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Frisk Asker 

Oslo, 24. mars 2007  

 

Protest fra Frisk Asker gjeldende semifinalekamp nr 5 i 

sluttspillet 2017/18 

 

Norges Ishockeyforbund har pr e-post i dag 24. mars 2018 mottatt protest på dommeravgjørelse i kampen 

Storhamar – Frisk Asker 23. mars på Hamar. Protesten er sendt NIHF innen fristen, og er behandlet av 

NIHF. 

 

Frisk Asker beskriver fakta fra kampen i sin protest, og dette siteres; 

 

På tiden 02.12 i 4 periode scorer Frisk Asker mål ved et lang skudd fra spiller nr. 5 Oscar Nilsson. 

Skuddet treffer spiler nr 16 T.J. Foster på vei mot mål. Dommer Tor Olav Johnsen som står ved 

siden av mål viser ved tegn at det er scoring. Etter scoringen går han til sekretariatet og ber om å 

få se video av situasjonen, og annullerer målet, slik vi har forstått det, med bakgrunn i at han styrer 

pucken inn ved hjelp av hånden  

  

NIHF er enig i at denne beskrivelsen av hendelsesforløpet er korrekt. Frisk Asker henviser i sin Protest til 

regel 99, og bygger dette på følgende: 

 

1) Kan dommer ut ifra video være sikker på at pucken ikke traff køllen til vår spiller nr 16?   

Vi bestrider at det kan bevises fra bildene vi har sett. Følgelig er det vår oppfatning det skal idømmes mål 

og Frisk Asker tilkjennes seier i kampen.  

  

2) Om det skulle vise seg at det kan bevises, hvilket vi bestrider, at pucken IKKE traff køllen, men annen 

del av vår spiller #16 må det etter vårt skjønn bevises at vår spiller styret pucken med intensjon jfr IHF 

regel 97. Vår spiller #16 hadde spillere mellom seg selv og vår spiller nr 5 som avfyrte skuddet. Det kan ut 

ifra bildene ikke fastlås om han forsøkte å ikke bli truffet, eller om han tilfeldig ble truffet. Følgelig skal det 

dømmes mål og Frisk Asker tilkjennes seier i kampen.  

 

3) Dersom det kan bevises at spiller nr 16 bevist forsøkte å styre pucken, hvilket vi bestrider, må det også 

kunne bevises hva som var den faktiske intensjonen: Dersom intensjonen var å styre pucken med  

 



NORGES ISHOCKEY FORBUND 
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION 
 

 

 

POST: Ullevål Stadion, 0840 Oslo | BESØK: Sognsveien 75 J, 0840 OSLO  | TLF: +47 2102 9000  
ORG NR: 971 218 347 | Bankkonto  7874 05 97085 – lisens | EPOST: hockey@hockey.no | www.hockey.no Page 2 of 3 

 

 

køllen skal det etter vårt skjønn dømmes mål, selv om spilleren eventuelt (kan ikke bevises av TV-

bildene) mislyktes i den intensjonen og senere da blir truffet i annen kroppsdel med det resultat at pucken 

går i mål. Vår spiller nr 16 holder køllen med begge hender. Dette er ikke en situasjon dere en spiller 

bruker en fri hånd eller har mistet køllen og dermed forsøker å bruke hånden/arm til å score et mål. Vi viser 

til side 9 og 10 i følgende 

link http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Officiating/IIHF_Case_Book_2016-17.pdf 

  

Oppsummert: På bakgrunn av regel 99 og at det ble dømt mål på isen og alle de tre punktene over, hver 

for seg og samlet sett, skal det dømmes mål og Frisk Asker skal tilkjennes seieren. 

 

NIHFs vurdering 

 

I denne situasjonen anser NIHF at kampens dommere har opptrådd korrekt og i henhold til regelverk.  

De foretar en umiddelbar avgjørelse ute på isen. Det blåses for mål, men som følge av en umiddelbar 

usikkerhet signaliserer de også at de vil se video av hendelsen. Dommerne avtaler så seg i mellom hva de 

ønsker å se på – en aktiv håndbevegelse fra hvit 16. Videobildene viser etter dommernes oppfatning at 

pucken treffer hvit 16 sin hånd / underarm / arm, etter at han har beveget armen sin aktivt i retning 

puckbanen. Dette vises gjennom bilder fra flere repriser og vinkler. Dommerne går deretter ut og viser 

tegnet for «no goal».  

 

NIHF henviser til regel 99 vii, når det gjelder hjemmel til å benytte videobilder. Der heter det:   

 

Følgende situasjoner er gjenstand for vurdering av videomåldommer (se Regel 45-iii for andre tilfeller): 

Pkt 4: At pucken er styrt eller slått i mål med vilje med hånden eller foten eller med vilje styret eller 

slått inn i målet med en hvilken som helst kroppsdel av en angripende utespiller.  

 

Videre heter det i regel 99 at  

 

I de tilfeller hvor videogjennomgang ikke kan gi en klar konklusjon, skal hoveddommerens opprinnelig 

beslutning gjelde. 

 

I dette tilfellet mener dommerne at videoen gir konklusjon slik at en omgjørelse av beslutningen på isen må 

foretas. Dette er således også i henhold til regelverk, ref regelen over.  

 

Når det gjelder selve vurderingen så henvises det til Regel 97, der det heter: 

 

 

http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Officiating/IIHF_Case_Book_2016-17.pdf
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Regel 97 ANNULLERING AV ET MÅL  

Ingen mål blir godkjent hvis en spiller på det angripende laget med vilje sparker, kaster, slår med hånden 

eller på en annen måte styrer pucken i mål, bortsett fra via egen kølle, selv om pucken forandrer retning på 

hvilken som helst spiller, målvakt eller dommer.  

 

Vurdering 

NIHF kan ikke se at avgjørelsen det er protestert på i denne saken er en regelteknisk feil. Etter vårt syn 

handler det om en skjønnsmessig avgjørelse foretatt av kampens dommere basert opplevelsen og den 

dokumentasjonen som var tilgjengelig der og da. På dette grunnlaget fattet kampens dommere en 

avgjørelse slik de både er pålagt og må gjøre. 

 

NIHF ønsker ikke å åpne for en praksis der dommerens skjønn kan etterprøves i ettertid. Dommerne er 

pålagt å ta mange avgjørelser under kamper. I Regel 99, som det er henvist til, mener NIHF det påligger 

dommerne å foreta denne skjønnsmessige vurderingen.  

 

NIHF ønsker ikke å åpne for en praksis der dommerens skjønn kan etterprøves i ettertid.  

 

Konklusjon: 

Protesten fra Frisk Asker avslås.  

 

Ovenstående vedtak kan appelleres til NIHFs Appellutvalg. I saker der utfall av appeller kan ha virkning for 

oppsett av sluttspill, etc henviser vi spesielt til NIHFs Protest og Appellreglement § 16. Der står det:  

 

Protester, klager og appeller hvis utfall kan få betydning for oppsett av sluttspill eller kvalifiseringsspill må 

sendes, uten ugrunnet opphold og uten hensyn til fristene som ellers gjelder. Slik at en avgjørelse kan 

foreligge før oppsettet for sluttspill-/kvalifiseringskamper må fastsettes av hensyn til fastsatt avviklingsplan 

for disse.    
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