
 
NIHFS PROTEST- OG ANKEREGLEMENT 
Ajourført etter vedtak på Forbundstinget 10. oktober 2020 
 
§ 1 Protester og behandling av protester 

Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge protest. 
Protester på grunnlag av manglende spilleberettigelse kan nedlegges av de klubber som 
deltar i  samme serie eller turnering. Protester på andre grunnlag kan kun nedlegges av 
klubbene til  de lag som deltok eller skulle deltatt i kampen. 

 
§ 2  Protestgrunnlag 
1. Gjelder protesten spilleberettigelse i.h.t. NIHFs lov § 31, må den være sendt innen 5 dager 

etter kampdagen til den myndighet kampen sorterer under.  
2.  Gjelder det forhold under kampen må lagets kaptein eller offisiell lagleder meddele 

dommeren at protest vil bli nedlagt, samt sende e-post til NIHF om det samme senest 12 
timer etter kampslutt. 

3.  Ved andre forhold enn nevnt under pkt. 1 og 2, må dommeren innen denne har forlatt 
spillebanen eller område, gis beskjed om at protest vil bli nedlagt.  

 
§ 3  Protesters utferdigelse, protestfrist, protestgebyr 
1. Protesten skal være skriftlig, underskrives av klubbens fungerende leder eller den han på  

forhånd har bemyndiget og sendes på e-post til offisiell adresse hos NIHF.  
2. Protest etter § 2, pkt. 2 og 3, må sendes vedkommende myndighet senest 24 timer etter 

  kampslutt  
3. Protestgebyret er kr. 2.000, - og dokumentasjon på innbetalt gebyr må sendes sammen 

  med protesten. 
 

§ 4  Protestinstans 
Gjelder protesten klubber innen samme krets, avgjøres den av kretsstyret, ellers av forbundsstyret.  
Protester i serie- og cupkamper som administreres av forbundet, avgjøres av forbundsstyret.  
 
§ 5  Behandling 
En protest kan ikke tas opp til behandling før gebyret er betalt, og blir å avvise når dette ikke 
foreligger innen fristens utløp. En protest kan ikke realitetsbehandles før den er formelt i orden ved 
at alle reglementsbestemmelser er overholdt. 
 
Finner vedkommende myndighet at de formelle mangler er av uvesentlig betydning, kan protesten 
allikevel realitetsbehandles. Dog er bestemmelsene i §§ 2 og 3, pkt. 2 ufravikelige.  
Den myndighet som skal avgjøre protesten, kan innhente uttalelser fra sakens parter og fra vitner. 
Disse plikter å avgi uttalelse uten ugrunnet opphold og den myndighet som skal avgjøre protesten 
kan sette frist for slik uttalelser. I prestasjonsdelen bør en protest realitetsbehandles før en 
eventuell ny kamp skal spilles. 
 
 
§ 6  Avgjørelse, ikke spilleberettiget, ventetid, gyldig grunn etc.  
Følgende retningslinjer blir å legge til grunn for avgjørelsen av en protest:  
Har en spiller deltatt uten å være spilleberettiget til det, skal kampen regnes for tapt for den klubb 
som benyttet ham.  
 
Godtgjør klubb å ha vært uten skyld, skal kampen annulleres og omkamp berammes. Klubben kan 
ikke ved omkamp forbedre det tidligere resultat. Bare de spillere kan delta som er spilleberettiget 
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ved første kamp. Har en klubb uten gyldig grunn overskredet ventetiden for kampens begynnelse, 
eller bevirket at kampen ikke kunne bli spilt ferdig, skal kampen regnes som tapt for klubben. Finner 
vedkommende myndighet at det foreligger gyldig grunn, kan kampen annulleres eller resultatet 
opprettholdes.  
Gjelder protesten overtredelser begått av den myndighet kampen sorterer under, eller av en 
arrangør som ikke deltar i kampen, skal kampen annulleres eller resultatet opprettholdes.  
Ved protest mot dommeravgjørelser forholdes på samme måte. 
 
§ 7  Begrunnelse, ankeadgang 
Avgjørelse av protest skal begrunnes og meddeles i e-post til partenes og klubbenes offisielle 
adresser. Samtidig skal det gis opplysning om ankeinstans og frist for anke.  
 
§ 8  Anker og behandling av anker 

Den som en avgjørelse direkte angår eller som får sine rettigheter eller forpliktelser endret 
direkte av en avgjørelse og er uenig i avgjørelsen kan anke denne.  

 

§ 9  Ankeinstans 

Anke over regionstyrets avgjørelse behandles av forbundsstyret som endelig avgjør saken. Anken 
over forbundsstyrets avgjørelse som første instans behandles av ankeutvalget som endelig avgjør 
saken. 
 
§ 10 Utferdigelse av anke 
Anke fra klubb underskrives av klubbens fungerende leder eller den han bemyndiger. Anke fra 
enkeltmedlem skal underskrives av medlemmet eller den han bemyndiger. Anken sendes 
forbundsstyret på e-post. Kopi av anken må også sendes på e-post til samtlige impliserte parter. 

Anken skal oversendes på norsk. 
 
§ 11 Ankefrister, gebyr 
Anken må være innsendt innen 14 dager etter at meddelelsen om avgjørelsen er mottatt. Jfr. § 11-
11 NIFs straffebestemmelser om forgåelser. Gjelder anken kamp som administreres av 
forbundsstyret, må denne være sendt inn på e-post jfr. nærværende reglement § 10, senest dagen 
etter at forbundsstyrets avgjørelse er mottatt, hvis anken ikke allerede er kommet inn. I tilfelle 
avgjørelse av en disiplinærsak vedrørende karantene for et antall kamper som kan ankes, må anken      
være sendt inn pr e-post jfr. nærværende reglement § 10, senest dagen etter at avgjørelsen er 
mottatt. For anke til forbundsstyret etter §9 er gebyret kr. 2.000,- og til ankeutvalget kr. 2.000,-. For 
anke til ankeutvalget fra enkeltmedlem betales halvt gebyr (kr 1.000) 100,-.  Gebyret må vedlegges 
anken. 
 
§ 12 Behandling 
En anke kan ikke tas opp til behandling før gebyret er betalt, og blir å avvise når dette ikke foreligger 
innen fristens utløp.  
 
En anke kan ikke realitetsbehandles før den formelt er i orden ved at alle reglementsbestemmelser 
er overholdt.  
 
Finner vedkommende myndighet at de foreliggende mangler er av uvesentlig betydning, kan anken 
likevel realitetsbehandles. Den myndighet som skal avgjøre appellen kan innhente uttalelser fra 
sakens parter og vitner. Disse plikter å avgi uttalelse senest innen den frist som settes av den 
myndighet som skal avgjøre anken. Disse plikter å avgi uttalelse innen 3 dager. Avgjørelse av anken 
kan bare bygge på de grunner som er gjort gjeldende ved foregående instans (protest). For 
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behandling av anker etter straffereglementet, gjelder Straffereglementets saksbehandlingsregler 
tilsvarende så langt de passer.  
 
§ 13 Begrunnelse  
Avgjørelsen av en anke skal begrunnes og meddeles partene.  
 
§ 14 Tilbakebetaling av gebyr  
Blir protesten eller anken tatt til følge, betales gebyret tilbake.  
 
§ 15 Klage over regionstyrebeslutning, forbundsstyrebeslutning 
En klubb eller dommer som ønsker en regionstyrebeslutning underkjent som stridende mot lov, 
spilleregler eller andre bestemmelser, kan innbringe den for forbundsstyret som endelig avgjør 
saken. Regionstyret må underrettes. Ønskes en forbundsstyrebeslutning underkjent av samme 
grunner, kan den innbringes for ankeutvalget, som endelig avgjør saken.  
For disse anker gjelder bestemmelsene om ankers innsendelse, behandling og avgjørelse, se §§ 11 - 
14.  
 
§ 16 Virkning av protester, klager og anker 
Protester, klager og anker har i alminnelighet ikke oppsettende virkning med mindre dette følger 
uttrykkelig av NIHFs lov eller NIFs lov. 
 
De organer som kan gi saken oppsettende virkning er 
 
a) det organ som protester, klager eller anker skal sendes til 
b) det organ som har truffet avgjørelsen som ankes eller klages over  
 eller 
c) det organ som skal treffe avgjørelsen i saken. 
 
Protester, klager og anker hvis utfall kan få betydning for oppsett av sluttspill eller 
kvalifiseringsspill må sendes, uten ugrunnet opphold og uten hensyn til fristene som ellers 
gjelder. Slik at en avgjørelse kan foreligge før oppsettet for sluttspill-/kvalifiseringskamper må 
fastsettes av hensyn til fastsatt avviklingsplan for disse. Samtidig skal den som har protestert, 
klaget eller anket gis anledning til å trekke det tilbake innen en frist organet fastsetter og få 
refundert gebyret. Blir ikke det trukket tilbake, behandles saken som vanlig, men uten at 
resultatet vil få betydning for oppsettet for sluttspill-/kvalifiseringskamper. 
 
Dersom en kamp i NM sluttspillet for senior blir annullert og må spilles på ny som følge av en 
protest, skal den nye kampen berammes og spilles slik at de konkurransefortrinn som er oppnådd 
igjennom seriespill opprettholdes. Påfølgende kamper skal endres deretter. Avvik fra denne regel 
kan bestemmes av avgjørende myndighet dersom de av organisatoriske og økonomiske hensyn 
finner det riktig 
 
§ 17 
Endringer i disse bestemmelser kan bare foretas på forbundstinget med 2/3 stemmeflertall.  


