
REGLEMENT DISIPLINÆRUTVALGET 

 

Reglementet gjelder for prestasjonsdelen – Eliteserien, senior menn – Eliteserien, senior kvinner – 

1. div., senior menn – 2 div. senior menn – U21 Elite, gutter, U18 Elite, gutter. 

Sist revidert av Forbundsstyret den 29. april 2019.  

 

§ 1: Norges Ishockeyforbunds Disiplinærutvalg 

Forbundsstyret oppnevner disiplinærutvalg i forkant av hver sesong. Disiplinærutvalget består av leder og 

nestleder som skal ha juridisk kompetanse eller lignende, samt fem medlemmer. Avgjørelser kan fattes av 

minst tre av medlemmene, hvor den ene skal være leder eller nest-leder. NIHFs administrasjon er 

sekretariat for utvalget.  

 

Disiplinærutvalget behandler saker som omhandler karantene/sanksjoner i etterkant av alle idømte 

matchstraffer samt saker som er omtalt i § 2.  

 

Så snart NIHF har mottatt alt av dokumentasjon i en sak, herunder: 

 

• Rapport om straff fra kampens dommer, evt. innberetning fra org ledd 

• uttalelsene og tilsvar fra den rapporten/innberetningen omhandler 

• video og evt. annen dokumentasjon 

 

oversendes saken til disiplinærutvalget for behandling og vedtak. 

 

§ 2: Karantene eller bøter for andre overtredelser 

Disiplinærutvalget, etter innberetning fra et organisasjonsledd, skal behandle og ilegge sanksjoner i saker 

om andre påståtte overtredelser begått i tilknytning til/i etterkant av kamp selv om overtredelsen ikke ble 

pådømt da forseelsen skjedde. I de tilfeller der organisasjonsledd ber «Utvalget for spillernes sikkerhet» 

om å vurdere en hendelse, skal anmodning komme skriftlig innen kl. 24.00 samme kalenderdag som 

hendelsen har funnet sted. «Utvalget for spillernes sikkerhet» skal så, innen kl. 10.00 neste kalenderdag 

etter hendelsen, fatte vedtak om saken skal sendes Disiplinærutvalget for videre behandling, eller avslås.  

Innberetning fra en klubb av en annen klubb/person vedrørende hendelser i tilknytning til en kamp eller i 

etterkant av kampen som kan medføre karantene for spillere eller personer i lagledelsen i kampen må skje 

innen kl. 12.00 neste kalender dag etter hendelsen.  

En klubb som innberetter en annen klubb/person skal betale et gebyr på kr 2000,- til NIHF. Gebyret 

betales samme dag som saken innberettes og tilbakebetales dersom innberetningen fører til at 

disiplinærutvalget ilegger sanksjon.  

 

§ 3: Anke 

Vedtak fra Disiplinærutvalget, der sanksjonen er 5 kamper eller mer, kan ankes til Norges 

ishockeyforbund ved Ankeutvalget. Formalitetene for en slik anke reguleres av Norges ishockeyforbunds 

Protest- og Ankereglement. 

 

 

§ 4: Begrensning i disiplinærutvalgets myndighet 

Dersom disiplinærutvalget finner at forseelsen er av en slik art at den kvalifiserer til en karantene som 

utgjør mer enn 3 måneders karantene (fra 01.01.2020 endres dette til 12 måneder etter vedtak på 

Idrettstinget mai 2019) eller til en karantene/sanksjon som er straff etter NIFs straffebestemmelser skal 

utvalget oversende saken til NIFs domsutvalg for avgjørelse. For øvrig vises det til NIFs lov §11-2 for 

valg av sanksjoner og rammene for disse. 

 

 



 

§ 5: Saksbehandlingsregler 

Der det er reist sak mot en spiller, trener eller leder (matchstraff eller annet forhold) må denne rapporten 

være NIHF i hende innen kl. 12.00 neste kalenderdag etter hendelsen. Den som ønsker å gi sin forklaring, 

må uoppfordret sende denne pr. e-post til NIHFs administrasjon innen 24 timer etter mottatt 

dommerrapport, eventuelt innen 24 timer etter å ha blitt gjort kjent med at en sak behandles i medhold av 

§ 2. Gjøres ikke dette fatter disiplinærutvalget beslutning på grunnlag av de bevis som for øvrig foreligger. 

Vedtak fra Disiplinærutvalget skal foreligge senest 48 timer etter tilsvar er mottatt hos NIHF.  

 

De formelle krav til saksbehandlingen er som følger: 

 

a) Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort 

b) Bare de bevis som foreligger i saken, blir å legge til grunn for avgjørelsen 

c) Enhver rimelig tvil skal komme den ”feilende spiller/trener/leder” til gode 

d) I tilfelle gjentagelse bør sanksjonen skjerpes 

 

Alle avgjørelser fra disiplinærutvalg, enten som følge av Matchstraff § 1 eller Innberettede saker § 2, som 

medfører en sanksjon på mer enn 4 kampers karantene, skal begrunnes. Unntaket er saker fra GET-ligaen 

der alle vedtak, uansett sanksjon, skal begrunnes.  

 

§ 6: Videobevis 

Klubbene skal uoppfordret sende inn sine videobevis til NIHFs administrasjon innen 24 timer etter 

kampens slutt, eventuelt innen 24 timer etter å ha blitt gjort kjent med at en sak behandles i medhold 

av § 2. Gjøres ikke dette, fatter disiplinærutvalget beslutning på grunnlag av de bevis som for øvrig 

foreligger. Disiplinærutvalget skal på eget initiativ benytte videobevis der de er tilgjengelige ved sine 

avgjørelser.  

 

§ 7: Rapporteringsplikt fra hoveddommer 

Hoveddommer skal rapportere i dømt Matchstraff skriftlig på eget rapportskjema som oversendes 

NIHF og den person som rapporten omhandler innen 24 timer etter kampens slutt. 

 

§ 8: Karantene og ansvar 

Karantene i forbindelse med matchstraff gir automatisk 1 kamps karantene, jmf. spilleregel 110, ii.  

Karantene ifm. matchstraff utover den ene kampen vurderes av disiplinærutvalget i hvert enkelt tilfelle. 

Spilleren er under enhver omstendighet utestengt fra alle typer kamper inntil beskjed om utfallet av 

disiplinærutvalgets behandling er mottatt av klubb/lagenhet/spiller. Det er hver enkelt klubb/lagenhet sitt 

ansvar å holde rede på hvilke spillere som er tildelt karantene. 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 iht. NIHFs Protest og 

ankereglement. Klubb/lagenhet kan, dersom man er usikre, få vite status på sine spillere ved å 

kontakte NIHF. 

 

§ 9: Matchstraffer idømt i utlandet 

Matchstraffer oversendt disiplinærutvalget fra utlandet blir vurdert som om forseelsen skjedde i 

Norge. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 10: Andre disiplinære straffetyper 

Straff for dårlig oppførsel (10 min) sones som personlig straff under kampen (gjelder ikke målvakten – 

der soner en utespiller som var på isen da forseelsen skjedde straffen). 

Spillere som for annen gang i samme kamp blir tildelt straff for dårlig oppførsel (10 minutter), vises 

bort for resten av kampen. Straffen endres til liten disiplinærstraff. 

Liten disiplinærstraff medfører at spilleren er bortvist for resten av kampen, men ytterligere karantene 

ilegges ikke automatisk. (liten disiplinærstraff rapporteres ikke av hoveddommer til NIHF). 

Forangående begrenser ikke disiplinærutvalgets myndighet til å ilegge vedkommende spiller 

sanksjoner, jfr. § 2. 

    

 

Følgende kamper gjelder for soning av karantenene: 

 

• Offisielle terminfestede seriekamper arrangert av forbund eller krets. 

• Offisielle sluttspill – og kvalkamper. 

• 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. 

 

§ 12: Sanksjoner 

De sanksjoner som kan anvendes av disiplinærutvalget er fastsatt i NIHFs Kampreglement § 10-1 og 

inkluderer adgangen til å ilegge erstatningsansvar samt adgangen til å ilegge karantene selv om dommeren 

ikke har i dømt matchstraff. 


