NORGES ISHOCKEY FORBUND
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION

Til
Alle klubber, kretser og lagledere i Norsk Ishockey
Oslo, 2. juli 2019

DELTAGELSE AV NORSKE LAG UNDER ISHOCKEYTURNERINGER I UTLANDET, ARRANGEMENT AV
NASJONALE TURNERINGER, KAMP MOT KLUBB UTENFOR NIHF OG ADMINISTRATIVE
FØRFØYNINGER
Under er punktvis hva alle klubber skal følge med tanke på kamper mot utenlandske lag i Norge og i
utlandet, samt ved turneringer som skal arrangeres av klubben.

1) Deltagelse av Norske lag under kamper/ishockeyturneringer i utlandet, gjelder ALLE
årsklasser – inkludert SENIOR
§ 7-3

Kamp mot klubb utenfor NIHF.

1.

Kamp mot norsk klubb som ikke står tilsluttet NIHF skal ikke spilles uten innhentet tillatelse fra
forbundsstyret. En spiller kan ikke delta på lag som ikke er organisert av et organisasjonsledd
innen NIHF, og der laget opptrer som enhet i kamp eller turnering i inn- eller utland. Jfr. ellers
NIHF’s lov § 22-2. Dette er ikke til hinder for at spillere deltar i kamper eller turneringer for klubber
i utenlandske organisasjoner utenfor IIHF såfremt de har IIHF-godkjent overgang til slik klubb. Alle
kamper som spilles med/mot slik klubb som ovennevnt skal ha dommere satt opp av NIHF’s
dommerutvalg uansett alder på spillerne eller laget.

2.

I alle kamper i Norge hvor norsk seniorlag, U21-lag, eller U18-lag møter lag fra annen
organisasjon enn NIHF, skal dommere settes opp fra NIHF. For kamper i alderssegmentet U12 til
og med U16 skal regionsansvarlig der kampene spilles, informeres og sikre kompetansen på
dommerne.

§ 7-4

Kamp mot utenlandsk lag.

1.

Alle kamper mot utenlandske lag må godkjennes av forbundsstyret som orienterer IIHF og
angjeldende nasjonale forbund. Søknaden må være forbundskontoret i hende senest 2 uker før
arrangementet.
a)
Det er til enhver tid klubbens ansvar å sikre at deltagelse er i tråd med gjeldende reglement i NIF
og NIHF.
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b)
Ved påmelding til turnering må alle lag ha minimum 6 rettårige spillere i egen klubb. Det tillates å
fylle opp med underårige spillere fra egen klubb, for U13 og yngre gjelder også NIFs
Barneidrettsbestemmelser.
c)
Det tillates å melde på lag sammen med annen klubb (samarbeidslag) dersom det ikke kan stilles
fullt lag fra en klubb, eventuelt kan det lånes tilstrekkelig antall spillere fra annen klubb.
d)
Ved lån av enkeltspillere kan det ikke lånes så mange at det forringer tilbudet for egne spillere
(gjelder U15 og yngre).
e)
Bruk av overårige tillates normalt ikke, men kan fravikes i helt spesielle tilfeller etter skriftlig
begrunnelse. Spillere med dispensasjon i NIHFs serier regnes ikke som overårige.
f)
I U13 og yngre kan man ikke selektere spilleres turneringstilbud etter ferdighet. Dette gjelder også
dersom klubben har flere påmeldte lag i samme årsklasse.
2.

Kamper mot utenlandske lag kan ikke finne sted før det år spillerne fyller 11 år (Norden) og 13 år
(øvrige verden), jfr. Norges Idrettsforbunds Bestemmelser om Barneidrett.

3.

Ved kamper mot utenlandske lag i alderen som omhandler Barneidretten (tom U13) skal
Barneidrettsbestemmelsene gjelde så langt det er mulig også ved spill i utlandet.
Se også § 5-4.

4.

Brudd på disse bestemmelsene kan medføre sanksjoner. Se Kampreglementets §10.1 og NIFs
Straffebestemmelser

§ 7-5

Nektelse av kamparrangement.

Forbundsstyret kan nekte klubber og kretser å spille kamper når det finner at arrangementet er til skade
for seriekamper eller landskamper.
Leder, nestleder eller daglig leder i klubben må sende søknad for det laget som ønsker å delta i
kamp/turnering i utlandet. Søknad ihht Kampreglementets § 7-4, U15 og eldre sendes til Grethe-E.
Fjeldstad gef@hockey.no og U14 og yngre sendes til Marianne Rønningsbakk mr@hockey.no. NIHF
behandler søknaden og vil sende kopi av svaret på søknaden både til klubbens epostadresse (den som er
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registrert i Sportsadmin) og til den epost søknaden kom i fra. Fastlagt søknadsskjema skal
benyttes, «søknadsskjema spill mot utenlandske lag» https://www.hockey.no/forbundet/skjemaer-og-

kontrakter/
Det kan ikke gis dispensasjon fra bestemmelsene om Barneidrett.

2) Arrangement av nasjonale turneringer (gjelder alle årsklasser – også SENIOR)
NIHF viser til kampreglementets § 7-1
KAP. 7 PRIVATKAMPER - TURNERINGER
§ 7-1

Arrangement av turneringer eller kamper om premier.

For kretsene gjelder følgende:
Turneringer eller kamper om premier skal godkjennes av NIHF. Søknad om turnering sendes NIHF
etter 1. juli for kommende sesong (sesong 1. mai-30.april). Søknaden må sendes NIHF, med kopi til
den krets der arrangerende klubb hører hjemme, senest 4 uker før turneringsstart. Turneringer i
aldersbestemte klasser i serieperioden godkjennes kun i uker det ikke er satt opp seriekamper i samme
klasse.
NIHF kan gi dispensasjon fra tidsfristen. Søknaden skal være underskrevet av klubbens leder.
Alle spillere i klassene U13 og yngre skal ha lik premie om enkeltspillere skal premieres.
Alle turneringer må avvikles iht. NIHFs reglement. Søkende klubb må umiddelbart etter påmeldingsfristens
utløp oppgi til rett instans hvilke lag som skal delta i turneringen.
Det er kun leder, eller annen person med innsendt prokura, som skal underskrive søknader. Søknad skal
være ihht NIHF’s kampreglementets § 7-1. NIHF behandler søknaden og vil sende kopi av svaret på
søknaden til klubbens epost-adresse (som klubben selv har meldt inn til oss) og til kretsen hvor det
aktuelle lag tilhører.

3) Bestemmelser om bruk av spillere i private kamper/turneringer som ikke tilhører årsklassen
For noen sesonger siden vedtok NIHFs styre å stramme inn ifht en tilsynelatende utbredt praksis hvor
spillere som er eldre eller yngre deltar på bekostning av spillere tilhørende laget når man deltar i
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turneringer i innland eller utland. Derfor vil alle godkjenninger som gis til turneringsdeltagelse inneholde
følgende forutsetning for godkjenning (gjelder U15 og yngre):
1. ingen spillere f. etter 31.12.xx (2 årsklasser under årsklassen det søkes for) deltar
2. ingen spillere som ikke tilhører klassen (overårige) deltar med mindre de er gitt disp av NIHF (disp
fra i fjor gjelder frem til seriestart)
3. ingen spillere f. etter 31.12.xx (årsklassen) deltar på bekostning av spillere tilhørende årsklassen
4. ingen spillere fra annen klubb kan delta uten at det er gitt godkjennelse fra NIHF (godkjennelse fra
moderklubbens leder og turneringsarrangør skal vedlegges søknaden)
5. NIFs Barneidrettsbestemmelser skal følges (inklusiv «alle spiller likt»)
6. Det er klubbens styre som er ansvarlig for at alle ovenstående punkter følges
Videre er det også arrangørs ansvar å påse at deltakerlag i en turnering består av spillere som holder
alder i hht NIHFs bestemmelser og følgende står også i godkjenning av søknader om
turneringsarrangement:
1. Turneringen skal arrangeres i ht NIHFs bestemmelser for turneringsspill for xxxxxx
(klassen det søkes for), spillere som ikke holder alder kan ikke delta (se også NIHFs
Kampreglement §2-9).
Klubber/ledere som ikke overholder dette vil kunne bli straffet på lik linje som omtalt i pkt 4.
4) Administrative førføyninger
NIHF er underlagt NIF og forholder seg til NIF`s lover og regler hva gjelder administrative forføyninger.
Norges Idrettsforbunds straffebestemmelser § 11-2 sier bl.a. følgende:
§11-2 Sanksjon etter kamp- og konkurranseregler
1. Særforbund kan ha egne kamp- og konkurranseregler som gir hjemmel for sanksjoner ved
overtredelse. Følgende sanksjoner kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:
a) Irettesettelse
b) bot oppad begrenset til kr. 50.000 pr person og kr. 500.000 pr organisasjonsledd
c) tap av plassering/resultat/poeng
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d) utelukkelse jf. § 11-7 e) på inntil 3 måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt
antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i
terminfestet konkurransesesong.
NIHF har som praksis at vi informerer andre nasjonale ishockeyforbund om vårt regelverk og anmoder de
om å informere oss når noen av våre klubber/lag er i ferd med å bryte regelverket.
-------Klubbleder eller annen person som er mottaker av klubbens e-post, er ansvarlig for at informasjonen
videreformidles til alle lagledere, trenere etc.
Eventuelle spørsmål kan rettes undertegnende.

Med vennlig hilsen
NORGES ISHOCKEYFORBUND
Grethe-Elisabeth Fjeldstad (s.)
Konsulent serier/sekr. AAU
Epost: gef@hockey.no
Tlf.: 41469870
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