn i det antall avdelinger som er hensiktsmessig ut fra antall lag og geografi.
Lagene spiller det antall runder som er hensiktsmessig i forhold til antall lag, reiser og
ressurser.

c) 4. divisjon
- 4. divisjon består av de påmeldte lag. Lagene deles inn regionalt i avdelinger, hver med
inntil 8 lag.
- Spillesystem avgjøres av forbundsstyret.
d) Opprykk og nedrykk
For opp- og nedrykk mellom 3. og 4. divisjon gjelder følgende med mindre annen
bestemmelse er gjort og bekjentgjort av Forbundsstyret før serien har begynt:
- Vinner av 4. divisjon har rett, men ikke plikt til å delta i 3. divisjon neste sesong.
- Den klubbs førstelag som ender sist i 3. divisjon mister sin automatiske rett til å delta i 3.
divisjon neste sesong.
- Forbundsstyret kan invitere klubber fra 4. divisjon til å delta i 3. divisjon dersom det er
hensiktsmessig for seriens gjennomføring.
4.

Klubber ikke tilsluttet NIHF.
- Klubber som ikke er tilsluttet Norges Ishockeyforbund kan av forbundsstyret etter søknad
gis tillatelse til å delta i seriesystemet. Lagene gis rett til deltakelse på like vilkår som lag
tilsluttet NIHF, men har ikke rett til å delta i klassens høyeste divisjon.

§ 4-3 Sluttspill om Norgesmesterskapet for senior (play-off)
1.
I sluttspillet deltar 8 lag (jfr. § 4-2 pkt. 2) som spiller kvartfinale, semifinale og finale.
2.

I sluttspillet skal alle kamper ha en vinner. Ved uavgjort etter ordinær tid spilles
spilleforlengelse. Det spilles 5 mot 5 i spilleforlengelsen.

3.

Kvartfinalen spilles best av 7 kamper. Lag 1 velger mellom 7/8. Lag 2 velger deretter mellom
gjenværende av 7/8 og 6. Lag 3 velger deretter mellom gjenværende 6/7/8 eller 5. Høyest
rangerte lag har hjemmekamp i kamp 1, 3, 5 og 7, mens lavest rangerte har hjemmekamp i kamp
2, 4 og 6.

4.

Semifinalen spilles best av 7 kamper. I semifinalen velger høyest rangert lag mellom de to
lavest rangerte lag. Høyest rangerte lag har hjemmekamp i kamp 1, 3, 5 og 7, mens lavest
rangerte har hjemmekamp i kamp 2, 4 og 6.
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5.

De to vinnerne av semifinalene spiller finalen best av 7 kamper. Høyest rangerte lag har
hjemmekamp i kamp 1, 3,5 og 7, mens lavest rangerte har hjemmekamp i kamp 2, 4 og 6.
Det forutsettes at NIHF har godkjent arenaen som finalearena

6.

Vinneren av sluttspillet er Norgesmester og har rett til å representere Norge i den Europacupen
NIHF blir tilbudt å stille lag i påfølgende sesong.

§ 4-4 Spesielle bestemmelser, rett til å nekte opprykk, forskyving m.h.t. antall klubber.
Forbundsstyret har rett til å nekte opprykk når opprykket etter Forbundsstyrets oppfatning er
uheldig av geografiske hensyn. Forbundsstyret bestemmer i tilfelle hvordan omplassering av
dårligste klubb skal finne sted.
§ 4-5

Bestemmelser for Kvinne-/Jentespillere

4-5.1 Spillere på Kvinnelag
a) Kvinnespillere defineres som 15 år eller eldre.
b) Det kan søkes om dispensasjon for spill på kvinnelag for jentespillere den sesongen de fyller
13 år (U14 spillere).
c) Søknad om dispensasjon sendes på eget skjema til NIHF. Søknaden skal være underskrevet av
klubbens leder/leder yngres avdeling og lagets trener.
d) Foreldre/foresatte må ved påtegning på søknaden samtykke i at det søkes om dispensasjon.
4-5.2
a)
b)
c)

Kvinne-/jentespillere på gutte-/seniorlag, menn
Kvinner kan spille på menn senior, U15, U18 og U20 klubblag.
Jentespillere kan delta i klassen U8 - U15 når de er like gamle eller et år eldre.
Kvinnemålvakter kan søke om dispensasjon for å stå i mål for annen klubbs junior- eller
seniorlag for menn forutsatt at kvinnelaget prioriteres ved eventuelle kampkollisjoner.
d) Kvinne-/jentespillere som spiller i klubber uten eget kvinne/jentelag kan søke om dispensasjon
for å spille for kvinne-/jentelag fra annen klubb i cuper og turneringer, forutsatt aksept fra
moderklubben.

4-5.3 Kvinne-/jentelag som deltar i kamper mot guttelag
a) Skal lag med jenter/kvinner delta i konkurranser mot guttelag vurderes kvaliteten fra sesong til
sesong slik at man finner en serie som passer lagets kvalitet.
a. Dette vurderes av NIHF etter konferanse med klubben.
b) Jenter som tilfredsstiller kravet til jentealder (jfr. pkt. D aldersbestemmelser for jenter som
vurderes fra sesong til sesong) kan delta i kamper mot guttelag.
4-5.4

Jentelag som spiller mot jentelag
Jentealder er fra og med 9 år til og med 14 år.

4-5.5

Klassene U9 – U13
Dersom en klubb har nok jentespillere i klassene U9 – U13 oppfordres klubben til å stille med
jentelag.

4-5.6

Representasjonsspillere
NIHF foretar en vurdering av søknader om tilrettelegging av kamptilbud for
representasjonsspillere.

4-6. NIHF’s Kvinneserier
I NIHF's kvinneserier deltar de påmeldte lag. Serien avvikles etter det system Forbundsstyret
bestemmer.
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1.

Om man deler seniorserien i Kvinner Elite og Kvinner Bredde, skal alle kamper i Kvinner Elite
ha en avgjørelse. Vinner etter ordinær tid tildeles 3 poeng. Dersom det er uavgjort etter ordinær
tid tildeles hvert av lagene 1 poeng. Det spilles inntil 5 min spilleforlengelse ihht IIHFs
reglement, 3 mot 3. Dersom kampen fortsatt ikke er kommet til avgjørelse skal det avholdes
straffeslagskonkurranse etter § 6-3. Vinner i spilleforlengelse eller på straffeslagskonkurranse
tildeles 1 poeng til.

§ 4-7 Sluttspill om Norgesmesterskapet for kvinner
1.
I Norgesmesterskapet må det delta minst 8 lag. Sluttspillet avvikles etter det system som
Forbundsstyret bestemmer. Vinneren av sluttspillet er Norgesmester og har rett til å representere
Norge i Europacup påfølgende sesong.
2.
Utenlandske spillere som skal delta i sluttspillet om Norgesmesterskapet for kvinner må ha spilt
minimum ¼ av kampene i seriespillet samme sesong.
KAP. 5 SERIEKAMPER FOR ALDERSBESTEMTE KLASSER
Generelle regler for alle klasser (aldersbestemte lag)
1.
I alle påmeldte lag skal minst halvparten (defineres som minst 6) av spillerne tilhøre
årsklassen.
2.
Der klubben ønsker å melde på 2 lag i samme årsklasse og avdeling skal navneliste på
spillere som er tenkt spille på de respektive lag sendes inn før seriestart.
3.
Der lag søkes opp en klasse/ned en klasse har spillere i disse lag ikke spilleberettigelse i den
aldersklasse man egentlig tilhører.
§ 5-1 NIHF's seriekamper for U18 og U20
1.
2.

3.

4.

5.

I NIHF's serier for U18/U20 deltar de påmeldte lag.
Antall lag i hver serie og divisjon bestemmes av Forbundsstyret på grunnlag av antallet
påmeldte lag. Seriene gjennomføres etter et system som bestemmes av Forbundsstyret etter
konsultasjon med de deltagende lag. Samtidig fastlegger Forbundsstyret hvilket
system som skal gjelde for å komme frem til de åtte lag som skal spille sluttspill
om Norgesmesterskapet for junior, jfr. § 5-3.
Alle seriekamper i U18/U20 Elite skal ha en avgjørelse. Vinner etter ordinær tid tildeles 3
poeng. Dersom det er uavgjort etter ordinær tid tildeles hvert av lagene 1 poeng. Det spille inntil
5 min spilleforlengelse ihht IIHFs reglement, 3 mot 3. Dersom kampen fortsatt ikke er
kommet til avgjørelse skal det avholdes straffeslagkonkurranse etter § 6-3. Vinner i
spilleforlengelse eller på straffeslagskonkurranse tildeles 1 poeng til.
I U20-serien kan et lag i hver kamp benytte inntil 3 spillere født inntil 3 år tidligere enn ordinær
U20-alder (dvs. ikke har fylt 23 år pr. 1. januar i angjeldende sesong). Disse overårige spillere
skal være utviklet innen egen klubb eller innen Norges Ishockeyforbund eller være
representasjonsberettiget for Norges landslag etter IIHFs bestemmelser, jfr. § 4-2, 2b.
I aldersklassen U18 og U20, der en klubb stiller med første og annet lag, kan inntil tre spillere
som deltok i siste førstelagskamp spille neste 2.lagskamp uten å stå over kamper.

§ 5-2 Sluttspill om Norgesmesterskapet for U18 og U20
1.
I sluttspillet deltar de 8 høyest rankede lagene etter endt serie. I kvartfinalen trekkes lag 1 og 2
mot lag 7 og 8. Lag 3 og 4 trekkes mot lag 5 og 6. Kvartfinalen spilles best av tre kamper.
Vinnerne av kvartfinalene avanserer til semifinale. Der møtes rank 1 og 4, og rank 2 og 3.
Disse kampene spilles som enkeltkamper en finalehelg. Vinnerne spiller finale. Tapende lag
møtes i bronsefinale.
2.

Alle kampene i sluttspillet skal ha en vinner. Ved uavgjort etter ordinær tid spilles
spilleforlengelse til kampen er avgjort.
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3.

§ 5-3
1.

Vinneren av finalen er Norgesmester for U18/U20.

Spesielle bestemmelser for U14, U15 og U16
Serier kan ved hjelp av puljeinndelinger (A, B osv.) differensieres etter lagenes kvalitet.

2.

U15 og U16 er landsomfattende serier.

3.

Spilletiden er som følger: U14: 2 x 20 minutter, U15: 3 x 15 minutter, U16: 3 x 20 minutter.

4.

En klubb som stiller flere lag i samme klasse, kan ikke benytte de samme spillerne på begge
lag. Spillere fra yngre klasser som har spilleberettigelse i denne klassen, kan fritt veksle
mellom klassene.

5.

2. målvakt på 1. laget kan spille som 1. målvakt på 2. laget. Målvakt på 1. laget kan, etter
søknad, delta som utespiller på 2. lag.
Der en klubb har påmeldt 2 lag i samme klasse kan inntil 3 spillere som er oppført på matchprotokollen i siste førstelagskamp spille neste kamp på 2.laget uten å stå over kamper. Deretter
gjelder hovedregel om at en spiller på 1. laget er ikke spilleberettiget på 2. laget før spilleren
har stått over en 1. lags kamp. En spiller på 2. laget kan spille neste 1. lags kamp, men må
deretter stå over neste 1. lags kamp for igjen å kunne spille på 2. laget.

6.

Pkt. 5 gjelder ikke dersom en klubb har med to lag i samme avdeling. Disse lagene regnes da
for helt adskilte, uten spillerflyt.

7.

Dersom en målvakt under kampen blir skadet på en måte som gjør at dommeren beslutter at
målvakten ikke kan fullføre sin del av kampen skal dette anføres skriftlig på matchprotokollen
slik at laget ikke mister bonuspoeng som konsekvens av dette (klassene U14 og U15).

8.

Det er premiering til de 3 beste lag i alle avdelinger. I tillegg gis deltakerpremie til alle spillere
på vinnende lag.

9.

Det gis et bonuspoeng for bruk av målvakter der begge målvakter står minimum 1 periode
hver i klassene U14 og U15.

10.

Det tillates ikke spillerbytte for det feilende lag i forbindelse med Icing-avblåsninger i
årsklassene U14, U15 og U16.

11.

Det praktiseres hybrid-Icing fra aldersklassene U14 og oppover.

§ 5-4
1.

Spesielle bestemmelser for U11, U12 og U13 (se også § 7-4.3)
Serier kan ved hjelp av puljeinndelinger (A, B osv.) differensieres etter kjennskap til lagenes
kvalitet. Seriespillet i U11 kan arrangeres i turneringsform.

2.

Et lag skal bestå av minimum 10 utespillere og 1 målvakt. Dersom en klubb har to påmeldte
lag i samme årsklasse kan dette kravet fravikes.

3.

Alle kamper skal spilles etter prinsippet ”alle spiller likt”, det vil si at kampen stoppes i like
intervaller for obligatoriske spillerbytter. Kampene stoppes hvert 90 sek på U11. På U12 er
standard intervaller 90 sekunder, men det kan avtales å benytte 60 sekunders intervaller
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dersom de to lagene det gjelder er enige om dette, og det er tilstrekkelig istid. På U13 benyttes
60 sekunders intervaller på spillerbyttene.
4.

Spilletiden pr. periode i U11 er 18 minutter, i U12 18 eller 21 minutter og i U13 21 minutter.
Kampene kan spilles i kombinasjon av enkeltkamper og turneringsform. Kampene spilles på
hel bane. Ved 18 minutters spilletid benyttes faste bytt med 90 sekunder, når det spilles 21
minutter spilles 60 sekunder. Utvisningstiden er ett minutt.

5.

Et lags utespillere byttes ved de fastlagte avblåsningene etter et system fastlagt av
forbundsstyret. Skjema for praktisering av systemet foreligger på forbundskontoret, og
hjemmelaget skal ha det tilgjengelig når kamper avvikles. Under ingen omstendighet skal en
spiller kunne spille to på hverandre følgende bytter, med mindre skader medfører at laget har
færre enn 10 utespillere.

6.

Alle spillere som deltar i seriespill skal være registrert i klubbens spillerregister.

7.

Turneringer kan kun arrangeres etter seriesystemet. Velges en modell med to eller flere puljer,
kan det arrangeres sluttspill for å komme frem til en rekkefølge mellom lagene. Dette
sluttspillet skal foregå slik at alle lag som har deltatt i turneringen skal ha spilt like mange
kamper når turneringen er ferdigspilt.

8.

En klubb som stiller flere lag i samme klasse, kan ikke benytte de samme spillerne på begge
lag. Klubben kan fritt flytte inntil 5 spillere mellom lagene fra kamp til kamp, under
forutsetningen at Barneidrettens bestemmelser om lik spilletid opprettholdes. Lagene skal
spille i samme avdeling og inndeles kvalitetsmessig så likt som mulig. Spillere fra yngre
klasser som har spilleberettigelse i denne klassen, kan fritt veksle mellom klassene.

§ 5-5
1.

Spesielle bestemmelser for U8, U9 og U10
Kampene spilles i turneringsform. Lagene tilbys totalt 15-20 kamper, 2-4 kamper pr.
turnering. Spillesteder og datoer fastsettes av hver enkelt krets.

2.

Spillestart ca. 1. november.

3.

U8, U9 og U10 spilles som hovedregel innenfor den enkelte krets-/regions grenser. Ved
unntak bør reiseavstand ikke overstige 100 km.

4.

En klubb kan stille med flere lag i seriene.

5.
6.

Alle kamper skal foregå på minibaner, det vil si en tredel eller en halvdel av ordinær
ishockeybane.
Utespillere byttes ved de fastlagte avblåsninger etter et system fastlagt av forbundsstyret.
Skjema for praktisering av systemet fås ved henvendelse til NIHF. Hjemmelaget plikter å ha
skjemaet tilgjengelig når kamper avvikles.

7.

Alle kamper skal spilles etter prinsippet ”alle spiller likt”, det vil si at kampen stoppes i
intervaller på 2’for obligatoriske spillerbytter.

8.

Under ingen omstendighet skal en spiller kunne spille to på hverandre følgende bytter, med
mindre skader medfører at laget har færre enn 10 (8 ved bruk av 4-ere) utespillere.

9.

Et lag bør bestå av 8 utespillere og en målvakt. Administrerende myndighet avgjør i
invitasjonen om det skal være 4 eller 5 utespillere på banen av gangen.

10.

En klubb som stiller flere lag i samme klasse, kan ikke benytte de samme spillerne på begge
lag. Klubben kan fritt sette sammen lag fra serierunde til serierunde, under forutsetningen at
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11.

Barneidrettens bestemmelser om lik spilletid opprettholdes. Lagene skal spille i samme
avdeling og inndeles kvalitetsmessig så likt som mulig. Spillere fra yngre klasser som har
spilleberettigelse i denne klassen, kan fritt veksle mellom klassene og lagene.
Det skal blåses av umiddelbart ved skadet spiller.

12.

Ved alle avblåsninger skal spillet starte fra midten.

13.

Utvisningstiden er 1 minutt eller ut byttet, dersom det er mindre enn ett minutt igjen av byttet.
Utvisningstiden starter fra puck droppes etter idømmelsen. Dommeren skal forklare utvist
spiller årsaken til utvisningen.

14.

Spilletiden er 2 x 18 minutter, eventuelt 2 x 12 minutter. Spilletiden pr. periode skal være
maksimalt 18'.

15.

Alle spillere som deltar i seriespill skal være registrert i klubbens spillerregister.

16.

Alle matchprotokoller sendes til administrerende myndighet. Tabeller/resultater
offentliggjøres ikke for U8, U9 og U10.

17.

Arrangerende klubb skaffer dommere.

18.

I samtlige kamper skal det benyttes målbur som er tilpasset barnestørrelse.

19.

For turneringer/serie gjelder:
a.
Alle lag skal spille like mange kamper.
b.
Alle skal ha lik premiering, hhv. lag og enkeltspillere.
c.
Resultatene i kampene skal ikke danne grunnlag for rangering av lagene i form av
tabell, kvalifisering for videre spill eller på noen annen måte.

§ 5-6
1.

Dispensasjonsordninger – Aldersbestemte klasser
Hensikten med dispensasjonsordningen er dels å gi enkeltspillere den siste mulighet for å spille
organisert ishockey og dels å gi klubbene muligheten til å stille lag i en bestemt aldersklasse.
Klubbene oppfordres dog til i størst mulig grad å finne andre løsninger først.

2.

Dispensasjonsordningen gir en klubb anledning til å søke om å få benytte spillere en årsklasse
lavere enn alderen tilsier. Ordningen gjelder kun spillere som er et år eldre en ordinær U20-alder
eller er yngre. 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
spiller er nybegynner kan det også gis dispensasjon 2 klasser ned i spesielle tilfeller. For
klassene U18 og U20 er det ikke anledning til å benytte spillere med dispensasjon i øverste nivå
(elite). Unntak: Se NIHFs kampreglement § 5-1.4, spesielle bestemmelser for U20.

3.

Søknad om dispensasjon sendes på eget skjema til NIHF. Søknaden skal være underskrevet av
klubbens leder/leder yngre avdeling og lagets trener. Foreldre/foresatte må ved påtegning på
søknaden samtykke i at det søkes om dispensasjon. Det må søkes før kamper kan spilles.
a.
Dispensasjon gitt av NIHF gjelder for seriespill, cuper og turneringer i Norge.
b.
Dispensasjon for deltakelse i enkeltstående cuper og turneringer gis ikke.
c.
Dispensasjonsspiller kan ikke delta utenfor landets grenser uten skriftlig tillatelse fra
NIHF.

4.

Det kan søkes om dispensasjon på følgende grunnlag:
a.

Total mangel på sportslig tilbud
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Det kreves normalt at klubben ikke stiller lag i den aktuelle årsklasse eller i klassen
over. Det er klubbens oppgave å legge forholdene til rette slik at medlemmer som
ønsker det, får delta i organisert ishockeyaktivitet.
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b.

Medisinske årsaker
Dette gjelder i første rekke barn og ungdom som på grunn av sykdom er avhengig av
medisiner som setter ned den fysiske yteevnen så mye at det er naturlig at de
konkurrerer i en klasse lavere.
Det kreves dokumentasjon fra lege, angivelse av medikamenter og effekten av disse.

c.

Sosiale årsaker
Dette er et vidt område hvor det er nødvendig å være nøye i vurderingen. Ofte skjuler
slike søknader problemkomplekser som ikke løses gjennom idrett, men hvor det kreves
at andre institusjoner og fagpersoner også må inn i bildet.

d.

Lavt sportslig nivå (nybegynner)
For nye ishockeyspillere kan det ofte være vanskelig å delta på lag med spillere som har
deltatt i flere sesonger. Klubben kan senere benytte spilleren i samsvar med alder (se
5.c og d.).

e.

Klubber i nye områder kan sammen med NIHF bli enig om utvidelse av antall spillere
med dispensasjon pr kamp.

f.

Nybegynnere i klassen U11 til og med U16, og som kan dokumenteres ikke har vært
medlem av noen ishockeyklubb tidligere kan, etter søknad, innvilges dispensasjon
utover den opprinnelige kvoten på maks tre disp.spillere for å kunne delta på kamper for
alderstrinnet under. En slik dispensasjon kan kun gis for 1 sesong (senere kan ikke
klubben definere spiller som nybegynner og vanlige regler gjelder for dispensasjon)

g.

NIHF kan, etter søknad, plassere ett lag en årsklasse ned, enten pga kvalitetshensyn eller
med bakgrunn i alderssammensetning i laget. Slik søknad må sendes inn samtidig med
påmelding av laget.

Generelt om vurdering av dispensasjonssøknader
Den endelige avgjørelsen av en dispensasjonssøknad vil måtte bygge på skjønnsmessig
vurdering. Under ellers like vilkår bør vurderingen bli strengere, og kravet til klubben om å finne
alternative løsninger økes i takt med stigende alder på spiller. En spiller som har fått
dispensasjon i de laveste aldersklassene, kan ikke automatisk forvente at det gis dispensasjon
opp gjennom aldersklassene.
a.

Innvilgede dispensasjoner gjelder normalt ut sesongen.

b.

Med unntak av treningskamper kan en spiller med dispensasjon kun delta på det lag
dispensasjonen er innvilget for (unntatt pkt. 6, se under).
Brudd på denne bestemmelse fører automatisk til at dispensasjonen er ugyldig.
Dersom spiller har deltatt i seriekamper kan det ikke innvilges dispensasjon for lavere
klasser samme sesong.

c.

I tilfeller hvor forutsetningen for dispensasjon har endret seg vesentlig eller hvis
intensjonen med ordningen åpenbart ikke er fulgt, kan NIHF trekke dispensasjonen
tilbake skriftlig med bakgrunn i utbedt forklaring fra klubben, og en total vurdering av
situasjonen.
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d.

En klubb med dispensasjonsspiller kan sende spilletillatelsen tilbake til NIHF. Etter at
NIHF har bekreftet mottakelsen, kan klubben benytte spilleren i samsvar med alder og
regelverkets bestemmelser.

e.

Intensjonen med dispensasjonsordningen er ikke fulgt når:
 Dispensasjonsspiller brukes i et omfang, og på en måte som forviser ordinære
spillere i aldersklassen til innbytterplass.
 Det er åpenbart at spillerens funksjon er å styrke lagets prestasjoner.

6.

Spillere som søker dispensasjon på bakgrunn av utsatt skolestart og som vedlegger bekreftelse
fra skole om dette, skal ha de samme rettigheter og betraktes som ordinære spillere i den
årsklassen de gis dispensasjon. Et eget dispensasjonskort utgis til disse.

7.

I hver kamp i klassene U8 til U18 kan et lag føre opp inntil 4 spillere med dispensasjon på
matchprotokollen. Dog betinges dette av at 1 av disse 4 er målvakt. Se for øvrig pkt 2 i dette
reglementet ifht begrensninger pr årsklasse. I U20 1. div kan 5 spillere m/dispensasjon benyttes.

8.

Administrative bestemmelser
Klubber som har fått innvilget sin dispensasjonssøknad skal ha mottatt en spilletillatelse fra
NIHF før spilleren kan benyttes på det aktuelle laget. Tillatelsen oppbevares sammen med
spillerens lisens.
Spilletillatelsen skal inneholde:
Spillerens navn, fødselsdato og medlemsklubb.
Navn på laget/klassen som dispensasjonen gjelder for.
Informasjon om at spilletillatelsen vedlegges spillerens lisens, og forevises uoppfordret
til kampens dommer og motstanderlagets leder.
Informasjon om det antall dispensasjonsspillere som kan benyttes (maksimalt 3).
Informasjon om at spilleren kun kan delta på det laget som dispensasjonen gjelder for.
Utstedelsesdato og NIHF’s underskrift.

9.

Avslag
Klubber som har fått avslått sin søknad skal ha skriftlig svar med begrunnelse for avslaget. I og
med at endelig avgjørelse vil måtte bygge på en skjønnsmessig vurdering, kan ikke avgjørelsen
ankes.

§ 5-7
1.

Spesielle bestemmelser for løkkehockey
Løkkehockey skal være et rekrutterings-/introduksjonstilbud for lag og klubber som er nye i
ishockeysammenheng og ønsker å prøve seg uten at det stilles store krav til anlegg, utstyr,
regelkunnskap og kvalitetsnivå.

2.

Klubber og kretser kan stå som arrangør av serier eller cuper for løkkehockey og slike tilbud
bør finnes innenfor alle kretser. Dersom en klubb vil stå som arrangør plikter denne å
informere kretsen tidligst mulig.

3.

Anbefalte aldersklasser er f.eks.
klasse 1:
8 til 9 år
klasse 2:
10 til 13 år
klasse 3:
14 til 16 år
klasse 4:
17 år og eldre (jfr. § 2-7).
Eldste klasse kan kun ha deltakende lag/klubber fra områder uten etablerte ishockeyklubber i
rimelig nærhet.

4.

Kampene skal foregå på tilgjengelig bane. Vant kreves ikke. Målene i hver ende av banen må
være like store, men det stilles ikke spesielle krav til størrelsen.
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5.

Hjelm med gitter, leggskinn, halsbeskytter, skøyter og kølle er påbudt utstyr.

6.

Kroppstaklinger, slag med kølla etc. og slagskudd er ikke tillatt.
Verken puck eller kølle skal over knehøyde.
Det skal ikke dømmes offside og icing.
For øvrig gjelder spillereglenes avdeling VI.

7.

Det bør benyttes en kvalifisert person som kampleder, det er dog ikke nødvendig at denne
personen er autorisert dommer.
Deltakende lag må være forsikret på en så rimelig og fleksibel måte som mulig.

8.
9.

Anbefalt spilletid kan være 2 perioder á 10 min. effektiv spilletid hvor det blåses for
spillerbytte etter 2 min.

10.

Anbefalt antall deltakere på hvert lag er 8 spillere.

KAP. 6 CUPKAMPER FOR ALDERSBESTEMTE KLASSER.
§ 6-1 Forbundscup for aldersbestemte klasser (U15 og U16)
1.
Forbundscupene avvikles etter det system Forbundsstyret bestemmer. Spillesystem meddeles
samtidig med invitasjonen til mesterskapet, og skal sendes klubbene senest 1. oktober hvert år.
2.

Forbundet administrerer mesterskapene.

§ 6-2
1.

Kamper etter utslagsmetoden.
I kamper etter utslagsmetoden spiller klubbene parvis mot hverandre, runde for runde, inntil 1
klubb står igjen som seierherre.

2.

Er ikke annet bestemt, skjer sammensetningen etter loddtrekning.

3.

En uavgjort kamp avgjøres etter de regler som vedkommende myndighet har fastsatt.
Der sudden death kommer til anvendelse spilles denne med 4 utespillere på hvert lag.
Følgende alternativer foreligger:
U14, U15 og U16
a.
Sudden death, eventuelt med tidsbegrensning inntil maksimalt 10', og/eller
b.
Straffeslagkonkurranse etter IIHFs regler (se § 6-3).
U13
a.
b.
c.

Sudden death inntil maksimalt 5', eller
Det lag som scoret siste mål i ordinær spilletid har vunnet.
Ender kampen 0-0 også etter sudden death avgjøres den ved loddtrekning.

U11 og U12
a.
Det lag som scoret siste mål i ordinær spilletid har vunnet. Ender kampen 0-0 avgjøres
den ved loddtrekning.
4. Er en kamp etter forlenget spilletid uavgjort, og er den spilt på en av klubbens baner, skal ny
kamp berammes på den annen klubbs bane, hvis intet annet er bestemt.

§ 6-3
1.

Straffeslagkonkurranse etter IIHFs regler.
Hvis en kamp i U20 og yngre er endt uavgjort etter den forutbestemte spilletid, evt. etter
tidsbegrenset sudden death, og reglementet for angjeldende turnering/konkurranse angir at en
vinner skal kåres ved straffeslagkonkurranse skal dette finne sted umiddelbart.
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2.

Målvaktene skal stå i samme mål de stod i etter avsluttet spilletid, evt. spilleforlengelse.
Straffeslag skal tas mot begge mål. Midten av banen skal prepareres (dry scraped) av
ismaskinen før straffeslagene tas. Man kan, etter enighet mellom deltakende klubber før
seriestart, bli enige om å gjennomføre straffeslag uten is-preparering. Da skal straffeslagene
gjennomføres mot samme mål.

3.

Konkurransen starter med at begge lag tar fem straffer hver med forskjellige spillere. Lagene
trenger ikke på forhånd nominere hvilke spillere de skal benytte. Alle spillerne som er oppført
på matchprotokollen, bortsett de som er nevnt i pkt. 4 under, kan delta i
straffeslagskonkurransen.
Spillere som ikke har sonet ferdig utvisningen når forlenget spilletid er over, kan ikke ta
straffeslag og skal fortsette å sitte på utvisningsbenken eller i garderoben. Også spillere som
soner utvisninger idømt under straffeslagkonkurransen må fortsette å sone på
utvisningsbenken eller i garderoben til kampen er over.

4.

5.

Hoveddommeren skal tilkalle begge lags kapteiner til dommerfeltet og kaste mynt/krone for å
avgjøre hvilket lag som skal skyte først. Vinneren av myntkastet skal velge om sitt lag skal
skyte som nummer en eller to.

6.

Hoveddommeren informerer kapteinene hvilken side straffene skal skytes mot. Målvaktene
skal forsvare det samme målet under straffeslagkonkurransen.

7.

Målvaktene kan byttes ut etter hvert straffeslag.

8.

Straffeslagene skal tas i henhold til regel 63 i IIHFs offisielle regelbok.

9.

Spillerne på begge lag skal ta straffeslagene annenhver gang helt til det avgjørende målet er
scoret. De gjenstående straffeslagene skal ikke tas.

10.

Hvis stillingen fortsatt er uavgjort etter at begge lag har tatt fem straffeslag, skal prosedyren
fortsette med en "tie-break" duell med en spiller fra hvert lag. Lagene bytter rekkefølge på
hvem som skyter først. Disse straffene kan tas av de samme spillerne som tidligere eller laget
kan velge å bruke nye spillere. Det er ikke nødvendig å nominere hvilken spiller som skal ta
den neste straffen. Det betyr at samme spiller kan ta alle straffene for sitt lag i ”tie-break”
duellen. Kampen skal avsluttes så fort en duell mellom to spillere gir det avgjørende resultatet.

11.

Protokollføreren skal notere alle straffeslag som tas, med spilleren som skyter, målvakten og
utfallet av straffeslaget.

12.

Bare det avgjørende målet skal telle i resultatet av kampen. Det skal tildeles spilleren som
scoret, og målvakten som forsvarte målet ved dette straffeslaget.

13.

Hvis et lag nekter å delta i straffeslagsprosedyren, skal dette laget erklæres som taper av
kampen og det andre laget skal tildeles seieren. Hvis en spiller nekter å ta et straffeslag, så
skal det erklæres "ikke mål" ("no score") for hans lag.

KAP. 7 PRIVATKAMPER - TURNERINGER
§ 7-1 Arrangement av turneringer eller kamper om premier.
For kretsene gjelder følgende:
Turneringer eller kamper om premier skal godkjennes av NIHF. Søknad om turnering sendes NIHF
etter 1. juli for kommende sesong (sesong 1. mai-30.april). Søknaden må sendes NIHF, med kopi til
den krets der arrangerende klubb hører hjemme, senest 4 uker før turneringsstart. Turneringer i
aldersbestemte klasser i serieperioden godkjennes kun i uker det ikke er satt opp seriekamper i samme
klasse.
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NIHF kan gi dispensasjon fra tidsfristen. Søknaden skal være underskrevet av klubbens leder.
Alle spillere i klassene U13 og yngre skal ha lik premie om enkeltspillere skal premieres.
Alle turneringer må avvikles iht. NIHFs reglement. Søkende klubb må umiddelbart etter
påmeldingsfristens utløp oppgi til rett instans hvilke lag som skal delta i turneringen.
§ 7-2 Deltakelse i turneringer eller kamper utenfor egen krets.
Klubber som skal delta i turneringer eller kamper om premier utenfor egen krets i klassene U13 eller
yngre, plikter å søke om deltakelse gjennom egen krets. Søknad om deltakelse må være kretsstyret i
hende senest 1 måned før arrangementets påmeldingsfrist. Kretsstyret kan gi dispensasjon fra
tidsfristen.
§ 7-3
1.

Kamp mot klubb utenfor NIHF.
Kamp mot norsk klubb som ikke står tilsluttet NIHF skal ikke spilles uten innhentet tillatelse
fra forbundsstyret. En spiller kan ikke delta på lag som ikke er organisert av et
organisasjonsledd innen NIHF, og der laget opptrer som enhet i kamp eller turnering i inneller utland. Jfr. ellers NIHF’s lov § 23-2. Dette er ikke til hinder for at spillere deltar i kamper
eller turneringer for klubber i utenlandske organisasjoner utenfor IIHF såfremt de har IIHFgodkjent overgang til slik klubb. Alle kamper som spilles med/mot slik klubb som oven nevnt
skal ha dommere satt opp av NIHF’s dommerutvalg uansett alder på spillerne eller laget.

2.

I alle kamper i Norge hvor norsk seniorlag, U20-lag, eller U18-lag møter lag fra annen
organisasjon enn NIHF, skal dommere settes opp fra NIHF. For kamper i alderssegmentet U12
til og med U16 skal regionsansvarlig der kampene spilles, informeres og sikre kompetansen på
dommerne.

§ 7-4
1.

Kamp mot utenlandsk lag.
Alle kamper mot utenlandske lag må godkjennes av forbundsstyret som orienterer IIHF og
angjeldende nasjonale forbund. Søknaden må være forbundskontoret i hende senest 2 uker før
arrangementet.

2.

Kamper mot utenlandske lag kan ikke finne sted før det år spillerne fyller 11 år (Norden) og
13 år (øvrige verden), jfr. Norges Idrettsforbunds Bestemmelser om Barneidrett.

3

Ved kamper mot utenlandske lag i alderen som omhandler Barneidretten (tom U13) skal
Barneidrettsbestemmelsene gjelde så langt det er mulig også ved spill i utlandet.
Se også § 5-4.

§ 7-5 Nektelse av kamparrangement.
Forbundsstyret kan nekte klubber og kretser å spille kamper når det finner at arrangementet er til skade
for seriekamper eller landskamper.
KAP. 8.
ANNULLERTE - IKKE SPILTE KAMPER - OMKAMP
§ 8-1 Annullerte kamper, ikke spilleberettigelse, diskvalifikasjoner.
1.
Deltar en spiller i kamp uten å være spilleberettiget til det og protest innleveres, skal kampen
annulleres og regnes for tapt for den klubb som har benyttet spilleren.
Målene scoret av det diskvalifiserte lag annulleres. Det seirende lag opprettholder antall
scorede mål, dog minimum 5.
2.

Hvis et lag trekker seg, uteblir fra en kamp eller trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, tar
kretsstyret, respektive forbundsstyret straks opp saken til behandling på første kretsstyre- eller
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forbundsstyremøte og avgjør - etter granskning av alle foreliggende omstendigheter – om
kampen skal omberammes, om laget skal utelukkes fra den hele konkurranse, hvorved alle
lagets spilte kamper annulleres, eller om kampens resultat skal opprettholdes.
3.

Blir en klubb diskvalifisert, annulleres alle de kamper klubben har spilt i en ikke ferdigspilt
konkurranse.

4.

Lag som trekker seg fra en serie eller forbundets cuper kan ilegges straff i.h.h.t.
straffereglementet.

§ 8-2 Omkamp, utslagsmetoden, enkelt serie, dobbelt serie.
Blir en kamp annullert p.g.a. feil fra dommerens, den utskrivende myndighets eller arrangørens side,
og omkamp berammes, gjelder følgende:
1.

Ved kamper etter utslagsmetoden:
Omkampen spilles:
a.
På den seirende klubbs bane hvis kampen er avgjort.
b.
På den gjestende bane hvis kampen er uavgjort.
c.
På nøytral bane hvis første kamp er spilt på nøytral bane.

2.

Ved kamp i enkelt serie:
Vedkommende myndighet bestemmer hvor omkampen skal finne sted.

3.

Ved kamp i dobbelt serie:
Omkampen spilles på samme sted som den annullerte kamp.

4.

Omberamming av kamper skal skje skriftlig senest 36 timer før oppsatt kamp skulle vært
avviklet. Se § 2-3 første ledd.

§ 8-3
1.

Avbrutte, avlyste kamper.
Blir en kamp avbrutt, avlyst eller p.g.a. force majeure ikke satt i gang, skal ny kamp - hvis
sådan blir berammet - spilles på samme bane med samme arrangør.

2.

Forbundsstyret kan treffe annen bestemmelse.

3.

Har nøytral arrangør skylden for at kampen ikke ble spilt, kan kampen legges et annet sted.

4.

Omberamming av kamper skal skje skriftlig senest 36 timer før oppsatt kamp skulle vært
avviklet. Denne fristen er ikke gjeldende for endring av oppsatte kamper (ikke terminfestede
seriekamper) og annullerte sluttspillskamper. Se § 2-3, første ledd

§ 8-4 Informasjonsansvar og erstatningsplikt.
Den myndighet som administrerer vedkommende konkurranseserie, skal gi meddelelse til de i serien
interesserte klubber om sin avgjørelse i saker reist i forbindelse med de tilfeller som omhandles i
§§ 8-1, 2 og 3. Ved saksbehandlingen treffer vedkommende myndighet bestemmelse om erstatning til
de skadelidende parter.
Som retningslinjer gjelder her:
Er kampen basert på dobbelt poengberegning, og klubbene arrangerer hver sin kamp, og derpå trekker
seg eller uteblir fra den annen, betaler den annen klubb de reiseutgifter denne har hatt og halvparten av
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den eventuelle resterende nettoinntekt som den hadde av sitt arrangement. Dette kan ikke belastes med
reisegodtgjørelse for egne spillere.
Er kampen basert på enkelt poengberegning, og arrangementet av kampene er fordelt på klubbene, kan
den klubb som trekker seg eller uteblir fra en kamp tilpliktes å betale erstatning etter vedkommende
myndighets skjønn.
Skyldes avlysningen 3. part, og kampen må spilles (jfr. § 8-3), er arrangerende lag ansvarlig for at
faktisk dokumenterte reisekostnader etter billigste reisemåte blir dekket for motstanderlaget.

KAP. 9.

ØKONOMI

§ 9-1
1.

Økonomi, rapporter og avgifter
Klubbene betaler selv sine reise- og diettutgifter ved de ordinære seriekamper. Unntatt er 1., 2.
divisjon, 3 div for seniorlag, menn, kvinner Elite og 1. div., samt landsomfattende U15, U16,
U18 og U20 serier, hvor det er reiseutgiftsfordeling mellom de deltakende lag etter
avstandstabellen og pris på kr. 20,- pr. km. Maksimum godtgjørelse pr reise settes til 1700 km.
«Play-offkamper» er ikke omfattet av reisefordelingen. Reiseutgiftsfordeling kommer bare til
anvendelse i divisjoner der det deltar lag fra Rogaland, Hordaland, Nord-Norge eller SørTrøndelag. NIHF kan, etter enighet mellom deltakende klubber i samme serie, foreslå ny
økonomisk modell for reisefordeling, i de tilfeller normalordningen gir urimelige utslag for
klubbene.
NIHF beregner reisefordelingen for den enkelte serie etter at de respektive serier er satt opp,
og fakturerer klubbene i tre like deler, med forfall i hhv november, januar og mars. I fall det
må spilles omkamper som nevnt i § 2-3, og ved kvalifiseringskamper for opp- eller nedrykk,
kan forbundsstyret pålegge de deltagende lag å dele reiseutgiftene.

2.

Alle klubber i Eliteserien og 1.divisjon sender omgående, og senest innen 7 dager etter at
kampen er spilt, utfylt oppgjørsskjema til forbundet. A konto avgift for Eliteserien blir
fakturert forskuddsvis pr. omgang (når alle lag har spilt mot hverandre 1 gang samt tilhørende
bonuskamper, totalt 4 omganger) med forfall dagen etter 4.-13.-22. og 31. serierunde.
Avgiften beregnes ift. forrige sesongs tilskuertall. Hvis ikke avgiften/fakturaen betales innen
forfall blir arrangerende lag fakturert kr. 500,- pr. overskytende dag til NIHF. Maks gebyr pr.
sesong er kr. 50.000,-. Etter hver omgang blir a konto utfakturert avregnet mot innsendt
kampoppgjør. For mye/for lite innbetalt blir avregnet på neste faktura. Sluttavregning etter
sesongslutt.
Denne avgift beregnes slik:
a.
Eliteserien og Play-off:
Av en kamps bruttoinntekt tilkommer 8 % til forbundet.
b.
Øvrige divisjoner: Intet.
c.
Play-off
Ved 5. og eventuelt 7. finale betaler arrangørklubben kr. 25.000,- til ikke arrangerende
lag. Spilles det 6 finaler skjer ingen utbetaling. I semifinaler og øvrige finaler skjer
ingen økonomisk fordeling mellom klubbene.
Oppgjørsskjema og innbetaling både til forbund og ikke arrangerende lag skal skje
innen 14 dager etter kampdag. Hvis ikke avgiften betales innen forfall blir
arrangerende lag fakturert kr. 500,- pr. overskytende dag til NIHF

Hvis et lag, når det gjelder kontroll av telleapparater etc. ikke har alt i orden, tar forbundsstyret straks
saken opp til behandling og avgjør om laget skal utelukkes fra den videre konkurranse. Dette gjelder
også hvis ikke laget sender inn utfylt oppgjørsskjema, eller ikke betaler til forbundet innen rett tid.
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§ 9-2 Adgang for yngre spillere.
Klubbene kan gi sine U18/U20 og yngre spillere gratis adgang til sine seriekamper ved framvisning av
betalt medlemskort.

KAP. 10.
SANKSJONER OG DISIPLINÆRFORFØYNINGER.
§ 10-1 Sanksjoner og disiplinærforføyninger.
Innenfor de begrensninger som er gjort i Straffereglementet kan forbundsstyret for overtredelse av
Kampreglementet, ilegge: Irettesettelse, bot, tap av plasseringer og resultat og utelukkelse fra
deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper. Forbundsstyret kan videre ilegge
erstatning ved overtredelse av Kampreglementets § 3-2, 3-3, 3-4, 3-6, 3-8, 3-9 og kap. 7, 8, 9 og 10.
Forbundsstyret kan skjerpe en matchstraff ilagt etter spillereglene og kan ilegge matchstraff selv om
dommeren ikke har gjort det.
KAP. 11.
ENDRINGER.
§ 11-1 Endringer.
1.
Endringer i dette reglement kan gjøres av forbundsstyret.
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