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PROTKOLL FS 23 
 
MØTE FS 23 2018/2020 – ONSDAG 12. AUGUST 2020 KL 17:30 PÅ TEAMS 

 
Tilstede: Tage Pettersen (president)  

Lise Kvil Torgersen (visepresident) 
Madeleine Nilsen,  
Geir Thomas Olsen  
Boye Christiansen 
Arild Hausberg  
Boye Christensen 
Nina M Bakke Johannessen 
Henning Evensen 

 
Ikke møtt: Ann Kristin Martinsen 
 
  
Fra adm.: Ottar Eide (generalsekretær) 

Kristoffer Holm (assisterende generalsekretær) 
 

 
 
FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og 
styremedlemmenes habilitet.  

 
 

 
 
Saker til behandling: 
 
SAK 23/180 Spill i utlandet 

Klubber som skal delta i spill i utlandet må søke NIHF om deltakelse. Dette er et 
innarbeidet system, og normalt sett imøtekommes søknadene fra klubbene.  
 
Med den usikre situasjonen med Covid 19 i hele verden ønsker vi at forbundsstyret 
gjøre et prinsippvedtak på at norske klubber (bortsett fra de som regnes som 
eliteklubber (Eliteserien, Kvinner Elite, 1. divisjon Herrer og landslag) ikke kan 
spille kamper utenfor landets grenser i resten av 2020. Situasjonen endres fort i 
mange land, og vi mener det ikke er noen god grunn til at vi skal utfordre 
smittevernet, med tillatelse av spill i utlandet.  
 
Administrasjonen mener dett er et vedtak som skal gjelde ut dette kalenderåret i 
første omgang. Vi mottar nå søknader fra en del klubber som ønsker å delta i 
kamper i utlandet og trenger et raskt vedtak i sakens anledning 
 

   
Vedtak:  
Norges ishockeyforbunds styre er bekymret for avvikling av seriespill, og har med 
det som bakgrunn vedtatt følgende for å begrense eventuell smittespredning: 

• Ingen klubber/lag vil få godkjent deltagelse i turneringer / treningskamper i 
utlandet inneværende år (2020). 



NORGES ISHOCKEYFORBUND   
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION 

Post: Ullevål Stadion, 0840 Oslo | BESØK: Sognsveien 75 J, 0840 OSLO | TLF: +47 2102 9000 
ORG NR: 971 218 347 | Bankkonto  7874 05 97085 – lisens | EPOST: hockey@hockey.no | hockey.no Page 2 

 

• Ingen klubber/lag vil få godkjent å arrangere turneringer / treningskamper i 
Norge med utenlandske lag inneværende år (2020) 

  
Unntatt fra ovenstående er våre landslag og klubber/lag definert som toppidrett 
(Eliteserien menn senior, kvinner Elite og 1.div menn senior). For disse gjelder 
enhver tid myndighetenes definisjoner for grønne/røde land/områder. 
  


