SØKNAD OM DELTAGELSE I TURNERING eller
KAMP UTENFOR EGEN REGION
U7 til og med U13
Alle Ishockeyklubber i NIHF Region Oslo Viken Øst skal på vegne av sine yngste lag, U7 til og
med U13, søke om å få delta i turnering / kamp / treningskamp utenfor egen region.
Godkjent søknad skal kunne fremvises arrangør.
Så fort påmeldingen / avtalen om kamp er gjort sendes søknad på mail av klubbledelse
(styreleder, nestleder eller daglig leder) til imf@oihk.no
Søknaden skal inneholde følgende informasjon:
Klubb:
Lag:
Lagleder:
Navn på turnering
Navn motstander (enkeltkamper):
Sted for turnering / kamp:
Dato for kamp:

TURNERINGSSØKNADER U13 OG YNGRE:
Vi bekrefter at alle spillere i årsklassen har fått samme tilbud om deltagelse
i ovennevnte turnering/-er. Skriv JA i kolonnen til høyre.

TRENINGSKAMPER
Søknad om treningskamp sendes dersom:
● motstanderlaget er fra en annen region.
● det er fler enn to lag som skal spille. Det er da å betegne som en turnering og søknad om
å arrangere turneringen må sendes til NIHF v/ Marianne Rønningsbakk Marianne.Ronningsbakk@hockey.no

SØKNAD OM BRUK AV SPILLER(E) FRA ANNEN KLUBB I TURNERINGEN
Klubb:
Lag:
Spiller(e): Fyll inn navn og f.dato:
Søknad om bruk av spiller fra annen klubb behandles kun når følgende informasjon medfølge:
● Godkjennelse på mail fra klubbledelse i den klubb spiller(e) tilhører
● Godkjennelse på mail fra klubbledelse i den klubb som låner spiller(e)
● Godkjennelse på mail fra turneringsarrangør for bruk av spiller(e) fra annen klubb

Vi bekrefter at lån av spillere fra annen klubb ikke går på bekostning av
deltagersklubbs egne spillere i årsklassen. Skriv JA i kolonnen til høyre.

Vi bekrefter at alle spillere i årsklassen i utlånsklubb, har fått samme tilbud
om deltagelse i ovennevnte turnering/-er. Skriv JA i kolonnen til høyre.

KAMPER MOT UTENLANDSKE LAG
Kamper mot utenlandske lag kan ikke finne sted før det år spillerne fyller 11 år (Norden) og
13 år (øvrige verden). Det vil si at U11 må vente til etter nyttår før de kan spille mot
utenlandske lag (fra Norden), mens U13 må vente til etter nyttår før de kan spille mot
utenlandske lag utenfor Norden. Dette gjelder også treningskamper.
Søknader som gjelder utenlandske lag skal sendes NIHF på skjema som finnes her:
https://www.hockey.no/forbundet/skjemaer-og-kontrakter/

