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PROTOKOLL FS 2 
 
MØTE FS 2 2020/2022 – MANDAG 23. NOVEMBER 2020 KL 16:00 PÅ TEAMS 

 
Tilstede:  Tage Pettersen (president)  

Lise Kvil Torgersen (visepresident) 
Geir Thomas Olsen  
Anne Botnevik 
Snorre Hallem 
Madeleine Nilsen 
Arild Hausberg 
Espen Refseth 
Helene 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 2/9 Protokoll FS 1  
   

Vedtak:  
Protokoll fra styremøte nr 1 godkjent. 
 

SAK 2/10 Konstituering 
 
Foredeling av oppgaver internt i FS. Dette ble diskutert litt, men tas opp i neste 
møte. Noen områder som bør dekkes styret: 
- sport elite:  Snorre Hallem og Helene Martinsen 
- sport bredde:  Anne Botnevik og Lise Kvil Torgersen 
- jentehockey: Madeleine Nilsen og Helene Martinsen  
- paraishockey: Anne Botnevik og Madeleine Nilsen 
- anlegg: Espen Refseth (ledere) og Arild Hausberg 
- økonomi: Lise Kvil Torgersen  
- klubblisens: Lise Kvil Torgersen 
- verdier/holdninger: (tas opp i neste møte) 
- marked/sponsor:  Arild Hausberg 
- kommunikasjon: (tas opp i neste møte) 
- idrettspolitikk: Tage Pettersen og Lise Kvil Torgeresen 
- internasjonalt arbeid: Tage Pettersen og Lise Kvil Torgersen 
 
Vedtak: 
Foreslått arbeidsfordeling internt i styret vedtatt som fordelt i styremøtet. 
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SAK 2/11 Regnskap pr 31.10.2020 og prognose for 2020 
Regnskap for NIHF pr 31. oktober og prognose for 2020 var sendt ut.  
 
Vedtak: 
Regnskap pr 31.10.2020 og prognose 2020 tatt til etterretning. 
 

 
SAK 2/12  NIHFs Adgangskort i 1. divisjon og Eliteserien resten av 2020 og billetter til 

bortekamper 
Denne saken ble opprinnelig behandlet av Forbundsstyret i møte 26 sak 26/197 
med varighet ut 2020. Situasjonen med Covid19 er fortsatt kritisk og 
administrasjonen mener vedtakene bør forlenges i en ny periode, denne gangen til 
og med 31. mars 2021. Dersom det åpnes for ubegrenset antall publikum på 
arrangementene inne periodens utløp kan denne avgjørelse endres av styret. 
 
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 (se tekst på kortet) og fra pressen. 
Disse kan gå 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 
fortsatt er 200 tilskuere i haller med fastmonterte seter, 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.  
 
Landslagstrenere omfattes ikke av dette da disse personene regnes som å være i 
tjeneste på arrangementetene og kommer i tillegg til billettene som kan selges. 
 
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.   
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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. 
 

 
Vedtak: 

a. NIHFs adgangskort gjelder ikke for fri adgang til 1. divisjon herrer og 
Eliteserien herrer til og med 31. mars 2021. Tidsperioden kan forlenges 
dersom begrensningen i antall publikum opprettholdes av 
myndighetene. 

b. 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 til og 
med 31. mars 2021. Tidsperioden kan forlenges dersom begrensningen 
i antall publikum opprettholdes av myndighetene. 

c. Pkt a og b gjelder ikke dersom myndigheten åpner opp for at minimum 
50% av publikumskapasiteten i en hall kan benyttes. 

SAK 2/13  Spill i utlandet  

Denne saken ble opprinnelig behandlet av Forbundsstyret i møte 23 sak 23/1980 
med varighet ut 2020. Administrasjonen mener situasjonen med Covid19 ikke har 
endret seg til det bedre, og foreslår at vedtaket forlenges til og med 31. mars 2021. 

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 perioden til og med 31. mars 2021. 
Situasjonen er svært kritisk i mange land, og vi mener det ikke er noen god grunn 
til at vi skal utfordre smittevernet, med tillatelse av spill i utlandet.  

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 i perioden fra nå og til og med 31. mars 2021.  

• Ingen klubber/lag vil få godkjent å arrangere turneringer / treningskamper i 
Norge med utenlandske lag i perioden fra nå og til og med 31. mars 2021. 

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.  
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Sak 2/14 Antall dommere i 1 divisjon menn senior 

NIHF ønsker å utvikle, samt styrke 1. div som arena for aktivitet. Dette medfører at 
vi også må se på dommerne arbeidsvilkår sett opp mot kvaliteten på kampene. 
Frem til nå har NIHF tillatt at enkeltkamper i 1 divisjon har blitt gjennomført med 4 
dommere. Dette er gjennomført regionalt og uten ekstra kostnader for lagene. 
Ordningen er oppfattet å være uforutsigbar for klubbene, samt at det har kommet 
innspill på at det ikke er hjemlet i reglementet. Hensikten fra NIHFs side, ved siden 
av å utvikle dommere, har vært sikkerhet for spillerne og bedre kvalitet på 
kampene. 
For å sikre forutsigbarhet for klubbene og dommerne ønsker NIHF å endre 
reglementet slik at vi på denne måten sikrer kampenes kvalitet i inneværende 
sesong, skaper forutsigbarhet for klubbene på kort og lang sikt. 
 
I praksis betyr dette: 

• Kamper i 1 divisjon som i inneværende sesong defineres som toppkamper vil 

kunne settes opp med en fjerde dommer. For sesongen 20-21 dekkes kostnadene 

ved den 4. dommeren fra NIHF. 

• Kamper utover dette kan bemannes med fire dommere dersom ledig kapasitet og 

dette gjennomføres kostnadsfritt for klubb og NIHF. 

• Alle kamper i 1 divisjon menn skal fra og med sesongen 21-22 dømmes med fire 

dommere. 

• Forslaget er opprettet som todelt for å gi klubbene mulighet til å forberede 

endringen i sine budsjett. 

Forslag på endring i Kampreglementet §2-5 pkt 3 er sendt ut på høring i 
organisasjonen.  
 
Vedtak: 
Kamper i 1 divisjon, som i inneværende sesong defineres som toppkamper, vil 
kunne settes opp med en fjerde dommer. Kostnaden for den ekstra dommeren vil i 
inneværende sesong dekkes fra NIHF. Kamper utover dette kan bemannes med 
fire dommere dersom ledig kapasitet lokalt og dette gjennomføres kostnadsfritt for 
klubb og NIHF. 
  
Før sesongen 21-22 Gjøres følgende endringer i Kampreglementet §2-5:  
Punkt 3: 1.divisjon menn skal dømmes med 4 dommere fra og med sesongen 21-
22. 
Punkt 4: Alle andre klasser skal dømmes med minst 3 dommere dersom annet 
ikke er spesifisert.  
 

SAK 2/15 Oppfølging av Tinget - utvalg 
Det er to utvalg som trenger særlig diskusjon vedrørende sammensetning og 
etablering med påfølgende mandat. 
 
Veteranutvalget  
Utvalget endret status på Tinget 10. oktober 2020, slik at det ikke lenger er et 
utvalg der leder og nestleder velges av Tinget. Som en følge av vedtaket på Tinget 
er det forslag om at veteranutvalget fortsetter som et utvalg oppnevnt av 
Forbundsstyret. Det må utarbeides et mandat til utvalget, og en prosess med å 
utnevne et utvalg må starte nå. Administrasjonen foreslår at veteranutvalget består 
av 5 personer hvor fordelingen er leder, nestleder og 3 medlemmer.  
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Det må tas et initiativ overfor veteranmiljøet slik at det fra miljøet kan komme 
forslag til et styre.  
 
På neste møte i FS skal styret velges og utkast til mandat foreligge. Utvalget bør 
også ta i seg det som inngår i enklere tilknytningsform for både herrer og kvinner. 
 
FS setter ned et adhock utvalg som ser på både mandat og sammensetning. 
Utvalget skal bestå ev personer fra veteran, egenorganiserte miljø, studentmiljø, 
FS og administrasjonen. Madeleine Nilsen representerer FS i arbeidet. 
 
Sak til FS Jobbe fram til 22. februar.  
 
Anleggsutvalget 
Utvalget må revitaliseres som et fungerende og operativt utvalg. Styret må 
diskutere hvordan utvalget bør settes sammen. Innspillet fra Arild Hausberg i 
forrige møte gir en del gode innspill som kan tas med i diskusjonen. 
 
Espen, Arild og Espen jobber til neste møte. Se på mandat og sammensetning. 
 
Vedtak: 

1. I arbeidet med etablering av «Rekreasjonsutvalg» skal den nedsettes et 

adhock utvalg som inntatt i saken. 

2. Arbeidet med mandat legges fram for FS 22. februar  

3. Anleggsutvalget. Espen Refseth, Arild Hausberg og Ottar Eide utarbeider 

fram et forslag til mandat og sammensetning til neste møte i FS. 

 
SAK 2/16    Arbeidsgruppe VM 27 

Arbeidet med forberedelse av VM søknad pågår fortsatt.  I prosessen er nå de 4 
kandidatbyene i prosess med gjennomførte møter og pågående 
evalueringsskjema som skal sendes inn til NIHF. Endelig valg av kandidatbyer skal 
skje i månedsskiftet februar/mars 2021. Det skal søkes om penger fra 
Statsbudsjettet 2022, og vi må sende søknad til KUD før jul 2020. Det er 
gjennomført administrativt møte med KUDs administrasjon. 
 
I arbeidet som nå pågår bør det være en arbeidsgruppe (F.eks tre personer) fra FS 
som deltar i arbeidet fram til utvelgelse av kandidatbyer. Styret må velge disse 
representantene. 
  
Vedtak: 
Arbeidsgruppen som skal representere FS i arbeidet med VM 27 inn til videre 
består av: 
Tage Pettersen 
Snorre Hallem 
Madeleine Nilsen 
Generalsekretæren er sekretær for arbeidet. 

 
SAK 2/17    Forslag om etablering av landsdekkende serie for U14 

Idda Ishockeyklubb hadde sendt inn to forslag til Tinget, og der ble sakene 
videresendt til FS som rette instans for behandling av sakene.  
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Idda ishockeyklubb fremmet følgende forslag til Tinget:  

NIHF sørger for at det fra og med sesongen 21/22 arrangeres nasjonal serie 
for U14.  

I forslaget ønsker Idda en etablering av landsdekkende serie fra U14. I dag er det 
landsdekkende seriespill fra og med U15. 

Iddas egen oppsummering av saken: 

Tilbudet som NIHF tilbyr klubbene er svært ulikt når barna begynner på sin første 
sesong i ungdomshockeyen, dvs fra U14. Med hensyn til både mangfold og 
likeverdig motstand når det gjelder både alder og ferdigheter, så presenteres 
spillere, lag og klubber for et vesentlig ulikt tilbud.  

Nivåmessige forskjeller er ikke mulig å hensynta på en god måte i de regionale 
seriene, noe som er svært viktig for å skape gode kampopplevelser og 
idrettsglede, som igjen motiverer dem til å fortsette med ishockey. Ved overgang til 
ungdomshockeyen, så slutter beklageligvis svært mange spillere.  

De forskjellene som NIHF legger til rette for den første sesongen i 
ungdomshockeyen, virker ikke samlende for Hockey-Norge som fremkommer av 
Policy-dokumentet til NIHF. Det er heller ikke med på å redusere frafallet i idretten.  

Vi er av den klare oppfatning at NIHF har et tydelig og klart ansvar for å sørge for 
et likeverdig tilbud uavhengig av hvilken region spillerne og klubben tilhører.  

Med tanke på hvor mangelfullt tilbudet er ute i enkelte regioner samt at sesong 2 i 
ungdomshockeyen (U15) er gjort nasjonal, så kan det ikke være gode argumenter 
for at ikke også U14-serien skal kunne være nasjonal.  

Administrasjonen mener det ikke foreligger gode argumenter for at vi skal starte 
med landsdekkende seriespill tidligere enn hva tilfellet er i dag. Det er godt nok 
tilbud for U14, selv om det kanskje ikke kan oppleves som et like godt tilbud for 
alle lag i hele landet. Slik vil det alltid være med regionale serier med en så stor 
spredning av både ishaller og tilbud.  
 
Vi mener det regionale tilbudet må utvikles og styrkes slik at tilbudet i alle regioner 
blir best mulig.  I arbeidet med kostnadsreduksjoner innen idretten vil ikke flere 
landsdekkende serier være riktig retning dersom kostnader skal kuttes. 
 
Forslaget fra Idda Ishockeyklubb anbefales ikke vedtatt. 

 
Vedtak: 
Forslaget om landsdekkende seriespill fra og med U14 ble ikke vedtatt. 

 

SAK 2/18    Endring av regionsgrensene for NIHF Region Sørvest og NIHF Region Viken 
Vest  
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Idda Ishockeyklubb hadde sendt inn to forslag til Tinget, og der ble sakene 
videresendt til FS som rette instans for behandling av sakene. Hele forslaget ligger 
som vedlegg.  

Idda ishockeyklubb fremmet følgende forslag til Tinget:  

Regionsgrensene endres slik at klubber hjemmehørende i Agder fylke blir 
tilhørende NIHF Region Viken Vest.  

Idda Ishockeyklubbs egen oppsummering av saken: 

Vi er av den oppfatning at NIHF har et tydelig og klart ansvar for å sørge for et 
likeverdig tilbud og at både reiseavstand/geografi samt adgang til differensiert 
seriespill er faktorer som skal hensyntas når inndeling i regioner foretas.  

Det er ingen tvil om at både lang reisevei, økonomi samt mangel på differensiert 
serietilbud legger store begrensninger på utviklingen av ishockeyen i Kristiansand.  

NIHF kan gjøre noe med dette, blant annet ved å sørge for at Agder blir en del av 
NIHF Region Viken Vest, som helt klart er både den regionen som vil kunne gi oss 
kortest reisevei og det beste og mangfoldige sportslige tilbudet.  

Beklageligvis er det slik at blant annet barn og ungdom i Kristiansand lider under at 
de tilhører «feil» region.  

Det anmodes på det sterkeste at vårt forslag om endring av regionene får 
tilslutning på NIHFs ting, og at Agder blir tilsluttet NIHF Region Viken Vest. Det er 
absolutt det mest naturlige og beste valget for regionstilhørighet for det etablerte 
ishockeymiljøet i Agder fylke. Vi er kjent med at det foreligger årsmøtevedtak i en 
av de andre Kristiansandsklubbene om at det skal arbeides for å skifte region.  

Vi tror videre at dette er en svært viktig faktor for å kunne skape et levedyktig 
ishockeymiljø i Kristiansand hvor utviklingen går i riktig retning. I den grad utvikling 
av ishockeyen i Kristiansand er viktig, bør regionsgrensene endres.  

Administrasjonen mener ikke at man skal endre regioninndelingen slik Idda 
foreslår. Helt fra oppstarten av ishockeymiljøet i Kristiansand når Idda Ishall så 
dagens lys har Rogaland ishockeykrets (nå Region Sørvest) været aktive 
støttespillere for utvikling av miljøet i Kristiansandsområdet. Det har være mye 
aktivitet som har inkludert turneringsspill, opplæring og annen støtte fra 
Stavangermiljøet spesielt.  

 
Miljøet i Kristiansand bør stabiliseres før man eventuelt ser nærmere på om de 
skal endre region eller ikke. Dersom det blir et voksende ishockeymiljø øst for 
Kristiansand og opp mot Vestfold og Telemark vil det være mer aktuelt å ta 
propblemstillingenopp diskusjonen på nytt.  

 
Forslaget fra Idda Ishockeyklubb anbefales ikke vedtatt. 

  
Vedtak: 
Forslag om endring av regionsgrensene ikke vedtatt. 
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SAK 2/19   Informasjon om Corona-situasjonen 
Situasjonen som følge av Corona-pandemien har den senere tiden utviklet seg i 
negativ retning, og dette får en del konsekvenser for vår virksomhet.  
Informasjon blir gitt i møtet. 
 
1. Nedstenging 

2. Tiltakspakker 

3. Administrasjon 

   Vedtak: 
Informasjonen tatt til orientering 

 
 
SAK 2/20  Informasjon fra sport 

- Corona-arbeidet tar mye tid 

- Spesielt topphockey. Det meste går bra der.  

- Må jobbe kreativt for å få ferdig seriene.  

- Ukentlige møter med Fjordkraft-ligaen. 

- Møter hver annen uke med 1. divisjon og kvinner elite. 

- Landslagvirksomheten uten egen aktivitet. Landslagstrenerne var ute på 

aktivitet i klubbene i november oppholdet. Dette planlegges også for desember 

oppholdet. Godt mottatt av klubbene/trenerne. 

- VM på alle nivåer (bortsett fra senior herrer) er kansellert.  

- To søknader levert til OLT. 

- Sport har hatt eget møte vedrørende oppfølging av strategisk plan og 

måloppnåelse av denne 

- Driften av Fjordkraft-ligaen ligger hos NIHF i sin helhet. 

- Fair-play prosjektet 

- Samfunnsansvar – her må vi kanskje løfte dette som eget viktig tema. 

    
Vedtak: 
Informasjonen tatt til orientering 

  
SAK 2/21     Informasjon fra marked 
                     Sponsorarrangementene er utfordrende da det ikke er aktivitet med landslag.  
  Fjordkraft. Mye oppmerksomhet med deres deltakelse i ishockey. 
  Møte arbeid med streaming og LiveArena.  
  

Vedtak: 
Informasjonen tatt til orientering 

  
SAK 2/22     Møteplan 20/21 
                       Mandag  23. november   kl 16.00 (Teams) 
  Fred/lør  11.-12. desember  kl 15.00 (seminar) i Oslo 

(mandag.       14. desember   kl 16.00 på Teams – kun dersom seminar må 
utsettes) 
Mandag  21. desember   kl 16.00 på Teams. Budsjett 2021 - 1. gangs 
behandling 
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Mandag   25. januar   kl 16.00 – Budsjett 2021 – 2 gangs behandling 
Mandag  22. februar   kl 16.00  
Fre-Søn  5.-7. mars   leder-/fagsamling. Stavanger 
Mandag  22. mars   kl 16.00 – Langtidsbudsjett 2021-26 
Mandag  26. april   kl 16.00 – Årsregnskap 2020 
Mandag  24. mai   kl 16.00 
Mandag  21. juni   kl 16.00 

  
Vedtak: 
Møteplan til og med første halvår 2021 vedtatt 

 
  
SAK 2/23     Informasjon 
              

Nr Sak Oppfølging Ansvar 

1 Arbeidet med strategisk 
plan. Ref fra 
administrasjonens seminar 
(OE) 

Gjennomgang av prosessen 
administrasjonen har hatt. 

  

2 Situasjonen internasjonalt 
(TP) 

Situasjonen om VM herrer ble 
gjennomgått  

  

3     

4      

  
Forslag til vedtak: 

 Informasjonen tatt til orientering 
 
SAK 2/24   Eventuelt 
  

Forslag til vedtak: 
  
  
 

 

 


