KARANTENEBESTEMMELSER VEDRØRENDE
DISIPLINÆRSTRAFFER
Fastsatt av forbundsstyret med virkning fra sesongstart 2006/2007.
Sist revidert av Forbundsstyret 27. mai 2014.
Disiplinærstraffer oversendt NIHF fra utlandet blir vurdert som om forseelsen skjedde i Norge.
Følgende Disiplinærstraffer idømt i Norge skal oversendes til NIHF: * Matchstraff
Karantene og ansvar
Karantene i.f.m. Matchstraff vurderes av NIHF i hvert enkelt tilfelle. Spilleren er under enhver
omstendighet utestengt fra alle typer kamper inntil beskjed om utfallet av NIHFs behandling er
mottatt av klubb/lagenhet/spiller. Idømt matchstraff gir automatisk 1 kamp karantene.
Det er hver enkelt klubb/lagenhet sitt ansvar å holde rede på hvilke spillere som er tildelt de ulike
disiplinærstraffer. Spillere som deltar i kamp mens de har karantene anses som ikke spilleberettiget
og laget vil kunne risikere å tape kampen dersom motstander protesterer på bruk av denne spilleren til
angjeldende myndighet i henhold til NIHFs Protest- og ankereglement. Klubb/lagenhet kan, dersom
man er usikre, få vite status på sine spillere ved å kontakte NIHF.
Spillere som for annen gang i samme kamp blir tildelt Straff fordårlig oppførsel (10 minutter),
vises bort for resten av kampen. Straffen endres til Liten disiplinærstraff.
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.
En spiller som blir idømt matchstraff kan ikke sone karantene i annen klasse samme dag som straffen
er gitt (er heller ikke spillberettiget).
Vedr. treningskamper
Spillere som blir idømt Matchstraff i treningskamper før seriestart skal sone idømt karantene (fra
NIHF) i påfølgende treningskamper. Dersom idømt karantene ikke er ferdig sonet før seriestart
overføres resterende karantene til påfølgende seriekamper.
Alle disiplinærstraffer idømt før seriestart følger med respektive spiller resten av sesongen.
Vedr. seriekamper
Spillere som blir idømt Matchstraff i seriekamper er utestengt fra alle typer kamper inntil beskjed
om utfallet av NIHFs behandling er mottatt av klubb/lagenhet/spiller.
Følgende kamper gjelder for soning av karantenene:
 Offisielle terminfestede seriekamper arrangert av forbund eller krets.
 Treningskamper før seriestart samme sesong som matchstraff er idømt, der forbund eller
krets er informert innenfor gitte tidsfrister.
 Kamper i private turneringer før seriestart samme sesong som matchstraff er idømt, der
forbund eller krets er informert.

Soning av karantene idømt i serie/treningskamper fører ikke automatisk til utestengelse fra
representasjonslag. Forbundsstyret vil vurdere hvert enkelt tilfelle i forhold til forseelsen.

