
NORGES ISHOCKEYFORBUND   
NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION 

Post: Ullevål Stadion, Pb 5000, 0840 | Besøk: Sognsveien 73 J, 0854 Oslo | Tlf: +47 2102 9000 
Organisasjonsnummer: 971 218 347 | E-post: hockey@hockey.no | Web: hockey.no Page 1 

 

    Oslo, 04.10.21 

Ref. Select-virksomhet og private/kommersielle aktører 
 
NIHF har den senere tid blitt kontaktet av klubber som opplever utfordringer med private aktører 
som tilbyr tjenester i form av deltakelse på egne istreninger under kamp-sesong, og som ikke er i 
regi av idretten. Dette skaper utfordringer for drift av klubbene, samtidig som det skaper uro 
internt på lagene.  
 
Erfaringene fra dette forteller om «klassedelte» lag, der det skilles på de spillerne som kan/får 
delta, og de som ikke gjør det, samtidig som den økonomiske terskelen for deltakelse høynes. I 
tillegg kan man risikere å undergrave den medlemsbaserte norske idrettsmodellen, der arbeidet 
med en god klubbstruktur hvor alle kan delta har vært en suksessfaktor. Fra klubbhverdagen har 
vi eksempler på at slike private camper/arrangement kolliderer med oppsatt seriespill, og 
dermed ødelegger for kampgjennomføringen på lag-enheter. Dette er svært uheldig.  
 
Det er klubbmiljøet som en gang rekrutterte inn disse utøverne. Det er her utøverne har mer enn 
95 % av sin aktivitet. Det er her de har fått opplevd det samholdet bare en lagidrett kan tilby, 
uavhengig av hvor flink du er. Og det er her den nødvendige lidenskapen først tennes, deretter 
dyrkes, slik at man «blir eier av sin egen motivasjon».  
 
Disse private aktørenes virksomhet er ikke underlagt NIF/NIHF. Dette gjør at idretten heller ikke 
har noen sanksjonsmyndighet ovenfor arrangøren om de skulle bryte idrettens regelverk. Det 
samme gjelder eventuelle hendelser som har oppstått under slike arrangement, enten de har 
skjedd på eller utenfor banen. Tryggheten for at idrettens verdier blir ivaretatt sikres derfor 
enklest og best gjennom at slike arrangement gjennomføres i samarbeid med idrettslaget. 
 
NIHF frykter at en økende «privatisering» av idretten vil kunne komme i konflikt med visjonen 
om at idretten skal være for alle. Klubben, og dens aktivitet, er selve kjernen i vår virksomhet. 
Den ønsker vi å verne om slik at alle skal ha mulighet til å delta.  
 
Vi gjør også oppmerksom på følgende:  
 

• NIHFs spillerlisens og forsikringer dekker ikke aktiviteter utenfor idrettens regi 

• IIHFs reglement gir hjemmel for å sanksjonere mot utøvere som deltar på konkurrende 
aktørers aktiviteter  

• NIHFs kampreglement gir åpning for deltakelse på slike aktiviteter utenfor sesong (30/4 
til 1/8), og i overenstemmelse med klubb. Under sesong skal deltakelse godkjennes av 
klubb 
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