
ADMINISTRASJONSREGLEMENT                                                 

 

Sist revidert av 14.10.2020. 
 
 
§ 1 Godtgjørelse for tillitsvalgte og støtte-apparat  
 
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for nødvendige faktiske utgifter, 
inkludert tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal framgå av forbundets budsjett og regnskap. 
 
 
§ 2 Reise/diett for tillitsvalgte, støtteapparat og ansatte 
 
Forbundets tillitsvalgte, støtteapparat og ansatte oppfordres til å holde kostnadene så lave som mulig, 
men har ved reise rett til godtgjørelse etter forbundets til enhver tid gjeldende satser og bestemmelser.   
 
Reiser skal skje på billigste måte. Når jernbane, buss, fly eller liknende benyttes, tilkommer den 
billettpris som er betalt for reisen mot fremlagt originalkvittering. Ingen kan beregne seg 
reisegodtgjørelse for høyere klasse eller dyrere befordringsmiddel enn det som er blitt benyttet. Ved 
nødvendig bruk av egen bil brukes statens regulativ for enkeltreiser, passasjerer dekkes også etter 
dette regulativ. 
 
Medvirker en dommer i flere kamper under samme reise eller en tillitsmann deltar i flere møter o.l. 
under samme reise, tilkommer han kun godtgjørelse for reise-, diett- og nattillegg en gang. I slike  - 
tilfeller skal disse utgiftene fordeles på de respektive arrangører.  
 
Regionene kan i sine reglementer ha egne bestemmelser for tillitsmenns reise- og diettgodtgjørelse. 
Godtgjørelsen kan dog ikke i noe tilfelle være høyere enn forbundets.  
 
Forbundsstyret kan innenfor de begrensninger som er gjort i NIFs Straffebestemmelser vedta 
sanksjoner mot organisasjonsledd som uten attesterte bevitnelser fra arbeidsgiver utbetaler 
godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste eller for stor godtgjørelse for reise og opphold.  
 
 
§ 3 Utgiftsrefusjon til dommere 
 
Dommere oppfordres til å holde kostnadene så lave som mulig. Ved reiser har de rett til diett- og 
reisegodtgjørelse etter statens regulativ. Der skattefri sats er oppgitt i statens regulativ skal denne 
benyttes ved kostnadsdekning for dommere. Til dekning av sine utgifter til trening, utstyr m.m. 
tilkommer dommeren fast refusjon.  Disse utgiftene dekkes med følgende satser: 
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HD LD

kr 1 513 kr 998

kr 1 513 kr 998

kr 1 089 kr 139

kr 744 kr 571

kr 571 kr 401

kr 1 282 kr 931

kr 1 216 kr 864

kr 1 162 kr 841

kr 1 114 kr 751

kr 750 kr 571

kr 1 252 kr 864

kr 1 089 kr 811

kr 1 029 kr 739

kr 1 003 kr 677

kr 628 kr 458

kr 1 162 kr 841

kr 1 513 kr 998

kr 414 kr 440

kr 981 kr 661

kr 675 kr 519

kr 441 kr 384

kr 1 056 kr 764

kr 628 kr 485

kr 628 kr 485

kr 628 kr 485

kr 981 kr 661

KMJ kr 571 kr 416

KMG kr 441 kr 373

kr 441 kr 373

kr 367 kr 304

kr 367 kr 304

U14 kr 367 kr 304

JU13 U13 kr 234

U12 kr 234

U11 kr 234

U10 kr 197

U9 kr 157

U8 kr 157

Satser dommerhonorar 2020 - 2021

Menn 

senior 

Elite

NM finale

NM semifinale, senior og U25 privatlandskamper

NM kvartfinaler

Over 8 år menn senior elite

7 - 8  år menn senior elite

5 - 6  år menn senior elite

2 - 4  år GET-ligaen, kvalifisering til menn senior elite 

1 år menn senior elite

Menn 

senior

1. divisjon 

Kvalifisering til 1. divisjon

2. divisjon 

3. divisjon  

4. 5. og 6. divisjon 

U21

NM finale 

NM semifinale 

NM kvartfinale 

Eliteserien 

1. divisjon 

Privatlandskamper U21 ogU23

U18 JU18

NM finale 

NM semifinale

NM kvartfinale 

Eliteserien 

1. divisjon

Privatlandskamper

Para 

hockey

Privatlandskamper

Breddeturneringer - Nasjonale turneringer

Kvinner 

senior

NM sluttspill

Eliteserie 

Kvinner 1. divisjon

Øvrig seriespill

Privatlandskamper

U16 

Forbundscup

Kvalifisering til Forbundscup

Seriespill

Privatlandskamper 

Seriespill, per dommer

Seriespill, per dommer

Seriespill, per dommer

Seriespill, per dommer

Kretslagsturnering Jenter

Kretslagsturnering Gutter

JU16      

U15

Forbundscup

Kvalifisering til Forbundscup

Seriespill

Seriespill

Seriespill, per dommer

Seriespill, per dommer

Dommerhonorar sesongen 2020 – 2021 (åpne felt ikke klart pr nå) 
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Honorar for treningskamper før sesongstart: 

• Kamper der lag fra eliteserien er involvert hoveddommer kr 2.000,- linjedommer kr 1.333,- 

• Alle andre serier og alderstrinn honoreres etter forrige sesongs honorarer.  

• I treningskamper der dommer dømmer egen klubb gjelder avtale mellom dommer og klubb 
 
Honorarer for eliteserien, sluttspill senior, kvalifisering eliteserien og private senior og 
juniorlandskamper U20 reguleres via egen avtale. Alle andre honorarer reguleres via 
Konsumprisindeksen 31.12 foregående år, alternativt ved egen reglementsendring.  
 
Den enkelte region kan selv velge å benytte ubetalte kampledere, f.eks. en person fra hver av de to 
lagene som spiller. 
 

Dersom ingen annen avtale er gjort for vedkommende serie skal ovennevnte 
utgiftsdekninger og godtgjørelser overføres dommernes bankkonto i henhold til gjeldende 
prosedyre.  
 
Prosedyre dommeroppgjør – utbetaling av honorar: 
For eliteserien, kvalifisering til eliteserien, sluttspill senior samt treningskamper der arrangør 
er fra eliteserien skal sentral avtale for utbetaling benyttes. Informasjon om dette sendes fra 
NIHF før oppstart av hver turnering/serie.  
 
For serier uten felles utbetaling gjelder følgende: 

1. Arrangør henter inn dommerregning senest 15 minutter før kampstart. 
2. Arrangør gjennomfører utbetalingen senest 6 dager etter kampdag. 
3. Ved forsinkelser utover 6 dager, eller hendelser som vil påvirke overføringen, skal 

kampens dommere og NIHF varsles. NIHF varsles på e-post dommer@hockey.no 
Dommere som ikke mottar varsel om forsinkelse skal melde dette til samme adresse. 

4. Ufullstendige dommerregninger kan ikke kreves utbetalt innen gitt frist.  
5. NIHF fører register over utbetalinger som ikke følger prosedyren beskrevet over. Ved 

3. gangs brudd på prosedyren påløper et gebyr til ansvarlig klubb pålydende kr 500,-. 
Ytterligere brudd belastes ansvarlig klubb med kr 500,- pr gang. 

 
Elektronisk dommeroppgjør: 
Det arbeides med en integrert modul i Turneringsadmin for dommeroppgjør i samtlige serier under 
menn senior elite.  Ny ordning erstatter tidligere prosedyre for dommeroppgjør, tidspunkt for innføring 
av ny løsning og prosedyre varsles klubber, lag og dommere. 
 
Erstatning ved deltakelse hos IIHF: 
 
IIHF-lisensierte dommere som dømmer turneringer innen IIHFs turneringskategori A-pool (senior VM A, 
U20 VM A, U18 VM A) eller OL for senior menn og kvinner, gis en erstatning pr dag etter følgende 
tabell: 
 

• OL herre/kvinner, samt Paralympics inntil NOK kr 1.131,-brutto pr dag, 
maksimumsbeløp NOK kr 22.603,- brutto totalt 

• Senior VM A herrer/damer, samt IPC VM A, inntil NOK kr 1.131,-brutto pr dag, 
maksimumsbeløp NOK kr 22.603,- brutto totalt 

• U20 VM A/U18 VM A gutter/jenter inntil NOK kr 792,-brutto pr dag, maksimumsbeløp 
NOK kr  11.293,- brutto totalt  

 

mailto:dommer@hockey.no
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• IIHF-lisensierte dommere som er på oppdrag nominert fra IIHF, utenfor 
turneringskategorien nevnt over, kan søke NIHF en erstatning pålydende kr 700,- 
brutto pr dag. Maksimalt kr 5.000, - En reisedag telles inn i dekningen. (denne legges 
til de tre punktene / turneringskategoriene som allerede er inne og regulert) 

 
 
Utstyrsdekning elitedommere:  
NIHF skal bidra med et utstyrstilskudd til elitedommerne ved deres interesseorganisasjon NIT 
pålydende kr 15.000, - pr sesong. Elitedommerne, ved NIT, gis mulighet til å selge sponsorplasser på 
trenings og oppvarmingsantrekk. Alle avtaler skal godkjennes av NIHF før inngåelse.  
 
 
For internasjonale kamper følges de til enhver tid gjeldende bestemmelser i IIHF Statues and Bylaws om 
refusjon av uspesifiserte utgifter for utenlandske dommere. Se IIHF Statutes and Bylaws for gjeldende 
bestemmelser. 
 
§ 4 Adgangskort 
 
NlHFs adgangskort gir innehaveren gratis adgang til alle ishockeykamper approbert av Norges 
Ishockeyforbund. 
 
Det er kortinnehaverens ansvar å løse inn sitt adgangstegn på det enkelte arrangement i henhold til 
den enkelte arrangørs tidsfrister. Unntatt er sentrale personer fra ishockeyforbundet (se tekst på 
kortet) og fra pressen. Disse kan gå direkte gjennom eget telleapparat for avgiftsfrie kort uten på 
forhånd å måtte vise kortet. 
 
Kortinnehaveren kan bli avkrevd arrangørens eventuelle billettavgift.  
 
NIHFs Adgangskort - 2 personer tildeles: 
NIHF's styremedlemmer, NIHF's utvalgsledere, aktive eliteseriedommere, ansatte ved NIHF's kontor, 
ledere av regionstyrene. 
 
NIHFs Adgangskort - 1 person tildeles:  
Medlemmer av NIHF's utvalg, aktive forbundsdommere, støtteapparat landslag. 
 
NIHFs Evigvarende adgangskort - 2 personer tildeles: 
NIHF's tidligere presidenter, NIHF's æresmedlemmer, innehavere av NIHF's gullmerke, spillere som har 
spilt 50 eller flere OL- og VM-kamper, eliteseriedommere som har dømt aktivt i Eliteserien i minst 10 
år, personer som har vært medlem i NIHF's styre i minst 10 år.  Tellende VM: IIHF WC, IIHF WWC, IPCIH 
WC, IPCIH EC, samt Olympiske mesterskap og kvalifisering til Olympiske mesterskap. 
 
NIHFs Evigvarende adgangskort - 1 person tildeles: 
Spillere som har spilt fra og med 25 til og med 49 OL og VM-kamper, forbundsdommere som har dømt 
aktivt i minst 10 år, personer som fra 1995 har vært medlem i NIHF's styre i minst 5 år, ansatte som går 
av med pensjon. Tellende VM: IIHF WC, IIHF WWC, IPCIH WC, IPCIH EC, samt Olympiske mesterskap og 
kvalifisering til Olympiske mesterskap. 
 
Regionskort:  
Regionskort utstedes til det til enhver tid sittende styre og til regionsdommere og 
forbundsdommeraspiranter. Regionskort gir adgang til alle ishockeykamper arrangert av klubber 
tilknyttet egen region. 
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§ 5 Obligatorisk påmelding av dommere, klubbdommeransvarlig og dommerutdanningsgebyr 
 
1. Samtlige klubber som stiller lag i en eller flere serier på seniornivå og juniornivå (U18 og U21), 

plikter å stille minimum to dommere pr. påmeldt lag, dog ikke færre enn tre dommere pr. 
klubb.  Disse må ha status som forbundsdommere og skal være villige til å dømme i samtlige 
divisjoner og minimum 20 kamper pr. sesong.  

 For lag i 4. 5. og 6. div er minstekravet minimum to dommere pr. påmeldt lag, dog ikke færre 
enn tre dommere pr. klubb.  Disse må ha status som regionsdommere eller høyere.   
  
Hver klubb skal ha en definert dommerkontakt / klubbdommeransvarlig. Funksjonen skal 
registreres i SportsAdmin innen 1. oktober hver sesong. Dersom ikke funksjonen er registrert 
ilegges gebyr tilsvarende 1 manglende dommer.   

 
 Over en periode på tre år endres minimumskravet til antall dommere: 
 Sesongen 17/18 - Ingen endring 
 Sesongen 18 /19 – Minimum 2 dommere pr påmeldte lag, dog ikke færre enn 3 totalt (+1) 
 Sesongen 20/21 - Minimum 3 dommere pr lag, dog ikke færre enn 4 totalt (+1) 
 
2. De klubber som ikke klarer å stille de obligatoriske dommere, og klubbdommeransvarlig i 

henhold til §5.1, skal betale et gebyr pr. dommer de mangler, etter følgende satser (beløpet 
justeres for konsumprisindeksen (KPI) pr 31.12 foregående år):  

  
 A-lag i Eliteserien, senior menn  kr 17.709,- 
 A-lag i 1. divisjon, senior menn  kr 11.767,- 
 A-lag i 2. divisjon, senior menn  kr 5.884,- 
 Øvrige NIHF eller Regions serier  kr 4.729,- 
 
3. Det påløper et gebyr for lag som deltar i serier fra og med U14 til og med U16, og som ikke 

stiller med dommere. Klubbene plikter å stille med minimum 2 dommere pr. påmeldt lag. Disse 
dommerne skal ha status som Regionsdommer og skal være villige til å dømme minimum 20 
kamper pr. sesong i klassene U14, U15 og U16. Aldersgrense nedad er 16 år. Gebyr pr. 
manglende dommer er kr 2.260,-. 

  
 Over en periode på tre år endres minimumskravet til antall dommere som følger: 
 Sesongen 17/18 – Ingen endring 
 Sesongen 18 /19 – Minimum 2 dommere pr påmeldte lag. 
 Sesongen 20/21 – Minimum 3 dommere pr påmeldte lag. 
 
 
4. Dommerutdanning   

 Hver klubb som stiller lag i en eller flere serier på seniornivå og juniornivå (U18 og U21) som 
administreres av NIHF, skal pr. sesong betale følgende sum til dekning av utgifter til 
dommerarbeidet, basert på hvilken divisjon klubbens høyest plasserte lag deltar (beløpet 
justeres for konsumprisindeksen (KPI) pr 31.12 foregående år:  

 
 Eliteserien, senior menn  kr  22.603,- 
 1. divisjon, senior menn   kr  11.312,- 
 2. divisjon, senior menn   kr  7.912,- 
 Øvrige serier    kr  5.652,- 
 
 Koblet til gebyr får hver enkelt klubb trekke fra et beløp pr utdannet og aktiv forbunds- eller 

elitedommer som er registrert i klubben – etter følgende tariff: 
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 Elitedommer kr 792,- pr dommer (minimum 15 kamper pr sesong) 
 Forbundsdommer kr 546,- pr dommer (minimum 15 kamper pr sesong) 
  
 Alle dommerkurs, inkludert klubb- og regionsdommerkurs må være gjennomført innen 

utgangen av oktober aktuell sesong. Deltakerlister sendes i etterkant av gjennomført kurs til 
dommer@hockey.no for registrering. 

 
 Det er hver klubb/individs ansvar å registrere seg, samt å betale lisens etter utdanningen er 

ferdig. 
 
5. NIHF kaller årlig inn samtlige dommere fra og med Forbundsdommeraspirant til og med 

Eliteseriedommere til dommersamling, her skal gjennomføres tester og oppdatering på 
regelverk. Utgifter fordeles likt pr. deltaker og faktureres den enkelte dommers klubb. 
Dersom dommere kalles inn til andre nasjoner eller IIHF, faktureres den enkelte dommers 
klubb. 

 
6. Regionsdommerkurs 

Det skal avholdes minst ett kurs pr region hver høst (september). Dommere med graden 
Regionsdommer (nivå 2) samt dommere som meldes opp fra Klubbdommer (Nivå 1) er 
normalt kvalifiserte til å delta på kurset. Gjennomført kurs gir normalt mulighet for å dømme 
kamper på nivåene U14 til og med U16. Etter gjennomført kurs gis aktuell region mulighet til 
å dekke sine kostnader ved å fakturere deltakende dommers klubb kr 533,- for deltakelse. 
Regionen skal bruke avgiften til å dekke lokalleie, leie av is, bespisning under kurset, samt 
honorar til kursholder kr 1.600,-. NIHF regionsansvarlig er ansvarlig for å tidfeste og 
gjennomføre kurset sammen med region.  
 
Se www.hockey.no for gjennomføring – planlegging i samarbeid med NIHF Regionsansvarlig. 
 

7. Alle kamper i Eliteserien, menn, skal ha en dommerveileder tilstede under kamp. 
Dommerveileder kan, i tillegg til sin primære oppgave som dommernes veileder, også være 
et nøytralt kontaktpunkt for lagene opp mot disiplinære saker.  Dommerveileder godtgjøres 
pr kamp med kr 511,- + utgifter for eventuell reise og diett etter gjeldende regler. Regninger 
utbetales via felles utbetalingsordning og gjøres videre opp pr klubb i den sentrale ordningen 
mellom NIHF og NTH / klubbene.  NIHF utarbeider oppsett for dommerveiledere etter 
samme praksis og modell som for dommere 

 
§ 6 Lagavgifter 
 
Lagenes påmeldingsavgifter skal innbetales samtidig med påmeldingen. Følgende påmeldingsavgifter 
skal innbetales (beløpet justeres for konsumprisindeks (KPI) i 2019): 
 
Priser for sesongen 2020/2021; 

 

mailto:dommer@hockey.no
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LAG Pris (kr)

Eliteserie senior  54 650

1.divisjon senior  28 950

Kvinner Elite 16 200

U21 Elite 25 800

U18 Elite 19 350

2.divisjon senior 18 650

3.divisjon senior 7 550

4.-6. divisjon senior Østland 5 050

Kvinner 1. div 6 400

U21 lavere div. 12 500

U18 lavere div. 10 050

U16 8 950

U15 7 550

JU16 7 550

U11 til og med U14 Østlandet og JU13 5 050

Regionlagsturnering pr. lag U15 8 350

Regionlagsturnering pr. lag jenter U17 3 000

FC U15/U16 kvalifisering pr. lag 1 950

FC U15/U16 sluttspill pr. lag 8 350  
 
Lagavgiftene i 2020/2021 øker med konsumprisindeksering (KPI) på 2,17 %. Vi trekker ut kostnadene 
for onlinebetaling i 2020/2021 sesongen. 
 
 
§ 7 Fordeling av dommerutgifter 
 
Dommerutgiftene for Eliteserien, 1. divisjon senior og 2. divisjon senior, menn i en sesong fordeles slik 
at samtlige klubber i sesongen betaler likt beløp til dekning av dommerutgiftene. Gjelder ikke sluttspill 
(play-off/kvalik). 
 
§ 8 Administrasjonsgebyr - overgangsreglementet: 
 
Klubben vil bli fakturert for norske overganger, og bestilt IIHF Transfercard, etterskuddsvis.  
 
På lik linje med alle andre nasjonale forbund krever NIHF administrasjonsgebyrer av utenlandske 
klubber for norske spillere som melder overgang til utlandet. ref. Overgangsreglementets § 5. 
 
Overgangsgebyr  

Overgang 
Spilleren har stått oppført på matchprotokoll/løst lisens en eller flere av de 3 siste 
sesonger. 

Kr. 1.000,- 

Overgang  
Spillere under 16 år. Gjelder til og med den sesongen spilleren fyller 16. 

Gebyrfritt 

Dommerovergang Kr. 1.000,- 

 
Overgangsgebyr internasjonale overganger  
IIHF transfercard (ITC) Kr. 10.000,- 

IIHF transfercard (ITC) Kr. 8.000,- 
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Klubber som har sitt øverste lag i 3. eller 4. divisjon (menn senior) 

IIHF transfercard (ITC) 
Kvinner senior 
*dersom det nasjonale forbundet praktiserer å gi avkall på sin rettmessige avgift. 

Kr. 8.000,- / 
kr. 5.000,-* 

IIHF transfercard (ITC) 
Spillere under 16 år.  

Gebyrfritt 

IIHF transfercard (ITC) 
Spillere under 18 år 

Kr. 1.000,- 

Videreutlån 
Overgang til annen norsk klubb for spiller med limited ITC 

Kr. 4.000,- 

Forlengelse av limited transfer Kr. 1.000,- 

IIHF transfercard (ITC)  
Spillere bosatt i Norge de siste 18 månedene, uten ITC de siste 15 årene (IIHF Art. 
9.4.) 

Kr. 1.000,- 

Internasjonal overgang (1 sesong) til mosjons- og breddeklubber  
med sitt øverste lag i 3. eller 4. divisjon (menn senior) 

Kr. 1.000,- 

Samarbeidslag / parallell spilletillatelse, pr lag Kr. 2.500 

 
 
 
§ 9 Kontroll av budsjett og regnskaper 
 

1. Klubbene i Eliteserien og 1. divisjon, senior menn skal ha klubblisens.  Klubblisens tildeles av 
NIHF s forbundsstyre etter innstilling fra klubblisensutvalget og etter reglene i 
Klubblisensreglementet.  Klubber som ikke tildeles klubblisens kan ikke spille i Eliteserien og 1. 
divisjon.  Klubbene skal rapportere i henhold til reglementet ved faste tidspunkter i løpet av 
året.  Rapporteringen skal sendes inn på NIHFs skjemaer.  Det vises for øvrig til eget 
Klubblisensreglement. 

 
2. For å kunne stille lag i seriene skal all forfalt gjeld til Norges Ishockeyforbund og underliggende 

ledd, som er påløpt innen 1. juni, være betalt innen 30. juni, se også NIHFs lov § 27, 3. Vanlige 
rutiner for rentebelastning og eventuell inkasso følges også overfor klubber med gjeld. 
 

 
§ 10 Resultatrapportering 
 
Arrangørlag som unnlater å følge retningslinjene i Kampreglementets § 3-4, pkt. 1, ilegges automatisk 
et gebyr på kr. 500 pr. forseelse. Det kan ilegges automatisk nytt gebyr opptil 2 ganger dersom 
unnlatelsen av å følge nevnte retningslinjer fortsetter i mer enn 14 dager etter ileggelse av det 
forrige gebyr. Dersom protokoll etter dette fremdeles ikke er sendt inn skal arrangerende lag anses 
som ikke møtt, kampen anses tapt for det arrangerende lag, og resultatet settes til 0-5, i tillegg til at 
arrangerende lag ilegges gebyr for ikke gjennomført kamp, jfr. Kampreglementets § 8-1 og 10.1 Ved 
gjentakelse i samme sesong ilegges automatisk et gebyr på kr. 1.000 pr. forseelse. 
 
 
§ 11 Gebyr for omberammelse og for å trekke lag, andre avgifter 
 
Omberammingsgebyr: 
Eliteserien og 1. divisjon, 2. divisjon, senior kr. 1.000 pr. kamp. 
Alle øvrige klasser/avdelinger kr. 500 pr. kamp. 
Gebyr for å trekke lag fra østlandsseriene: 
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Senere enn 1. september – kr. 5.000 i straffegebyr.  
Dersom et lag påmeldt i NIHFs serier trekkes før vedkommende serie starter ilegges gebyr etter 
følgende skala: 
Prestasjonsdelen: 
Før 1. juni -  intet gebyr, påmeldingsavgiften refunderes. 
Mellom 1. juni og 1. august; påmeldingsavgiften må betales. 
Etter 1. august: påmeldingsavgiften må betales, og det ilegges et gebyr på kr. 10.000. 
Mosjonsdelen: 
Før 1. august: intet gebyr, påmeldingsavgiften refunderes. 
Mellom 1. august og 1. september; påmeldingsavgiften må betales. 
Etter 1. september; påmeldingsavgiften må betales, og det ilegges et gebyr på kr. 5.000. 
 
Oppsett av turnering for klubb i TA/HL: 
Enkel turnering uten sluttspill 1.500,-. Det er opp til NIHF å påta seg arbeid ifht generell 
arbeidsbelastning 
 
 
§ 12 Endringer 
 
Endringer av dette reglementet som direkte medfører økt kostnad utover konsumprisjustering for 
klubb kan ikke vedtas og gjennomføres i samme regnskapsår. 
Endringer i dette reglement kan gjøres av Forbundsstyret. 


