
 

Årsmøte i NOHA 2018 15 mai i Furuset Forum kl 19.00 

 
Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 30 april på mail til post@veteranhockey.no Se 

agenda fra vedtektene. 

§ 9 Dagsorden på årsmøter. 

1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. 

2. Godkjenne dagsorden. 

3. Velge dirigent og sekretær, som også underskriver års møte referatet. 

4. Utdeling av premier og utmerkelser. 
5. Behandling av styrets beretning for det forløpne år. 

6. Regnskap med revisjons innberetning og ta standpunkt til ansvarsfrihet for styret. 

7. Vedta budsjett, fastsette kontingenter og andre avgifter. 
8. Behandle innkomne forslag. 

1. Forslag regelendring fra Kai Konnerup. 

2. Forslag regelendring fra styret v/Jan Foyn 
3. Forslag serieoppsett. 

9. Velge styret, revisorer og valgkomité. 

 

Punkt 8.1 

 

Dagens regler: 
Spesielle regler NOHA 
§ 1. Spillere som har fylt 35 år kan for samme klubb, spille både veteran og senior herrer  i  
den laveste divisjon som NIHF tilbyr.  
En spiller må stå over en sesong etter å ha spilt i en av NIHF tre øverste divisjoner før deltagelse i veteranserien.  
Keeper, 30 år. Det kan søkes dispensasjon for keepers alder. 
§1-1 Dersom en spiller i laveste, senior herrer, ønsker å spille veteranhockey og klubben ikke  
har eget veteran lag kan det søkes NOHA om å få spille veteran for en annen klubb. 
 
Endres til 

Spesielle regler NOHA 
§ 1. Spillere som har fylt 35 år kan for samme klubb, spille både veteran og senior herrer i en bredde 
divisjon.  
En spiller må stå over en sesong etter å ha spilt i en av NIHF 
prestasjonsserier (GET, første og andre divisjon) før deltagelse i veteranserien.  
Keeper, 30 år. Det kan søkes dispensasjon for keepers alder. 
§1-1 Dersom en spiller i laveste, senior herrer, ønsker å spille veteranhockey og klubben ikke  
har eget veteran lag kan det søkes NOHA om å få spille veteran for en annen klubb. 

Punkt 8.2 

§ 4-4. Matchstraff skal gis til alle spillere som er innblandet i bråk. Likeledes spillere som forlater 
innbytterbenken for å delta i slagsmål. 

Vanlig straff:  3 min. løpende tid. Usportslig opptreden: 12.min. løpende tid. Matchstraff: Resten av 

kampen + stå over neste kamp 

Endres til: 



§ 4-4. Matchstraff skal gis til alle spillere som er innblandet i bråk. Likeledes spillere som forlater 

innbytterbenken for å delta i slagsmål. 

Vanlig straff:  3 min. løpende tid. Usportslig opptreden: 12.min. løpende tid. Matchstraff: Resten av 

kampen + karantene i 3 kamper. Ved gjentakelse innenfor 12/24 mnd, 1 års utestengelse. 

Begrunnelsen: NOHA ønsker å fremme forslag på strengere utestengelse ved 

matchstraff. Foruten tildelt matchstraff, utestenges spilleren i 3 kamper. Ved gjentakelse 

innefor 12(24) mnd, 1 års utestengelse . 
Begrunnelse. Det er helt uakseptabelt av en Veteranspiller som over år har spilt i 

seriesystemmet å ikke innordne seg en dommeravgjørelse. Vi har sportens anseelse og 

renomme å ta vare på. 

 
Punkt 8.3 
Resultatet i sesongen 2016-17 skal være styrende for oppsettet i neste sesong. Styret i NOHA ønsker å ta  

integreringen med NIHF et skritt videre og foreslår at lagene melder seg på i TA. I perioden snarest etter 

årsmøtet og fram til medio august. 

Styret for i oppdrag å fin justere oppsettet basert på påmeldte lag og deres antatte kvalitet. 

 

 


