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Utvalg for «Player safety» (PSF) Get-ligaen 16/17 

 

Mandat 

 

Forbundsstyret har i forkant av sesongen 16/17 oppnevnt et utvalg, «Players Safety - PSF», som 

på vegne av FS skal ivareta spillernes sikkerhet. Utvalget skal kun vurdere hendelser fra 

Prestasjonsdelens Eliteserie, menn, både seriekamper og sluttspill. Utvalget består av tre (3) 

medlemmer, hvor av utvalgets leder og en av utvalgets medlemmer skal være oppnevnt av 

NIHF. Ett medlem utnevnes av Norsk Topphockey (NTH).   

 

Utvalgets mandat er å skape en trygg ishockey gjennom å ivareta spillernes sikkerhet. Dette skal 

skje på en slik måte at sportens egenart og natur, med intensitet, fysikk, engasjement og kamp, 

søkes opprettholdt. Utvalget skal ikke vurdere andre hendelser enn de som utfordrer spillerne 

sikkerhet under kamp. Utvalget arbeider etter de reglement og retningslinjer som til enhver 

gjelder fra NIHF. 

 

Identifisering av hendelser 

 

Utvalget kan ikke på eget initiativ velge saker den vurderer. Det er den aktuelle kampens NIHF 

oppnevnte dommerveileder, eller en av de to klubbene, som deltar i den aktuelle kampen, som 

gjennom sin Klubbleder/Sportssjef, kan anmode om at en hendelse fra kampen blir vurdert.  

 

Saksgang 

 

Anmodningen skal skje pr mail til playersafety@hockey.no innen kl. 24:00 samme dag som 

hendelsen finner sted. Mailen skal inneholde ferdig utfylt PSF-rapport med beskrivelse av 

hendelsen, hvem som er anklaget, hvilken spilleregel som anses brutt og dermed utfordrer 

spillernes sikkerhet, samt kamp og tidspunktet for når hendelsen finner sted. Det skal også 

samtidig sendes sms til Leder av PSF med varsling om at rapport er sendt. Når utvalget er blitt 

gjort kjent med en hendelse som beskrevet over, vil man automatisk starte arbeidet med å samle 

dokumentasjon i form av videobilder. Disse bildene blir gjort tilgjengelig for utvalgets medlemmer, 

som på individuell basis tar stilling til om hendelsen skal oversendes NIHFs Disiplinærutvalg 

(DISU).  
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Det må minimum være to (2) av utvalgets medlemmer som gir sin innstilling for at en avgjørelse 

skal kunne treffes. Det kreves flertall i utvalget for at saken skal sendes Disiplinærutvalget for 

vurdering.  

 

Om saken sendes DISU behandles den som en innrapportert hendelse fra org ledd, ref 

Disiplinær-reglementets § 2.   

 

Et organisasjonsledd/klubb kan likevel velge å rapportere inn hendelsen til Disiplinærutvalget, 

selv etter at «Utvalget for spillernes sikkerhet» har avslått saken. Dette må skje innen tidsfrist 

angitt i reglementets § 2.  

 

Rapport for innsending av hendelse kan hentes her: 

 

https://www.hockey.no/forbundet/lover-og-regler/  

 

 

PLAYER SAFETY (PSF) Get-ligaen 2015 – 2016:  

 

Leder  Geir Thomas Olsen, Dommersjef NIHF 

  Mobil 958 36 804 

  gto@hockey.no  

 

Medlem Petter Salsten, Sportssjef NIHF 

  Mobil 901 98 920 

  ps@hockey.no  

  

Medlem Håkan Södergren, Leder Norsk Topphockey 

  Mobil 930 66 970 

  hs@norsktopphockey.no  
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