
Nr. Navn på 

Reglement 

§§ Fra Forslag (hva endringen i praksis går ut på) Hva som ønskes oppnådd med 

endringen 

Administrasjonens anbefaling/Innkomne 

uttalelser 

1 Administrasjons

-reglementet 

5.1 Adm Hver aktiv klubb skal ha en definert 

klubbdommeransvarlig. Funksjonen skal 

registreres i SportsAdmin innen 1. oktober hver 

sesong. Dersom ikke funksjonen er registrert 

ilegges gebyr tilsvarende 1 manglende dommer. 

Presisering av tekst.  

 

Anbefales 

2 Administrasjons

-reglementet 

6 Adm. Buypass: 

Påmeldingsavgiften betales ved påmelding av lag i 

mai-måned. Med virkning fra sesongen 19/20 

For å få mer moderne og effektiv betaling 

av kostnader. 

Anbefales 

3 Administrasjons

-reglementet 

8 Adm Endret oppsett for overgangsgebyr og presisering 

av praksis (se vedlegg). 

Lagt til: 

• Transfergebyr kvinner 5.000 NOK 

dersom utenlandsk forbund gir avkall på 

sin rettmessige avgift.  

 

Presisering av tekst, ingen realitetsendring 

med unntak av transfergebyr kvinner.  

Anbefales 



4 Kamp-

reglementet 

2-4 Ringerike Ny start på §2-4. 

Endring slik at puljene i aldersbestemte klasser 

U15 til og med U20, i A-, B- og C-seriene 

bestemmes av opp og nedrykk fra sesong til 

sesong. Ikke oppsett fra NIHFs adm etter 

påmelding.  

 

 

Vi registrerer at det ofte er vanskelig for 

mindre klubber å kunne spille i A puljer 

når det gjelder aldersklasser U11-U20. 

Mindre klubber plasseres ofte i B og C 

puljer ved påmelding i seriespill. Med 

denne bakgrunn foreslår vi å endre til 

opprykk/ nedrykk fra A/B/C serie for 

ungdom i klassene U15-20. Dette gir lag, i 

en liten krets mulighet til å spille i høyere 

serie dersom kvalifikasjonene til laget er 

gode nok. Det må på lik linje som i 1. 

div/Get, enten takkes ja til plass eller man 

må frasi seg plass. 

Anbefales ikke. 

 

Det kan tenke seg at denne løsningen hadde vært 

enklere å administrere for NIHF, men vi ser samtidig 

mange flere gode argumenter for å opprettholde 

dagens ordning der adm gis mulighet til å sette 

sammen puljer etter påmelding. Dette er en ordning 

som gir større fleksibilitet og mulighet for 

tilpasninger, noe vår organisasjon er avhengig av. 

Effekten er at vi oppnår puljer som gir bedre 

konkurranse, vi kan ivareta helheten ift antall lag, 

antall puljer og antall kamper på hvert nivå. Om en 

endring som foreslått skulle vedtas ser vi utfordringer 

med hvor mange som kal lag skal tilhøre hver 

avdeling fra år til år, skal opprykket følge lagenheten 

eller aldersklassen, samt hvor mange avdelinger eller 

nivåer skal vi ha?  

NIHF tror dagens ordning, der adm er gitt 

kompetanse til å sette opp dette, etter samråd med 

klubbene, ivaretar helheten best.  

 

5 Kamp- 

reglementet 

2-5 Adm Nytt pkt. 5 vedrørende dommernes alder i 

spesifiserte årsklasser: 

For kamper i klassene U11, U12 og U13 skal 

minst en av kampens dommere være 16 år eller 

eldre. For kamper i klassene U14, U15 og U16 

skal minst en av kampens dommere være 18 år 

eller eldre.  

 

Ofte er dommeren svært unge i disse 

årsklassene. For å sikre en viss alder på 

minst en av dommerne i alle kamper i 

alderssegmentet innføres alderskrav på 

minst en av dommerne i hver kamp. Dette 

tiltaket oppleves som viktig for å gi 

dommerne nødvendig trygghet og støtte i 

starten av sin karriere, og således viktig for 

å beholde dem lengre.  

Anbefales 

6 Kamp-

reglementet 

2-7 Akershus Antall spillere som trengs for å stille med 2 lag 

økes til 30 

Sikre avvikling av kamper. Uten dette har 

vi erfaringer med at det ikke kan stilles lag 

til kamper. Vi har erfaring om at lag 

trekkes og turneringer gjennomføres 

ufullstendig. 

Anbefales ikke. 

 

Vi ser nødvendigheten av å tallfeste antall rettårige 

spillere pr alderstrinn for å kunne melde på lag, men 

mener den nåværende terskel ift. aldersnivå er 

fornuftig med tanke på å stimulere til aktivitet.  

 

7 Kamp-

reglementet 

2-7 Adm Klubber som ønsker å melde på 3 lag i samme 

alderstrinn må ha minimum følgende antall 

spillere i riktig alder:   

U8-U10: minimum 25 spillere 

U11-U13: minimum 28 spillere 

Selv om NIHF ønsker å stimulere 

klubbene til å melde på flere lag for å øke 

aktiviteten, så må gjennomføringen sikres 

gjennom krav til rettårige spillere på 

alderstrinnet.  

 

Anbefales 



8 Kamp-

reglementet 

2-8.6 Adm Det står i pkt 6: For breddedelen gjelder at spillere 

ikke kan flyttes mellom lagene etter 31. januar. 

Pkt 6 endres til: Spillere kan ikke flyttes mellom 

klubber etter 15. februar.  

Synkronisere slik at frist for flytt av 

spillere mellom klubber gjelder hele 

organisasjonen, ikke bare breddedelen.  

Herunder også samarbeidsavtaler og 

klubber innen samme allianseidrettslag. 

Overgangsfristen er også endret til 15. 

februar, ref overgangsreglementet.  

Anbefales 

9 

 

 

Kamp-

reglementet 

2-8.9 Adm Ny setning legges til: Regelen om spillerflytt 

mellom klubber etter 15. februar kommer til 

anvendelse også innenfor allianseidrettslag, ref § 

2-8.6.  

 

Hindrer at klubber innen samme 

allianseidrettslag flytter spillere etter 15. 

februar.  

Anbefales 

10 Kamp-

reglementet 

2-9 

5-1 pkt. 

1 til 4 

5-2 

 

VIF Elite Utvide U20-klassen med en årsklasse til U21. 

Aldersklassene U18, U16, etc forblir uendret.  

Nivåforskjellen mellom U20 og GET er 

for stor. Svært få spillere som kommer rett 

fra U20 evner å klamre seg fast/etablere 

seg i GET ligaen. Dagens 1.div er i dag 

ikke et fullgodt alternativ mellom U20 og 

GET. Årsaker er blant annet ulik 

treningshverdag og sprikende 

ambisjonsnivå hos både spillere og 

klubber. Man kunne ønske seg at GET-

lagene slapp til flere unggutter, men 

trenerne har ofte kortsiktig resultatkrav, 

korte kontrakter og lite helhetlig eierskap 

til klubben som helhet. Hvis vi skal gi 

unge spillere bedre konkurransegrunnlag, 

må vi la spillere få trene med nødvendig 

kvalitet og kvantitet over tid, uten store 

resultatkrav. På en måten kan norske 

spillere fylle rollen som mange importer i 

GET innehar i dag. Vi gir altså våre 

spillere mulighet til å kunne utvikle seg 

bedre og lengre med dette tilbudet.  

 Den nye U21-klassen vil da inneholde 3 

årsklasser, noe som vil øke konkurransen. 

Da vil de unge spillerne måtte konkurrere 

hardere om å ta plass, krige for tilværelsen, 

og som trener kan man stille krav til 

spillere. Det vil skape et sunt 

utviklingsmiljø for spillerne.  

Dette vil også bidra til at klubber vil kunne 

forvalte spillere på en klokere måte, og 

I denne saken stiller NIHF med åpent sinn. Vi ønsker 

således innspill fra organisasjonen før vi tar endelig 

stilling til vår anbefaling til FS.  

 

Denne endringen vil medføre at klubbene får 

ytterligere en sesong på å utvikle egne spillerne. Det 

kan tyde på at mange trenger dette ekstra året med 

tanke på at steget mellom junior og seniorhockey blir 

stadig større. Ved å beholde spillerne i klubben 

ytterligere en sesong får de et lengre vindu de kan 

benytte til utviklingsløpet, samt kontrollere 

treningshverdagen til spillerne ytterligere en sesong. 

Det er sannsynlig at man da kan forberede spillerne 

enda bedre slik at de står bedre rustet til å slå seg inn i 

klubbenes seniorlag. Det er også sannsynlig og anta at 

det blir flere spillere i aldersklassen (gjennom å øke 

aldersklassen med ytterligere ett årskull), noe som vil 

styrke konkurransen. Plassene tilgjengelig for 

underårige spillere vil være færre, men det igjen 

bidrar til å heve nivået på aldersklassene under 

gjennom at flere blir værende på sitt årstrinn lengre. 

Erfaringer viser at  få spillere tilgjengelig er til hinder 

for utvikling, noe klubbene tidligere har gitt utrykk 

for til NIHF. De opplever at gjennomføringen av 

kampene blir viktigere enn kvalitet på trening i 

hverdagen. Også for lag i B-serien vil en heving av 

aldersgrensen anses som positivt, ettersom antall 

spillere ofte er terskelen for å melde på lag. De blir 

dermed skjøvet over i seniorhockey for tidlig.  

 



spillere vil derav bli mindre eksponert for 

rovdriften mange er utsatt for i dag. Vi tror 

også at en U21-klasse vil skape 

ringvirkninger for aldersklassene under 

(U18, U16, U15, U14, etc) gjennom at 

konkurransen om plassene i klassene over 

øker. Man flytter ikke opp spillere for å 

kunne gjennomføre kampene, men fordi 

spillerne fortjener oppflytt.  

  

Oppsummert hvorfor U21: 

1: Lengre utviklingsperspektiv 

2: Tettere bånd mellom U20 og GET  

3: Større spillergrupper nedover i hele 

systemet 

4: Større konkurranse  

5: Bedre nivå i ligaene 

6: Bedre hverdag for enkeltspillere.  

For de eldste spillerne i alderstrinnet, både de beste 

U20 og U21-spillerne, vil ikke endringen medføre 

vesentlig styrket kamparena. Ofte vil dette være det 

fjerde eller femte sesongen på samme 

konkurransenivå. NIHF mener derfor at klubbene 

fortsatt må strebe etter godt utviklingssamarbeid med 

egen seniorklubb, eller 1 divisjons klubber, slik at 

disse spillerne kan opprettholde nødvendig 

progresjon også i kamptilbudet.  

Videre vil man ved overgang til ny årsklasse bevege 

seg bort fra de internasjonale aldersklassene, noe 

NIHF har tilstrebet seg på å opprettholde.  

 

 

 

 

11 Kamp-

reglementet 

2.9.2 Adm Ny start på pkt 2-9.2: NIHF definerer 

aldersklassene U13 og yngre som Barneidrett. 

Brudd på Barneidrettsbestemmelsene anses som 

brudd på Kampreglementet og kan sanksjoneres 

ihht kap 10-1.  

 

Å gi NIHF hjemmel for å kunne 

sanksjonere for brudd på Barneidretten 

innen aktuelle årsklasser. Krav fra NIF.  

Anbefales. 

12 Kamp-

reglementet 

3-3.1 Adm I Prestasjonsdelen skal alle lag ha to sett drakter, 

der det ene skal være definert som hoveddrakt. Et 

av draktsettene skal ha lys hovedfarge, mens det 

andre draktsettet skal ha mørk hovedfarge.   

 

Sikre at alle lag i Prestasjon skal ha 2 

draktsett, hhv lyst og mørkt, slik at 

draktlikhet unngås.  

Anbefales 

13 Kamp-

reglementet 

3-3.3 Akershus Ordet «trøye» i § 3-3 nr. 3 endres til «drakt» Konsistens og avklaring av hva som 

egentlig skal skiftes. 

Anbefales 

14 Kamp-

reglementet 

3-4 Akershus Setningen i § 3-4 2. avsnitt: 

«Dommeren skal møte så tidlig at kampen kan 

begynne til fastsatt tid, og han kan kontrollere 

banen, spillemateriell og drakter før kampen 

begynner» endres til 

«Dommeren skal møte så tidlig at kampen kan 

begynne til fastsatt tid, og slik at kontroll av 

banen, spillemateriell og drakter kan 

gjennomføres før kampen begynner. 

 

Kjønnsnøytrale betegnelser Anbefales 

15 Kamp-

reglementet 

3-4.1 Akershus Setningen i § 3-4 1. avsnitt: 

«Kamper i Eliteserien, 1. divisjon, 2 div senior 

Presisering og korrigering av 

setningsbygning 

Anbefales 



menn, U20 og U18, U16, U15, U14, samt Kvinner 

føres i Hockey Live» endres til: 

«Kamper i Eliteserien, 1. divisjon, 2 div senior 

menn, U20 og U18, U16, U15, U14, samt 

Kvinner Elite og 1 divisjon føres i Hockey Live.» 

 

16 Kamp-

reglementet 

4-2.a, 

strek 5 

siste 

ledd 

Adm Med sesong menes at spilleren har deltatt i 

minimum ¼ av lagets kamper inneværende 

sesong.   

Tydeliggjøre i reglementet hva som skal til 

for at en utlending skal få godskrevet en 

sesong i Norge, med tanke på 

«utlendingskvoten». Legges på samme 

nivå som kreves for å være berettiget til 

seriemedalje, dvs deltakelse i minimum ¼ 

av lagets kamper.   

Anbefales. 

17 Kamp-

reglementet 

4-2.e Adm Nytt eget strekpunkt:  

Kamprekkefølgen i kvalifiseringskamper 

(rangering og hjemme/bortekamp) mellom GET/1 

div og 1div/2div skal være som følger:  

Enkel serie med 4 lag:     

3-1 og 2-4, 2-3 og 1-4, 1-2 og 4-3. 

Dobbel serie med 4 lag:  

1-3 og 4-2, 4-1 og 3-2, 2-1 og 3-4,  

3-1 og 2-4, 1-4 og  2-3, 1-2 og 4-3. 

 

Klargjøring av kamprekkefølgen ift rank 

og hjemme/borte i kvalifiseringsspillet for 

opprykk der det deltar 4 lag. Både enkel- 

og dobbel serie.  

Anbefales. 

18 Kamp-

reglementet 

4-2.2e 

Strek-

pkt 2 

Adm Kvalifisering mellom 1 og 2 div, sette inn lik tekst 

som for GET og 1 div, dvs Lag må før 

kvalifiseringsspillet starter forplikte seg til å 

gjennomføre et eventuelt opprykk.   

Sikre at de lag som deltar i kvalifiseringen 

også mellom 1 og 2 div benytter plassen 

om de lykkes i kvalifiseringen.  

Anbefales 

19 Kamp- 

Reglementet 

4-5 Akershus Samtlige klubber som stiller lag i en eller flere 

serier som administreres av NIHF, plikter å ha og 

sende inn årlig rapport på handlingsplan for å 

rekruttere, motivere, utvikle og beholde jente- og 

damehockeyspillere. 

Økt rekruttering av og heving av nivå på 

tiltak for og sportsligutvikling av jente- og 

damehockeyen i Norge. 

Anbefales ikke.  

 

Anser ikke dette som en naturlig del av 

kampreglementet. NIHF vil også være forsiktige med 

å legge en ytterligere rapporteringsplikt på klubbene, 

selv om formålet støttes og er bra.  

 

20 Kamp-

reglementet 

5-3.2 

9-1.1 

Tromsø 

Hockey 

Landsdekkende serie tom U14 slik at norsk 

ishockey kan utvikle seg gjennom deling av 

erfaringer og nettverk. Sikrer felles nasjonal 

utvikling av ishockeysporten over hele landet, 

også i ungdomssegmentet.  

Ønsker landsdekkende serie tom U14. 

Styrke all-norsk seriespill over hele landet.  

Anbefales ikke.  

 

Ressursbruk ift tid og penger gjør at NIHF er 

skeptiske til dette selv om vi ser argumentene om 

utvikling av klubber og spillere i hele Norge. På dette 

alderstrinnet spilles det 2x20 minutters kamper. Istid 

pr spiller som reiser, sett opp mot tidsforbruk og 



kostnader, synes uforholdsmessig om vi innfører 

landsdekkende serier på U14. NIHF anser heller at 

det bør vurderes om aldersgrensen for landsdekkende 

serier bør heves opp til U16, for å kutte ned på 

ressursbruken totalt sett. Alternativt gjøre nivå 2, dvs 

B-serier, regionale. Det vil imidlertid måtte innebære 

en styrkning av regionene, samt at samarbeidet med 

våre naboland styrkes.  

 

21 Kamp-

reglementet 

5-3.4 Adm Nytt pkt 5-3.4 (de andre pkt skyves nedover):  

I aldersklassene U14, U15 og U16 (ikke A-serier) 

tillates inntil 3 overårige spillere i hver kamp. 

Spillerne kan kun være 1 år overårige.  

Virkemiddel for å beholde lag. Spillerne er 

i en sårbar alder og lag-enhetene er skjøre. 

Dette oppfattes som tiltak rettet mot å 

beholde lag-enheter i klubber der 

spillerutvalget er lite. Ikke for å gi 

ytterligere spilletilbud for enkeltspillere.  

Anbefales 

22 Kamp-

reglementet 

5-4  Astor, 

Rosenbor

g og 

Leangen 

Det står i dag: 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 dersom de to lagene det 

gjelder er enige om dette. 

Endres til: Alle kamper skal følge 

barneidrettsbestemmelsene. Spilletid skal fordeles 

etter prinsippet "alle spiller likt" og topping skal 

ikke forekomme. 

Ønsker ikke faste avblåsninger/«tutebytt» i 

aldersklassene U11, U12 og U13. Se eget 

vedlegg med argumentasjon for endringen 

fra klubbene .  

Anbefales ikke.   

 

Faste avblåsninger i disse aldersklassene sikrer alle 

lik spilletid. Erfaringer viser at prinsippet om lik 

spilletid utfordres der man ikke lenger har de faste 

avblåsningene. Selv om man mister noe av 

dynamikken i kampene gjennom dette, så anser NIHF 

at det viktigere at lik spilletid sikres, og er således et 

verdivalg. NIHF vil åpne for at det etter søknad kan 

testes hybridløsning i turneringer for U13, der det 

blåses av etter faste intervaller, men at pucken ligger i 

ro og spillerne bytter umiddelbart, sk flyvende bytt. 

Dette for å opprettholde dynamikken i kampen.  

 

23 Kamp-

reglementet 

5-4.8 

5-5.10 

Adm Klubb som melder på flere enn 2 lag innen samme 

alderstrinn innen U8-U10 og U11-U13 kan settes 

opp i ulike avdelinger. Klubber som har 2 eller 

flere lag i samme avdeling er unntatt fra regelverk 

om spillerflyt i internkamper.  

Nye klubber med flere lag har blitt satt opp 

i samme avdeling. Dette kan medføre at i 

enkelte områder spiller de flest kamper 

mot egne lag. Det åpnes derfor for at de 

kan plasseres i ulike avdelinger der dette er 

ønskelig, og man har påmeldt flere enn 2 

lag.  

Anbefales 

24 Kamp-

reglementet 

5-4.8 Akershus Setningen i § 5-4 8. avsnitt foreslås endret til: 

«En klubb som stiller flere lag i samme klasse, kan 

ikke benytte de samme spillerne på begge lag. 

Klubben kan fritt bruke inntil 5 spillere mellom 

lagene fra kamp til kamp, under forutsetningen at 

Barneidrettens bestemmelser om lik spilletid 

Styrking av målsettingene i 

barneidrettsbestemmelsene og målet om å 

rekruttere, motivere, utvikle og beholde 

Anbefales 



opprettholdes. Lik spilletid skal gjelde alle 

spillerne innen årskullet. 

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, under 

samme forutsetning om etterlevelse av 

barneidrettsbestemmelsene.» 

25 Kamp-

reglementet  

5-5.10 Akershus Setningen i § 5-5 10. avsnitt foreslås endret til: 

«En klubb som stiller flere lag i samme klasse, kan 

ikke benytte de samme spillerne på begge lag. 

Klubben kan fritt bruke inntil 5 spillere mellom 

lagene fra kamp til kamp, under forutsetningen at 

Barneidrettens bestemmelser om lik spilletid 

opprettholdes. Lik spilletid skal gjelde alle 

spillerne innen årskullet. 

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, under 

samme forutsetning om etterlevelse av 

barneidrettsbestemmelsene.» 

Styrking av målsettingene i 

barneidrettsbestemmelsene og målet om å 

rekruttere, motivere, utvikle og beholde 

Anbefales 

26 Kamp-

reglementet 

5-6.4, d Adm Ny avslutning på pkt: Fra aldersklassene U10 og 

yngre innvilges det ikke dispensasjon for 

nybegynnere/lavt ferdighetsnivå.  

NIHF mener at så unge utøvere skal tilhøre 

eget årskull så langt det lar seg gjøre, og at 

ferdighet/nybegynner ikke er gyldig 

argument for dispensasjon i dette 

alderssegmentet der det spilles på liten 

bane.  

Anbefales 

27 Kamp-

reglementet 

7-4.1  

Nytt a) 

til og 

med f) 

og nytt 

pkt 7-

4.4 

Adm  § 7-4 Kamp mot utenlandsk lag.  

1.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.  

a) Det er til enhver tid klubbens ansvar å   

sikre at deltagelse er i tråd med gjeldende  

reglement i NIF og NIHF. 

b) Ved påmelding til turnering må alle lag  ha 

minimum 6 rettårige spillere i egen klubb. 

Være tydelige på at NIHFs 

Kampreglement og NIFs 

Barneidrettsbestemmelser gjelder også ved 

turnerings-deltakelse mot utenlandske lag 

(inkludert turneringer). Unntaket er der 

turneringsreglementet gjør det praktisk 

umulig å gjennomføre, eks faste 

avblåsninger.  

Anbefales 



Det tillates å fylle opp med underårige 

spillere fra egen klubb. For 

aldersklassene U13 og yngre gjelder også 

NIFs Barneidrettsbestemmelser.  

 c) 

 Det tillates å melde på lag sammen med 

annen klubb (samarbeidslag) dersom det 

ikke kan stilles fullt lag fra en klubb, 

eventuelt kan det lånes tilstrekkelig antall 

spillere fra annen klubb. 

 d) 

 Ved lån av enkeltspillere kan det ikke 

lånes så mange at det forringer tilbudet 

for egne spillere (gjelder U15 og yngre).  

 e) 

 Bruk av overårige tillates normalt ikke, 

men kan fravikes i helt spesielle tilfeller 

etter skriftlig begrunnelse. Spillere med 

dispensasjon i NIHFs serier regnes ikke 

som overårige. 

 f) 

 I U13 og yngre kan man ikke selektere 

spilleres turneringstilbud etter ferdighet. 

Dette gjelder også dersom klubben har 

flere påmeldte lag i samme årsklasse. 

 

4. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre 

sanksjoner. Se Kampreglementets §10.1 og NIFs 

Straffebestemmelser. 

28 Kamp-

reglementet 

9-1 Sør-

Trøndelag 

ishockey 

Krets og 

Nidaros 

Elite 

Linje 4 etter …pr.km.: På reiser lengre enn 250 

km hvor det spilles kamp 2 påfølgende dager 

dekkes overnatting(er) for laget med 10 000 kr. 

pr overnatting. 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 Sør-Trøndelag. 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 

Å endre bestemmelsen om reiseutgifter i 

kampreglementet. Slik ordningen med 

reiseutgifter praktiseres nå legger 

administrasjonen i NIHF til grunn at lag 

som reiser langt og spiller kamp 2 dager 

etter hverandre overnatter ved 

kamparenaen og at overnattingsutgifter 

ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget for 

reiseutgiftene. Dette gir en skeivfordeling 

av reiseutgiftene ved at lagene i region øst 

får hensyntatt alle sine bussutgifter på 

kamper innenfor regionen mens lag fra 

Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Nord-

Norge får en vesentlig del av sine 

reiseutgifter unntatt fra 

Anbefales 



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." 

 

beregningsgrunnlaget. 

 

29 Kamp-

reglementet 

9-1.1 Sør-

Trøndelag 

ishockey 

Krets og 

Nidaros 

Elite 

KAP. 9. ØKONOMI § 9-1 Økonomi, rapporter og 

avgifter 1. Klubbene betaler selv sine reise- og 

diettutgifter ved de ordinære seriekamper. Unntatt 

er Getligaen, 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 

Å ta GET-ligaen inn i bestemmelse om 

reiseutgiftsfordelingen, og dermed oppnå 

en mer rettferdig fordeling av 

reiseutgiftene. 

 

 

 

Anbefales ikke. 

Get-ligaen er en kommersiell og semi-profesjonell 

liga, hvor mange faktorer vil kunne gi 

konkurransefortrinn. Eksempler på dette er 

publikumsfasiliteter, avtaler med halleier etc. Å 

utjevne konkurransefortrinn innen enkelte områder av 

driften vil ikke nødvendigvis være utjevnende.  

30 Kamp-

reglementet 

10-1 Adm Ny setning inn i linje 3 etter punktum: Brudd på 

Barneidrettsbestemmelsene kan sanksjonere på 

samme måte.  

Det må fremgå av Kampreglementet at 

overtredelse av 

Barneidrettsbestemmelsene kan 

sanksjoneres ihht kap 10-1. NIF krever 

dette.  

Anbefales  

31 Klubblisens-

reglementet 

7.2 Adm Ansvarlig lån kan erstatte egenkapital dersom det 

følger forutsetningene oppgitt i regnskapsloven og 

aksjeloven. Lånet må ha prioritet etter all annen 

gjeld. Alle klubber med Ansvarlig lån skal benytte 

NIHF’s mal for Ansvarlig lån (se vedlegg). Denne 

skal vedlegges rapporteringen med frist 15.mars. 

Klubber med Ansvarlig lån som dekker hele den 

negative egenkapitalen kan bli fritatt for månedlig 

rapportering og langtidsbudsjett. Låneavtalen for 

det Ansvarlige lånet utgjør i dette tilfellet klubbens 

Handlingsplan. 

 

NIHF ser at enkelte klubber er avhengig av 

Ansvarlig lån og ønsker ikke å stå i veien 

for dette. Gjennom denne endringen kan 

klubber med negativ egenkapital allikevel 

tilfredsstille kriteriene for klubblisens. 

Anbefales 

32 Overgangs-

reglementet 

 Adm Omfattende omstrukturering av 

overgangsreglementet. Det nåværende 

overgangsreglementet og nytt forslag ligger 

vedlagt i sin helhet.  

 

 

  



33 Overgangs-

reglementet 

1 Jutul Det legges ned forbud for spillere under 15 år å 

bytte klubb. Unntaket er ved flytting eller sosiale 

årsaker som må begrunnes ovenfor NIHF før 

tillatelse gis.  

For å stoppe frafall på breddelag og 

samtidig gi alle klubber i et geografisk 

område mulighet til å bygge lag 

langsiktig uten fare for å miste spillere til 

andre klubber fremmer Jutul følgende 

forslag til Forbundstinget. Ved å 

gjennomføre dette vil klubber rundt om i 

Norge og spesielt der hvor trykket fra 

eliteklubber er stort få arbeidsro til å 

bygge lag og grupper for fremtiden. 

Klubben vil ikke være like sårbare for at 

kompetanse og lederskikkelser på de 

respektive lagene forsvinner. 

Anbefales ikke. 

 

Endringen har vært forsøkt ved tidligere anledninger. 

Da har den umiddelbart blitt utfordret av klubbene 

gjennom å fremme saker for vårt appellutvalg. 

Erfaringene er derfor ikke slik at vi ønsker å anbefale 

dette, til tross for at vi ser utfordringene der klubber 

mister sine spillere til nærliggende klubber, og på 

denne måten sliter med å opprettholde tilbud til de 

som er igjen. NIHF mener det finnes så mange 

årsaker til at spillere ønsker å bytte klubb at man ikke 

kan låse mulighetene gjennom reglementet.  

34 Overgangs-

reglementet 

1 a.  Adm Utøvere som ikke har vært aktive de siste 3 

sesongene må også sende inn overgangsskjema 

signert av utøver og ny klubb.  

 

Dette for å sikre alle parters enighet, samt 

gi et mer ryddig system. Dette informeres 

om i veiledningen på hjemmesiden. 

Anbefales 

35 Overgangs-

reglementet 

1 a.  Adm Overgang for utøver som ikke har vært aktiv de 

siste 3 sesonger regnes ikke som en overgang, 

altså kan dette registreres utenfor 

overgangsfristen.  

 

Presisering og tydeliggjøring av praksis.  Anbefales 

36 Overgangs-

reglementet 

1 b. Adm Setningene «Ved for sen innbetaling inndras 

spilleberettigelsen automatisk. Dette betyr at 

spilleren ikke lenger er spilleberettiget for 

klubben. Ved overtredelse viser vi til 

Kampreglementets § 10-1 Sanksjoner og 

disiplinærforføyninger.» fjernes.  

Sen innbetaling fører til vanlig inkassoprosedyre.  

I henhold til gjeldende praksis.  Anbefales 

37 Overgangs-

reglementet 

1 g. Adm Henvendelser angående overganger skal sendes 

til transfer@hockey.no 

Unngå at unødig behandlingstid i 

overgangssaker skal gå med til flytting av 

mailen internt i administrasjonen. 

Anbefales 

38 Overgangs-

reglementet 

2 b. Adm Minimumsperiode på 14 dager tilhørighet i klubb 

før ny overgang kan registreres regnes f.o.m. 

datoen en overgang er registrert i SportsAdmin 

t.o.m. ny overgang er registrert i SportsAdmin.  

Presisering av praksis.  Anbefales 

39 Overgangs-

reglementet 

2 b. Adm NIHF kan utvide overgangsfristen for serier 

påvirket av OL-deltagelse innenfor IIHFs 

overgangsfrist regulert i International Transfer 

Regulations.   

Åpner for å ta hensyn til eventuelle behov 

for senere overgangsfrist grunnet OL.  

Anbefales 

40 Overgangs-

reglementet 

3 ny a) - 

c) før 

nåværen

de 

Akershus  a) Overganger for spillere i denne 

aldersgruppen skal kun skje dersom spiller 

flytter eller det er sterke sosiale årsaker til 

klubbovergang.  

 Anbefales ikke.  

 

NIFs Barneidrettsbestemmelser tillater ikke dette. Vi 

kan ikke nekte barn å bytte klubb.  

http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/2018_IIHF_International_Transfer_Regulations.pdf
http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/2018_IIHF_International_Transfer_Regulations.pdf


b) Dersom overgang vurderes nødvendig 

skal det sendes søknad om slik til Kretsen 

sammen med en begrunnelse og oversikt 

over tiltak som er iverksatt for å motivere, 

utvikle og beholde før spilleren melder 

overgang.  

c) Klubben det meldes overgang fra skal 

koordinere søknaden. Begge involverte 

klubber skal avgi uttalelse om ønskeligheten 

av overgangen før den kan sanksjoneres.  

 

 
 

Styrke lokale hockeymiljøer og redusere press på både 

spillere og klubber.  

Overganger for spillere i denne aldersgruppen er ikke 

ønskelig og en prosess som foreslått vil bidra til å motvirke 

det.  
 

 

41 Overgangs-

reglementet 

4 c. Adm Definering av sesong; perioden f.o.m. første 

seriekamp t.o.m. siste seriekamp.  

 

 

Presiseringen gjør at vi ivaretar 

forskjeller i start og sluttdato for de ulike 

seriene. 

Anbefales 

42 Overgangs-

reglementet 

5 Adm Nye rutiner for ITC i henhold til digitaliseringen 

av transfer-systemet fra IIHF, samt 

søknadsprosess for oppholdstillatelse (UDI).  

Se eget vedlegg. 

 

 

Modernisering.  Anbefales 

43 Reglement 

Disiplinærutval

get/Fornyet 

behandlingsutva

lg 

1 Adm Fornyet Behandlingsutvalg fjernes fra reglementet.  Det har vært ulikt behandlingsløp vedr 

anker i Prestasjonsdelen. Matchstraffer 

med sanksjon mer enn 5 kamper har 

kunnet bli anket til Appellutvalget (gjelder 

også i Breddedelen).  

Innrapporterte saker, uansett 

sanksjonslengde, har også kunnet blitt 

anket til Appellutvalget.  

Ved Matchstraffer i Prestasjonsdelen, der 

sanksjonen har blitt over 2 kamper, har 

man kunnet anmode om fornyet 

behandling. Dvs ulike løp og ikke tydelig 

for organisasjonen. Gjennom denne 

endringen forenkler, synkroniserer og 

tydeliggjør vi saksgangen for alle 

disiplinærsaker i Prestasjonsdelen. 

Terskelen for å anke sanksjoner ilagt som 

følge av hendelser under kamp, uansett om 

det er idømt matchstraff eller er en 

innrapportert sak, synkroniseres. De kan 

alle ankes til Appellutvalget. I tillegg 

senker man nivået for å anke sanksjoner. 

Anbefales 



Det kreves mer enn 4 kampers karantene 

for å kunne anke. Det har tidligere vært 

mer enn 5 kamper. Dette gir en mer 

helhetlig og enklere utforming av 

disiplinær-reglementet innen Prestasjon. 

Kun en ankeinstans som behandler alle 

type ankesaker.  

44 Reglement 

Disiplinærutval

get/Fornyet 

behandlingsutva

lg 

2 Adm Ta bort den generelle appellmuligheten i 

innrapporterte saker. La appellmuligheten i 

innrapporterte saker speile appellmuligheten ved 

matchstraffer, dvs ut i fra lengden på sanksjonen. 

Ankemuligheten settes ved sanksjoner på mer enn 

4 kamper.    

En innrapportert hendelse fra kamp kan 

ikke lenger automatisk ankes. Det 

avhenger av sanksjonens lengde. Den 

synkroniseres med ankemuligheten for 

Matchstraffer gitt av loven. Forenkler 

reglementet.  

Anbefales.  

 

45 Reglement 

Disiplinærutval

get/Fornyet 

behandlingsutva

lg 

5 – siste 

linje 

Stavanger Disiplinærutvalget kan for øvrig på eget initiativ 

benytte videobevis ved sine avgjørelser endres til 

Disiplinærutvalget skal på eget initiativ benytte 

videobevis, der det er tilgjengelig, ved sine 

avgjørelser. 

Stadfeste at Disiplinærutvalget skal benytte 

seg av videobilder der dette er tilgjengelig, 

og at ansvaret for å innhente videobilder 

skal ligge på NIHF som utvalgets sekretær. 

Det er i dag praksis at dette benyttes i de 

fleste saker og mener at det må påligge 

NIHFs administrasjon som sekretær for 

Disiplinærutvalget å innhente nødvendig 

videobevis. Imidlertid kan også klubbene 

sende inn sine videoer, dersom de har 

andre vinkler eller bilder som belyser 

saken bedre.   

Anbefales  

46 Reglement 

Disiplinærutval

get/Fornyet 

behandlingsutva

lg 

7 Stavanger Karantene i forbindelse med Matchstraff gir 

automatisk 1 kamps karantene, jfm Spilleregel 100 

ii. Imidlertid kan Disiplinærutvalget avvike fra 

spilleregel 100 ii, og sette sanksjonen/straffen til 0 

kamper. Spilleren er under enhver omstendighet 

utestengt fra alle typer kamper inntil beskjed om 

utfallet av Disiplinærutvalget behandling er 

mottatt av klubb/lagenhet/spiller.  

Ønsker å gi Disiplinærutvalget mulighet til 

å fravike spilleregelen som sier matchstraff 

automatisk gir minimums 1 kamps 

karantene. Stavanger: For at 

Disiplinærutvalget kan «annullere» en 

matchstraff med å ikke gi karantene for 

idømte straffer de mener er feil etter å ha 

studert videobevis. Dette kan spesielt 

gjelde i andre serier enn GET, der 

dommerne ikke har mulighet til å benytte 

video ved sine avgjørelser. Det kan 

imidlertid også gjelde i GET-ligaen. 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefales ikke.  

 

Vi tror at ved å gi DISU mulighet til å oppheve den 

automatiske sanksjonen på minimum 1 kamps 

karantene ved Matchstraff vil man øke trykket på 

behandlingstiden i sakene. Særlig med tanke på at 

kampene spilles tett, ofte i helger og påfølgende 

dager. Disiplinærutvalget håndterer i dag GET, 1 og 2 

div, Kvinner Elite, U20 elite og U18 Elite. I disse 

seriene spilles det kamper hver dag i helgene. En slik 

endring som foreslått mener vi vil medføre et økt 

press på behandlingstiden til utvalget, og vil ikke 

kunne gjennomføres på en forsvarlig måte uten at 

utvalget tilføres ytterligere ressurser. NIHF anser at 

en økt ressurstilgang som følge av 

saksbehandlingskrav (tid og kompetanse) må 

finansieres av klubbene selv. 

 



47 Reglement 

Disiplinærutval

get/Fornyet 

behandlingsutva

lg 

10 Adm Hele avsnittet om Fornyet behandling fjernes. 

Appellmulighet, uansett Matchstraff eller 

innrapportert sak, gjøres ensartet, dvs. ved mer 

enn 5 kampers karantene.  

Tekst-endring som følger om forslagene 

om fjerning av Fornyet behandlingsutvalg 

blir vedtatt.  

Anbefales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


