NORGES ISHOCKEYFORBUND
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION
__________________________________________________________________________

REGLEMENT FOR TILDELING AV HEDERSTEGN OG TROFEER
Ajourført etter vedtak på Forbundstinget 9. juni 2018.
§1
NlHFs hederstegn
NlHF har følgende hederstegn (i rangert rekkefølge):
a)
Æresmedlem
b)
Gullmerket
c)
Sølvpokal
d)
Gullklokke
e)
Isbjørn
f)
Diplom
g)
Gullpuck
§2
Æresmedlemmer
Forbundstinget kan med 4/5 flertall og etter forutgående enstemmig innstilling fra forbundsstyret
utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer tildeles automatisk også gullmerket, hvis de ikke er
innehavere av dette fra før. Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har ytt en helt
ekstraordinær innsats for norsk ishockey over særlig lang tid.
§3
Gullmerket
Forbundstinget kan med 4/5 flertall og etter innstilling fra forbundsstyret tildele NlHFs gullmerke.
Gullmerke kan tildeles personer som har ytt en særlig innsats for norsk ishockey. Som særlig innsats
ansees:
a)
Arbeid vesentlig utover det man kan kreve som tillitsvalgt på forbundsplan gjennom lengre tid.
b)
Særlig lang innsats på klubb og/eller kretsplan, samt fortjenstfull innsats på forbundsplan.
c)
Andre som på landsbasis har gjort en særlig fortjenstfull innsats for norsk ishockey over særlig
lang tid.
§4
Sølvpokal
NIHFs sølvpokal tildeles spillere som har spilt minst 100 OL og VM kamper (tellende VM: IIHF WC, IIHF
WWC, IPCIH WC, IPCIH EC) og dommere som har dømt minst 100 OL og VM kamper (tellende VM: IIHF
WC, IIHF WC DIV I A og B, IIHF WWC, IIHF WWC DIV I og IIHF W20).
§5
Gullklokke
NIHFs gullklokke tildeles spillere som har spilt minst 75 OL og VM kamper (tellende VM: IIHF WC, IIHF
WWC, IPCIH WC, IPCIH EC) og dommere som har dømt minst 50 OL og VM kamper (tellende VM: IIHF
WC, IIHF WC DIV I A og B, IIHF WWC, IIHF WWC DIV I og IIHF W20).
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§6
NIHFs Isbjørn
NIHFs Isbjørn tildeles:
Spiller som har spilt minst 50 OL og VM kamper (tellende VM: IIHF WC, IIHF WWC, IPCIH WC, IPCIH EC)
og dommere som har dømt minst 30 OL og VM kamper (tellende VM: IIHF WC, IIHF WC DIV I A og B,
IIHF WWC, IIHF WWC DIV I og IIHF W20).
Forbundsstyret kan tildele NlHFs Isbjørn til:
Personer som har ytt fortjenstfull innsats for norsk ishockey.
Som fortjenstfull innsats anses normalt:
a)
Arbeid ut over det man kan kreve som tillitsvalgt på forbundsplan.
b)
Arbeid vesentlig ut over det man kan kreve som tillitsvalgt på kretsplan.
c)
Arbeid vesentlig ut over det man kan kreve som tillitsvalgt på klubbplan gjennom lengre tid.
d)
Andre som på landsbasis, regionalt eller lokalt har gjort en særlig fortjenstfull innsats.
§7
NIHFs diplom
NIHFs diplom skal tildeles:
a)
I tilknytning til tildeling av æresmedlemskap og/eller gullmerke.
b)
Den seirende klubb i NM for menn og kvinner, lagets spillere og ledere.
c)
De seirende klubber i prestasjonsdelen og det seirende lag i kretslagsturneringene, samt
lagenes spillere og ledere.
d)
De seirende klubber i NM for juniorlagene og cupmesterskapene, samt lagenes spillere og
ledere.
e)
Ved autorisasjon som forbundsdommer.
f)
Ved autorisasjon som trener II og III.
g)
Til personer som har innehatt valgte tillitsverv på forbundsplan i NIHF.
§8
Retningsgivende regel
Med «særlig lang innsats» - eller «særlig lang tid» menes i dette reglement en innsats som normalt bør
gå over 25 år. Med «lengre tid» menes i dette reglement et tidsrom som normalt bør gå over minst 15
år. For at en person som hovedsakelig har ytt sin innsats på krets eller klubbplan skal bli tildelt en av
NIHFs hederstegn kreves det normalt at denne tidligere er tildelt hederstegn fra den klubb og/eller
krets der han eller hun har virket.
§9
Innstilling
Klubber og kretser kan til forbundsstyret innstille på tildeling av hederstegn innen 15. februar hvert år.
§ 10
Gullpuck
Prisen tildeles den norske spiller senior menn og kvinner og paraishockey som gjennom spill på klubbog landslag har vært den fremste utøver i sesongen.
§ 11
Eliteseriemesterskap, senior menn
Vinneren av Eliteserien for senior menn får tittelen Eliteseriemester og tildeles NlHF's pokal. Spillere
som har deltatt i mer enn 1/4 av lagets spilte kamper i serien, får gullmedaljer.
Spillere på lag nr. 2 og 3 som har spilt mer enn 1/4 av kampene, får h.h.v. sølv- og bronsemedaljer.
Medaljer tildeles også inntil 8 av lagets ledere og 1 medalje tildeles klubben.

2

§ 12
Norgesmesterskap (play-off), senior menn
Vinneren av play-off for senior menn er Norgesmester og får H.M. Kongens pokal.
Spillerne på det seirende lag i finalekampen får gullmedaljer, dessuten de av klubbens spillere som har
stått oppført på matchprotokollen i halvparten av sluttspillkampene eller flere. Medaljer tildeles også
inntil 8 av lagets ledere og 1 medalje tildeles klubben.
Spillerne på tapende finalelag får sølvmedaljer, mens spillerne på de tapende semifinalelag får
bronsemedaljer, dessuten de av klubbenes spillere som har stått oppført på matchprotokollen i
halvparten av sluttspillkampene eller flere. Medaljer tildeles også inntil 8 av lagets ledere og 1 medalje
tildeles klubben.
§ 13
Eliteseriemesterskap, senior kvinner
Vinneren av Eliteserien for senior kvinner får tittelen Eliteseriemester og tildeles NIHFs pokal. Spillere
som har deltatt i mer enn 1/4 av lagets spilte kamper i serien, får gullmedaljer.
Spillere på lag nr. 2 og 3 som har spilt mer enn 1/4 av kampene, får h.h.v. sølv og bronsemedaljer.
Medaljer tildeles også inntil 8 av lagets ledere og 1 medalje tildeles klubben.
§14
Norgesmesterskap, senior kvinner
Vinneren av sluttspillet for senior kvinner er Norgesmester og får H.M. Kongens pokal.
Spillerne på vinnerlaget får gullmedaljer. Spillerne på lag nr. 2 og 3 får h.h.v. sølv og bronsemedaljer
(inntil 23 medaljer pr. lag). Medaljer tildeles også inntil 8 av lagets ledere og 1 medalje tildeles
klubben.
§ 15
Eliteseriemesterskap, juniorlagene
Vinnerne av Eliteseriene for juniorlagene får tittelen Eliteseriemester. Spillere som har deltatt i mer enn
1/4 av lagets spilte kamper i serien, får gullmedaljer.
Spillere på lag nr. 2 og 3 som har spilt mer enn 1/4 av kampene, får h.h.v. sølv og bronsemedaljer.
Medaljer tildeles også inntil 6 av lagets ledere og 1 medalje tildeles klubben.
§ 16
NM/Cupmesterskap, aldersbestemte klasser
Vinnerne av NM for juniorlagene, samt vinnere av Cupmesterskapene får aksjer i evigvarende trofeer.
Henholdsvis Canada cup trofeet, Erik Sture Larres pokal, Narvens pokal og Bauer pokalen.
NM for juniorlagene:
Spillerne på det seirende lag i finalekampen får gullmedaljer, dessuten de av klubbens spillere som har
stått oppført på matchprotokollen i halvparten av sluttspillkampene eller flere.
Spillerne på lag nr. 2 og 3 får h.h.v. sølv og bronsemedaljer, dessuten de av klubbens spillere som har
stått oppført på matchprotokollen i halvparten av sluttspillkampene eller flere.
Medaljer tildeles også inntil 6 av lagenes ledere og 1 medalje tildeles klubben.
Cupmesterskapene:
Spillerne på det seirende lag i finalekampen får gullmedaljer, dessuten de av klubbens spillere som har
stått oppført på matchprotokollen i minst 2 av kampene i sluttspillet.
Spillere på lag nr. 2 og 3 får h.h.v. sølv og bronsemedaljer, dessuten de av klubbens spillere som har
stått oppført på matchprotokollen i minst 2 av kampene i sluttspillet.
Medaljer tildeles også inntil 6 av lagenes ledere og 1 medalje tildeles klubben.
§ 17
Kretslagsturneringene
Vinneren av kretslagsturneringene får aksjer i NIHFs vandrepokal. Spillerne på det seirende laget får
gullmedaljer. Spillerne på lag nr. 2 og 3 får h.h.v. sølv og bronsemedaljer (inntil 23 medaljer pr. lag).
Medaljer tildeles også inntil 6 av lagets ledere og 1 medalje tildeles kretsen.
§ 18
Endringer i dette reglement kan bare foretas på Forbundstinget med 3/4 stemmeflertall.
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