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PROTOKOLL FS 26 
 
MØTE FS 26 2018/2020 – MANDAG 14. SEPTEMBER 2020 KL 16:00 PÅ ULLEVÅL 

 
Tilstede:  Tage Pettersen (president)  

Lise Kvil Torgersen (visepresident) 
Geir Thomas Olsen  

Med på Teams: Madeleine Nilsen,  
Henning Evensen 
Boye Christiansen 
Nina M Bakke Johannessen 

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

Kristoffer Holm (assisterende generalsekretær) 
Petter Salsten (sportssjef) 

 
 
FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og 
styremedlemmenes habilitet. Boye Christiansen erklærte seg inhabil i behandlingen av sak 26/195 og 
26/196 

 

Saker til behandling: 

 

SAK 26/193 Protokoll FS 24 og 25 

Protokoll fra styremøte nr 24 og 25 skal godkjennes 

   

Vedtak:  

Protokoll fra styremøte nr 24 og 25 godkjent. 

  

SAK 26/194 Regnskap pr 31. august og prognose 2020 

Vedlagt finner dere regnskap pr 31. august og prognose for 2020.  

 

Vedtak: 

Regnskap pr 31. august og prognose 2020 tatt til etterretning. 

 

SAK 26/195 Avtale med NTH og TV2 

Styret har tidligere vedtattavtalen med NTH, men som en konsekvens av TV/Medieavtalen 

som etter all sannsynlighet vil bli inngått er det ønskelig at avtalen med NTH følger 

avtaleperioden for TV-/medierettigheter. Den nye avtalen vil da være fram til og med 

2029/30-sesongen. Innholdet i avtalen er ikke endret ut over dette. 

 

TV-/Medieavtalen med TV2 foreslå, av TV2, forlenges til og med 2029/30 sesongen.  

 

Avtales innhold vil bli gjennomgått i møtet. I den nye avtalen vil TV2 ta større ansvar for 

distribusjon av hele norsk ishockey. Det innebærer at de også vil vise aldersbestemte 

klasser samt kvinner og landslag i sine sendeflater. Med den nye avtalen vil vi samle hele 
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norsk ishockey i en mediekanal. Det er også andre goder som følger med den nye avtalen, 

som vi ikke har i eksisterende avtale. 

 

Vedtak: 

1. Avtalen med NTH forlenges til og med sesongen 2029/30 forutsatt at det inngås 

ny avtale med TV2 for samme tidsperiode. 

2. Avtalen forutsetter også at NTH vil inngå samarbeids avtalen med NIHF. 

3. Styret anbefaler at presidenten sluttforhandler avtalen med TV2 i tråd med de 

grove linjene som blir presentert i møtet.  

 

SAK 26/196 Aksjonæravtale gjeldende etablering av Elitehockey AS 

I forlengelse av den vedtatte avtalen med Norsk Topphockey AS skal det opprettes et eget 

selskap “Elitehockey AS” som skal ivareta en rekke driftsoppgaver knyttet til Eliteserien 

for herrer. 

 

Vedlagte utkast til aksjonæravtale anbefales vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. Aksjonæravtale gjeldende “Elitehockey AS” vedtas. 
2. Aksjonæravtalen og etablering av “Elitehockey AS” forutsetter signert 

samarbeidsavtale mellom NIHF og NTH. 
 

SAK 26/197 Forslag til lovendring - veteran 

I NIHFs lov er veteranutvalget en av de tingvalgte komiteene. I §17 Forbundstingets 

oppgaver pkt 10 Valg bokstav e står følgende: Veteranutvalg bestående av leder og 

nestleder. 
 

I NIHFs organisasjon er det ingen andre alderssegment eller aktivitetsgrupper som har egen 

tingvalgt ledelse. Det er et ønske om en homogen organisasjon der all aktivitet inngår på lik 

linje med annen aktivitet. I den sammenheng er det naturlig at veteran behandles på lik 

linje som andre aldersgrupper i organisasjonen, med tilhørende tjenester og forpliktelser 

som andre aktivitetsgrupper. 

 

Administrasjonen opplever at holdingen til de tingvalgte representantene i veteran er at de 

har en særstilling i organisasjonen i og med at de er tingvalgte. Administrasjonen mener at 

veteran ikke har denne særstillingen som aktive innen NIHF, og må være en del av det 

nasjonele/regionale og lokale tilbudet som organiseres på lik linje som for andre grupper. 

 

Det sies at det er en historisk grunn til at veteran ble valgt på Tinget i en tid da det var 
færre ressurser i NIHF, og man dermed lot veteran organisere seg selv. Mye har skjedd det 

siste 10-året og det er i 2020 ingen grunn til at veteran som aktivitetsgruppe skal ha denne 
særstillingen blant de aktive innen norsk ishockey. 

 

Administrasjonen foreslår at leder og nestleder av veteran ikke velges på Tinget, men at det 

opprettes som et utvalg som oppnevnes av styret. Dette følger prinsipper for andre utvalg. 

Oppnevnelse av utvalg er hjemlet i NIHFs love §20 pkt 2  styret skal bokstav e: 

Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner 
påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
 

 

Vedtak: 

1. NIHFs lov §17 pkt 10e strykes. 
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2. NIHFs lov §17 pkt 10 f og 10g endrer bokstav i og med at 10e strykes 
3. Veteran oppnevnes som et utvalg av styret i henhold til fullmakt gitt av Tinget. 

 

 

SAK 26/198  Sanksjoner og endringer av spilletilbudet som følge av Covid19 

Det vil kunne være behov for sanksjoner for brudd på myndighetenes/idrettens reglement 

som en konsekvens av Covid19. Det er ikke direkte brudd på våre reglement, men en 

nasjonal føring som pålegges idretten dersom aktivitet skal opprettholdes.  

 
Sanksjonsmuligheter er hjemlet i NIHFs lov §22 Alminnelige disiplinærforføyninger, 

sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
 

Videre mener administrasjonen det vil være nødvendig med fullmakt til å endre 

spilletilbudet i serier og sluttspill/kvalifiseringsspill dersom dette er nødvendig som 

en følge av Covid19 situasjonen.  

 

Administrasjonen foreslår at det gjøres et vedtak som ivaretar denne fleksibiliteten.   

  

Dette gir oss muligheten til å sanksjonere klubber og/eller personer som bryter 

NIHFs protokoller.  Videre gir det oss hjemmel til å foreta nødvendige endringer og 

tilpasninger i konkurransetilbudet basert på den aktuelle situasjon som kan utvikle 

seg som følge av Covid19. 
 

 

Vedtak: 

Covid-19 (med gyldighet i første omgang til 31.12.2020)  
1. Alle klubber og spillende lag i Norges ishockeyforbund plikter å etterkomme 

retningslinjer for trenings- og kampaktivitet gitt av norske myndigheter og 
overordnede idrettsmyndigheter gjeldende for de respektive aktivitetsnivåer. Brudd 
på disse kan sanksjoneres av NIHF.  

2. Forbundsstyret kan fortløpende endre i spilltilbudet i den nasjonale kamp- og 
konkurranseaktiviteten basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen knytte til 
Covid-19. På samme vis bør regionene gis tilsvarende myndighet for den 
regionale kamp- og konkurranseaktiviteten av sine regionstyrer.  

3. Generalsekretæren gis myndighet til fortløpende endringer i bestemmelsene 
knyttet til den enkelte aktivitet basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen 
tilknyttet Covid-19. Forbundsstyret skal orienteres om endringene før ikrafttreden. 
 

 

 

SAK 26/199  NIHFs Adgangskort i 1. divisjon og Eliteserien resten av 2020 og billetter til 

bortekamper 

Adgangskort:  

I henhold til Administrasjonsreglementet § 4 Adgangskort står følgende: 

 

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 (setekst på kortet) og fra pressen. Disse kan gå 
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direkte gjennom eget telleapparat for avgiftsfrie kortuten på forhånd å måtte vise 
kortet. 

 

Kortinnehaveren kan bli avkrevd arrangørens eventuelle billettavgift. 
 

Som følge av myndighetenes regulering av antall tilskuere på arrangement, som for tiden er 

200 tilskuere, mener administrasjonen det ikke er riktig at forbundskort gir automatisk rett 

til fribillett i 1. divisjon og Eliteserien herrer. Klubbene er avhengig av publikumsinntekter, 

og det er urimeleig at NIHFs adganskort gir klubbene reduserte billettintekter.  

 

Billetter til bortelag: 

I arrangemenstbestemmelsene pkt 5.1.a reguleres billetter til bortelagets tilskuere: 

Inntil 5 % av hallens totale tilskuerkapasitet skal kunne stilles til disposisjon for 

gjestende lags supportere ved salg på egne linker via Internett eller lignende. 
Billettene skal være på eget felt og tilfredsstillende avgrenset fra de øvrige 

tilskuerne. Disse vil dog ikke bli garantert/ reservert mer enn inntil to dager før 

avvikling kamp. For sluttspill vil dette gjelde inntil dagen før avvikling av kamp. 

Arrangør kan redusere tilgjengelige billetter for salg i billettluke på kampdag ned 

til 1 % av total kapasitet. Det plikter gjestende lags supportere å være i dialog med 
arrangør for å melde forventet bruk av gjestende billetter. Klubbene kan velge å ha 

hele kapasiteten på 5% åpent for bortelagets supportere helt inn til kampstart. 
Dette må kommuniseres med bortelagets supportere og skal være gjort kjent med 

informasjon på/via klubbens hjemmeside.   

 

Med situasjonen som nå råder, og pålegget med begrensninger på antall billetter til 

kampene så mener NIHFs adinistrasjon at det ikke er ønskelig at denne fordelingen av 

billetter skal gjelde så lenge restriksjonene på antall publikum på arrangement gjelder. Det 

foreslås at klubbene ikke blir pålagt å tilgjengeliggjøre billetter til bortelagets supportere 

med mindre det åpnes opp for at 50% av hallens publikumskapasitet kan benyttes. Dette 

gjelder 1. divisjon og Eliteserien, men det er klubbene selv som velger om de skal selge 

billetter til bortelagets supportere. 

 

I første omgang bør denne begrensingen gjelde ut 2020, med mulighet for forlengelse 

dersom tilsvarende situasjon fortsetter i 2021. 

 

 

Vedtak: 

1. NIHFs adgangskort gjelder ikke for fri adgang til 1. divisjon herrer og Eliteserien 

herrer for resten av 2020. Tidsperioden kan forlenges dersom begrensningen i antall 

publikum opprettholdes av myndighetene. 

2. Klubbene i 1. divisjon herrer og Eliteserien herrer blir ikke pålagt å ha tilgjengelig 5% 

av billettene for bortelaget. Det innebærer at arrangementsbestemmelsene pkt 5.1.a 

foreløpig settes til side ut 2020 i første omgang. Tidsperioden kan forlenges dersom 

begrensningen i antall publikum opprettholdes av myndighetene. 

3. Pkt 2 gjelder ikke dersom myndigheten åpner opp for at minimum 50% av 

publikumskapasiteten i en hall kan benyttes. 

 

 

SAK 26/200    Deltakelse i konsernkontosystem mellom NIHF og Sparebank1 Østlandet  
NIHF har i mange år tatt del i konsernkontosystemet til NIF. Nå skifter man 
bankforbindelse for Konsernkontosystemet. I den forbindelse må hvert særforbund 
som er med/vil være med i dette gjøre et formelt vedtak. En presentasjon av 
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konsernkontosystemet ligge vedlagt. Teksten under inneholder minimumskravet til 
et slik vedtak. 
  
Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. 
Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de 
forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.  
  
Styret vedtar at Norges Ishockeyforbund er solidarisk ansvarlig med Norges 
Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som 
hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle 
forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.  
  
Styret gir generalsekretær (Ottar Eide) fullmakt til å skrive under 
deltakererklæringen. 

  

  
Vedtak: 

1. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de 
forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.  

2. Styret vedtar at Norges Ishockeyforbund er solidarisk ansvarlig med Norges 
Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som 
hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle 
forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.  

3. Styret gir generalsekretær (Ottar Eide) fullmakt til å skrive under 
deltakererklæringen. 

  
  
SAK 26/201    Guidelines gjennomføring av sesongen   
  

Under de rådende omstendigheter synes det umulig å forutse alle mulige scenarioer med 

tanke på serieavvikling og sluttspill/kvalifiseringsspill sesongen 20/21. Sporten har hatt 

intensjon om å være forutsigbare så langt det går, men finner det utfordrende å 

konkretisere på detaljnivå. Til det er mulige alternativer for mange. Vi har derfor 

utarbeidet retningslinjer på prinsippnivå som vi vil jobbe etter, men samtidig ha 

åpning for å finne andre løsninger der dette synes sportslig rettferdig.   
Alle slike vedtak skal forankres i Forbundsstyret.   

 
Retningslinjer for å få kamper utsatt/omberammet kamper mtp Covid-19 innen 

Prestasjon 

  

Hvert tilfelle anses unikt og krever selvstendig vurdering it i fra en helhetssituasjon.  

NIHF anser at det vil kreves at et større antall spillere eller ledere i et lag enten har fått 

bekreftet, har mistanke om smitte/er i karantene for at en kamp skal omberammes.  

Med større antall i denne sammenhengen menes 5 spillere eller flere. 

 

Hovedprinsipp 1:  

  

Sesongen er planlagt for, og tenkt gjennomført, med fullt kamp-program. Det 

oppsatte kamp-programmet opprettholdes så langt det er mulig, men innenfor de 

aktuelle seriers første og siste seriekamp. Alle serier anses avsluttet når dato for 
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siste terminfestede seriekamp er passert. Unntaket her er Eliteserien Menn (ESM), 

men dette må også synkroniseres med 1 div.   

  

I de serier som blir fullført som oppsatt vil rangering bli i henhold til NIHFs 

Kampreglement.   

  
Hovedprinsipp 2:   

  

I de serier som ikke blir fullført vil rangeringen (tabellen) bestemmes av antall poeng 

pr kamp gjennomført. Deretter målforskjell. Vedtatt av FS 14/9/20.   

  

  

Retningslinjer for sluttspill/kvalifisering:   

  

I Prestasjonsdelen (Eliteserien Menn, Kvinner Elite, 1 div menn, U21 Elite og U18 

Elite) kvalifiserer man seg til ytterligere spill gjennom rangering fra seriespill. 

Enten til sluttspill eller kvalifiseringskamper.   

  
I de tilfellene der man kan gjennomføre sluttspill/kvalifisering ihht NIHFs 

Kampreglementet gjøres dette. I de tilfellene der man ikke får gjennomført sluttspill, enten 

hlet eller at det blir avbrutt, blir det ingen rangering og ingen Norgesmester kåres.   

(CHL-plass sesongen etter tildeles seriemesteren om ikke CHL bestemmer annet.)   

  

I de tilfellene der man velger å gjennomføre et begrenset sluttspill eller kvalifisering 

har FS myndighet til å vedta nødvendige endringer, ref. FS vedtak fra 14/9. Det 

gjelder klassene Senior Menn, U21 Elite, U18 Elite og NM Kvinner. (Eks best av 

tre kamper, enkel serie kvalik, etc.)  

  
I de tilfellene der man ikke har mulighet til å gjennomføre kvalifisering for opp og 

nedrykk, inntrer følgende:   

  

  

Ingen kvalifisering mellom 2. div og 1 div kan gjennomføres:  

• Lag rank 8 og 9 fra 1. divisjon rykker direkte ned – lag rank 1 fra 2 
divisjon rykker direkte opp  

Dette forutsetter at både 1. div og 2. div blir spilt, med minimum dobbel serie  

Om bare 1 div blir gjennomført vil lag rank 9 fra 1 div rykke direkte ned  

Dette forutsetter at 1 div. blir spilt med minimum dobbel serie eller 16 kamper  

  

Ingen kvalifisering mellom 1 div og Eliteserien Menn kan gjennomføres:  
• Lag 10 fra ESM rykker direkte ned, lag rank 1 fra 1. div rykker 

direkte opp  
Dette forutsetter at både ESM og 1. div blir spilt, med minimum dobbel serie  

  

  

Vedtak: 
Retningslinjer for gjennomføring av sesongen 2020/21 gjelder som inntatt i saken. 

 
SAK 26/202    Oppnevnelse av utvalg - DISU 
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                        Forslag til nytt Disiplinærutvalg (DISU) sesongen 2020/21  
  

Falkanger Aage Jar Leder 

Bjørk Sven Nesøya Nestleder 

Jonassen Steinar Astor   

Fuglesang Richard Holmen   

Ask Hege Vålerenga    

Smestad Christine Jutul   

Lund Lars Erik Vålerenga Elite   

 
Vedtak: 
Administrasjonens innstilling vedtatt. 

  

  
SAK 26/202    Informasjon fra sport 
                        Informasjon blir gitt i møtet  
  

Vedtak: 
Informasjonen tatt til orientering 

  
SAK 26/203    Informasjon fra marked 
                        Informasjon blir gitt i møtet  
  

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 

  

  
SAK 26/204    Informasjon 
              

Nr Sak Oppfølging Ansvar 
1 Covid 19 informasjon 

(PS/OE) 
 Ikke noe info ut over det som allerede 

er gitt. 
  

2 Årsmøte i SFF 

(TP/MN) 
    

3 Tinget 2020 – 

gjennomføring (OE) 
- Hvem er fysisk tilstede på 

Tinget? 
- Tidsplan 
- Dirigenter 

  

4 Nordisk møte (TP/OE) - Diskutert i møtet: 

- Covid19 situasjonen i landene 
- VM i Hviterussland 

-  

  

  
SAK 26/205    Eventuelt 
  

Forslag til vedtak: 
  
  

 


