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PROTOKOLL FS 6 (MAILMØTE) 

 

Møte FS 6 (mailmøte) – 2018/2020 – møte fredag 8. februar 2019 (tilbakemeldingsfrist mandag 11. 

feb kl 09:00). 

 

Deltatt:  Tage Pettersen (president) 

Lise Kvil Torgersen (visepresident) 

Boye Christiansen  

Madeleine Nilsen 

Arild Hausberg 

Geir Thomas Olsen 

Nina M Bakke Johannessen 

Henning Evensen 

 

Ikke deltatt: Ann Kristin Martinsen 

 

 

SAK 6/49 Videreføring av Visma-prosjektet og erstatning til Sparta 

Saken var oppe til behandling på styremøte 26.november (FS 4/36). Spartas brev ble 

besvart, men de var ikke fornøyd med svaret. Et nytt brev kom og et møte ble avholdt. 

Klubben ønsker fortsatt å få dekket merkostnadene for pilotprosjektet . 

 

  

Vedtak:  

1. Kravet fra Sparta avvises. 

2. Brevet fra styret i Sparta besvares med endelig avslag. 

3. Pilotprosjektet opprettholdes, men med kun to klubber. Prosjektet kan utvides med 

flere klubber senere. 

4. Lisensene til de 5 andre klubbene som allerede er implementert setter «på hold» 

inn til piloten går perfekt. 

5. Administrasjonen gjennomfører møte med Vitari der prosjektkostnadene tas opp. 
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SAK 6/50 Kvalifisering til Eliteserien – godkjenning av Grünerhallen  

Kvalifiseringsspill om spill i Eliteserien er regulert i NIHFs kampregl. §4-2, pkt 2e:  

«Etter avsluttet Eliteserie og 1. divisjon lages en kvalifiserings-serie bestående av lag 9 og 

10 fra Eliteserien og de to best plasserte lag fra 1. divisjon (til sammen 4 lag). De fire 

lagene spiller dobbelt serie (6 kamper) om retten til to-2-to plasser i Eliteserien. Lag 1-2 fra 

denne serien spiller i Eliteserien, lag 3 og 4 spiller i 1. divisjon neste sesong. Lagene må 

før kvalifiseringsspillet starter forplikte seg til å gjennomføre eventuelt opprykk» 

 

NIHF sendte ut Sluttspillinfo 2019 til klubbene (28.januar), der en del av dokumentet 

inneholder informasjon om kvalifiseringsspill.  

 

Innen fristen for tilbakemelding til NIHF har alle klubber som er aktuelle for 

kvalifiseringsspill bekreftet at de ønsker å spille kvalifisering til Eliteserien samtidig som de 

da også bekrefter at de vil spille i Eliteserien neste sesong dersom de blir nr 1 eller 2 i 

kvalifiseringen. 

 

Status for situasjonen er som følger (teksten nedenfor er oversendt klubbene): 

 Narvik og har søkt og fått innvilget dispensasjon med forutsetninger for bruk av 

Nordkraft Arena for kval.spill/eventuelt opprykk til GET-ligaen. 

 Grüner har søkt dispensasjon for Grünerhallen til bruk i kval.spill/eventuelt opprykk til 

GET-ligaen. Denne skal behandles av NIHFs Forbundsstyre, og vi forventer å ha en 

avklaring i løpet av fk mandag formiddag. 

 Halden ishall, Schjongshallen og Stjernehallen er godkjente/har gjeldende disp. 

 

Vedtak:  

1. Kravene til Grünerhallen for kvalisfiseringsspill og eventuelt Eliteseriespill 

2019/2020 er som pkt 1 og 2 i innstillingen fra Arena-og arrangementsutvalget. 

2. Dersom Grüner må benytte annen arena i kvalifisering og/eller eventuelt 

Eliteseriespill 2019/2020 må det opplyses om hvilken hall man i så fall har inngått 

avtale med. 

3. Frist for tilbakemelding på disse kravene settes til fredag 15. februar kl 13:00 

 


