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PROTOKOLL FS 18 

 
MØTE FS 18 2018/2020 – TORSDAG 19. MARS 2020 KL 10:00 PÅ 

TEAMS 

 

Tilstede: Tage Pettersen (president) 

Lise Kvil Torgersen (visepresident) 

Madeleine Nilsen 

Geir Thomas Olsen  

Boye Christiansen 

Arild Hausberg  

Henning Evensen 

Nina M Bakke Johannessen 

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.  

 

Saker til behandling: 

 

SAK 18/138 Protokoll FS 16 og17 

Protokoll fra styremøte nr 16 og 17 skal godkjennes.  Protokollene har vært ute til 

gjennomsyn.  

   

Vedtak:  

 Protokoller fra styremøtene nr 16 og 17 godkjent. 

  

SAK 18/139 Avslutning av sesongen 2019/20 
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  Vi viser til NIHFs vedtak om å avbryte all ishockeyaktivitet pr 11.03.2020 med umiddelbar  

  virkning, samt myndighetenes pålegg om å stanse all idrettslig aktivitet pr 12.03.20.  

 

Da NIHF vedtok avlysning var seriespill, kvalifiseringer, sluttspill og turneringer NIHF 

administrerer kommet svært ulikt i gjennomføringen. Noen få serier var avsluttet, mens de 

fleste ikke var ferdigspilt. I de serier som ikke er ferdigspilt gjenstår det ulikt antall kamper, 

samtidig som det også i den enkelte serie vil variere hvor mange kamper som gjenstår for 

hvert enkelt lag. I mange av seriene er det ikke mulig å fastsette den endelige rangering for 

det enkelte lag, uten å gjøre en skjønnsmessig vurdering. Til det gjenstår for mange 

kamper, og det er for mange mulige utfall.  

 

• I Prestasjonsdelen er alle serier avsluttet, og alle medaljeplasseringer er avklart, 

med unntak av U21 Elite. Her er det fortsatt uavklart hvilket lag som vinner 

bronsemedaljer. 

• I Prestasjonsdelen gir plassering i serien konsekvenser for rangering inn i sluttspill 

(som er avlyst) og kvalifiseringsspill for senior, dvs opp- og nedrykk (mellom 

Eliteserien-1.div og mellom 1.div-2.div)  

• I Breddedelen Senior Menn vil den endelige plassering i seriespillet ha 

konsekvenser for direkte opp- eller nedrykk (3. til 6. div).  

 

De bestemmelser i NIHFs kampreglement som regulerer denne type spørsmål finnes i § 8-

3, som gjengis nedenfor.  

 

KAP. 8. ANNULLERTE - IKKE SPILTE KAMPER - OMKAMP  

§ 8-3  

1. Blir en kamp avbrutt, avlyst eller pga. force majeure ikke satt i gang, skal ny kamp - hvis 

sådan blir berammet - spilles på samme bane med samme arrangør.  

2. Forbundsstyret kan treffe annen bestemmelse.  

 

Det er Kampreglementets § 8-3.2 som Forbundsstyret støtter seg på her.  

  

Bestemmelsen angir ikke tydelig eller spesifikk løsning på konkrete tilfeller, og gir 

Forbundsstyret stor handlingsfrihet i valg av alternativer. Man kan argumentere for at dette 

er uheldig, men vi oppfatter at det er klokt at bestemmelsen er såpass åpen, slik at man 

kan håndtere de mange scenarioer som kan tenkes oppstå. Samtidig beskriver ikke 

reglementet eksempler der hele sesonger blir avlyst før den er ferdigstilt, men kun 
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enkeltkamper. I dette tilfellet vil man derfor måtte forstå serier og/eller kvalifisering/sluttspill 

som en rekke av enkeltkamper, noe som hjemler bruk av paragrafen.     

 

Det er etter Forbundsstyret oppfatning to prinsipielle løsninger som er aktuelle 

 

• Kampene spilles ved en senere anledning, dvs. omberammes 

• Påbegynte serier avsluttes som de er, mens kvalifiseringer og sluttspill ikke blir 

gjennomført 

 

Forbundsstyret mener, med de restriksjonene som nå foreligger, den utfordring 

verdenssamfunnet befinner seg i, og den usikkerheten som vi alle befinner oss i, at det 

ikke vil være realistisk å spille kampene ved en senere anledning.  

 

Forbundsstyret vedtar at alle serier avsluttes som de står pr 11.03.20, og at de resterende 

kampene avlyses.  

 

Dette vedtaket medfører at man også må ta stilling til endelig rangering i den enkelte serie 

som ikke er ferdig spilt, samt opp-nedrykks problematikk.  

 

ENDELIG RANGERING SERIESPILL 

 

Forbundsstyret har definert de ulike mulighetene til å være annullering av alle 

resultater/serier som ikke er ferdigspilt, eller finne et annet felles prinsipp som kan benyttes 

på samtlige uavklarte serier.  

 

Av slike felles prinsipper har det vært diskutert  

 

1) Prosentvis poengfangst pr kamp i serier som ikke er ferdig spilt 

2) Avslutte serier slik de står uavhengig av kampantall gjennomført 

 

FS finner det problematisk å benytte prosentvis poengfangst i og med at betydningen av 

kvalitetsforskjellen på den enkelte motstander da ikke blir ivaretatt. Det er også 

problematisk å la rangeringen stå, i og med at de resterende kampene kunne endret 

rangeringen. Dette må ses opp mot alternativet om at alle resultater annulleres.  

  

Det synes opplagt at uansett vedtak i denne saken vil man kunne finne valide argumenter 

for annen løsning.  
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Med dette har Forbundsstyret vedtatt at alle tabeller pr 11.03.2020 blir stående som 

offisielle tabeller for sesongen 19/20. I de serier der medaljer er endelig avklart utdeles 

disse.    

 

OPP-NEDRYKK BREDDE SENIOR MENN 

 

Med vedtakene over, der det først vedtas at resterende kamper ikke blir omberammet, 

samt at rangering pr 11.03.20 blir stående, må det tas stilling til opp- og nedrykk i Bredde 

Senior Menn.   

 

De to alternativene Forbundsstyret har diskutert er  

1) Å annullere alle opp- og nedrykk ettersom seriene ikke ble ferdigspilt 

2) Gjennomføre opp-nedrykk basert på aktuell tabell pr 11.03.20.  

 

Skulle man velge å gjennomføre opp-nedrykk ut fra tabell pr 11.03.20 vil det kunne 

argumenteres med manglende sportslig rettferdighet all den tid ikke alle kamper var 

gjennomført og at lagene ikke har gjennomført like mange kamper (det er svært få av 

seriene som er endelig avklart)  

Også her kunne man benyttet gjennomsnittlig poengfangst som verktøy for å utjevne antall 

kamper spilt, men argumentet om ulik kvalitet på motstander vil også her kunne gjøres 

gjeldende.  

Det andre alternativet er at sesongen avsluttes som den er, men at opp- og nedrykk ikke 

gjennomføres i og med at man ikke fikk fullført seriespillet. Dette synes mest fornuftig all 

den tid ingen av seriene var avklart med tanke på opprykk.  

 

Ethvert vedtak i denne saken vil også skape presedens for fremtiden, noe som gjør at en 

mest mulig samstemt og prinsipiell argumentasjon vil trumfe en løsning som åpenbarer seg 

i en enkelt serie eller i en konkret situasjon.  

 

Forbundsstyret vedtar at det ikke gjennomføres opp- og nedrykk i Bredde Senior Menn 

gjeldende sesongen 19/20 ettersom seriespillet ikke ble avsluttet.  

Dersom det er endret påmelding i seriespill 3.-6. div vil det kunne åpnes for justering av 

inndeling. Tabell fra sesong 19/20 vil da benyttes 
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PRESTASJON SENIOR MENN 

 

De to kvalifiseringsseriene som her er aktuelle er kvalifiseringen mellom Eliteserien og 1. 

divisjon, der 4 lag skal spille om 2 plasser i neste års Eliteserie, og kvalifiseringen mellom 

1. og 2. divisjon, der 4 lag skal spille om 2 plasser i neste års 1.divisjon.  

 

Forbundsstyret har valgt å diskutere saken ut fra 2 prinsipielle løsninger som synes mest 

nærliggende. Det har i diskusjonen ikke lagt vekt på praktiske løsninger eller sportslige 

konsekvenser kommende sesong for de to alternativene. De er to hovedprinsippene er   

 

1) lag som har kvalifisert seg for spill om opprykk innfris opprykk, ingen lag rykker ned  

2) kvalifiseringen annulleres, alle lag beholder samme plass i seriesystemet likt 2019/20 

 

Vedtaket i denne sak vil skape presedens for fremtidige saker.  

 

Ethvert vedtak i denne saken vil kunne ankes. I Protest og Anke-reglementets § 8 heter det 

at «den som en avgjørelse direkte angår eller som får sine rettigheter eller forpliktelser 

endret direkte av en avgjørelse og er uenig i avgjørelsen kan anke denne». Vedtak som 

medfører konsekvenser for hele Prestasjonssøylen vil derfor også kunne ankes av 

samtlige lag som deltar der.  

 

Forbundsstyret har valgt å ha hovedfokus på prinsipper, men har samtidig tatt inn over 

seg, og diskutert, den ekstraordinære situasjonen dette er.  

Forbundsstyret har også sett det som viktig at vedtaket kommer tidlig, og at det gir 

forutsigbarhet.  

 

Med hjemmel i NIHFs Kampreglement Kap. 8-3 foreslår administrasjon følgende:  

 

Vedtak: 

1. Resterende kamper sesongen 19/20 avlyses pr 11.03.20. Alle serier avsluttes som de står, 

og aktuell rangering blir offisiell for sesongen. Medaljer utdeles i de klasser der dette er 

endelig avklart.  

2. Alle opp og nedrykk i Bredde Senior Menn gjeldende sesongen 19/20 annulleres. Neste 

sesong starter med lik inndeling som sesongen 19/20.  

3. Kvalifiseringsspill mellom Eliteserien og 1. div., samt kvalifiseringsspill mellom 1. div. og 2. 

div avlyses. Neste sesong starter som med samme inndeling og samme klubber som 

sesongen 19/20.  
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4. Eliteseriemester Senior Menn sesongen 19/20, Stavanger Oilers, tilbys plassen i CHL. 

5. Avgjørelsen kan appelleres til NIHFs Ankeutvalg.  

 

 

SAK 18/140 Tinget 2020 

På grunn av den meget usikre situasjonen vi er i nå bør NIHF ta en beslutning angående 

Tinget 2020 som er planlagt avholdt i Stavanger 5.-7. juni. Situasjonen er uklar, og det er 

ikke mulig å si hvordan samfunnet vil fungere fram mot sommeren. 

 

Vi har konferert med andre organisasjonsledd og diskutert saken med NIF. Det er ingen 

utfordringer i forhold til NIHFs lov i den situasjonen vi nå er i dersom vi vil flytte Tinget til 

etter sommeren. Uttalelse fra NIF Lovutvalg: 

 «Pandemien  er,  etter  lovutvalgets 

oppfatning,  en  hendelse  som  i  rettslig  sammenheng  er  en  unntakssituasjon  som  gir anledning 

til å utsette gjennomføringen av årsmøter/ting til etter den frist som er angitt i organisasjonsleddets 

egen lov.» 

 

Jo lenger tid vi venter, jo fler kostnader løper på oss som arrangør og også på de som 

bestiller reiser til arrangementet. Vi har forhørt oss med hotellet, og vi kan flytte det 

kostnadsfritt dersom vi gjør det nå. Dersom vi avlyser Tinget nå må vi betale 50% av alle 

kostnader. Det er få ledige datoer tilgjengelig i høst, da veldig mange har flyttet 

oppholdene sine til høsten. 

Slik situasjonen er akkurat nå ser vi ingen annen forsvarlig grunn enn å flytte Tinget, og 

etter samtaler med president og visepresident vil vi foreslå at vi flytter Tinget fra juni til 9.-

11. oktober 2020.  

 

Vedtak:  

1. Tinget 2020 flyttes til 9.-11. oktober 2020. 

2. Ny innkalling sendes til organisasjonen, og det underrettes om vedtaket på NIHFs 

digitale kanaler.  

 

SAK 18/141 Informasjon om siste dagers hendelser - Coronasituasjonen 

  informasjon om situasjonen for NIHF ble gitt i møtet 

   

Vedtak:  

Informasjonen tatt til orientering 


