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Sak nr. 36 / 2017-2018 

 

 

Vedtak fra Disiplinærutvalget i NIHF 

Oslo 2.1.2019 

 

 

Innberetning av hendelse under kamp - fra oppgjøret Frisk Asker Manglerud Star den 30.12.2018 

Etter GET-liga oppgjøret mellom Frisk Asker og Manglerud Star den 30.12.2018, har NIHF rapportert inn 

en hendelse til Disiplinærutvalget. Hendelsen ble ikke bestraffet av kampens dommere, 

innrapporteringen sier at hendelsen skal vurderes etter regel for Takling bakfra. Det er Frisk Asker spiller 

nr. 42 Henrik Ødegaard som utfører handlingen.  

 

Disiplinærutvalgets kompetanse til å avgjøre saken 

I henhold til reglene for Disiplinærutvalget, har utvalget adgang til å behandle saken, jfr regler for 

Disiplinærutvalget § 2 og § 3. Utvalget kan behandle de saker som gjelder GET-ligaen, Kvinner Elite, 1. 

divisjon, 2. div, U20 Elite og U18 Elite.   

 

Saksinformasjon / Saken avgjøres utfra følgende dokumentasjon: 

Vurdering fra NIHF PSF – vedlagt 

Innrapportering fra NIHF til Disiplinærutvalget – vedlagt 

Video fra både hoved og målkamera 

 

Tilsvar Frisk Asker / Henrik Ødegaard 

Etter at MS vinner droppen slår deres forsvarsspiller pucken i runden. Jeg identifiserer raskt min mann 

(Finstad) og husker at vi får øyekontakt rett etter droppen. Jeg forbereder en takling. Deres spiller går for 

å plukke opp pucken som er slått i runden. Selv om Finstad har pucken i det jeg treffer ham, burde jeg ha 

avsluttet taklingen før jeg treffer. Min intensjon var ikke å skade spilleren men jeg burde avbrutt min 

taklings bevegelse da treffpunktet dessverre blir bakfra.   

 

Helt til etter å ha sett video trodde jeg at jeg traff ham i skulderen, men etter å ha sett video ser jeg at 

treffpunkt er bakfra.  

 

Henrik  

 

 



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 4 

 

 

 

Tilsvar Manglerud Star 

Taklinger slik spiller 42 på Frisk Asker, Henrik Ødegaard, utfører på spiller 15 på Manglerud Star, Pontus 

Finstad, er farlige og kan i verste fall være karrieretruende. Det er heldig at det ikke oppstår alvorlige 

hodeskader eller kragebeinsbrudd. Slike taklinger som Ødegaard utfører her er veldig farlige for spillerne. 

På isen skal spillerne føle seg skjermet fra slike typer taklinger, og det er derfor hårreisende at man ikke 

dømmer på dette når det skjer på isen. Før sesongen ble det sagt at dommerne skulle fokusere ekstra 

nøye på taklinger som dette, og vi må derfor kunne stole på at dommerne tar vare på spillernes sikkerhet 

ute på isen.  

 

Ødegaard har full oversikt over situasjonen, både spiller og puck. Med taklingen bakfra som Finstad ikke 

ser komme er det både unødvendig og høyst farlig å sette inn den taklingen Ødegaard gjør. Det var også 

andre situasjoner i kampen med samme Frisk-spiller som var over kanten og farlige for motspillere, men 

det er en annen diskusjon.  

 

Vi håper Disiplinærutvalget tar slike typer taklinger på største alvor, slik at spillere kan føle seg trygge på 

at farlige taklinger som dette vil bli slått ned på for å minimere dem i fremtiden.  

 

Vennlig hilsen 

Cecilie Olsen 

Daglig leder, Manglerud Star Ishockey Elite 

 

 

Tilsvar kampens dommere 

Jeg står som R1 i situasjonen og ser at MS spiller mottar et pass, Ødegård fullfører en takling når MS 

spiller har spilt fra seg pucken. MS spiller har registrert at Ødegård kommer og setter seg selv i en sårbar 

posisjon ved å holde kropp og hode mot vant etter han har spilt pucken. Han får en trøkk i ryggen og går 

inn i vantet. Jeg blir stående igjen og ser at han kommer seg på beina før jeg følger spillet videre. Både fra 

min posisjon og R 2 sin posisjon bedømmer vi den til ingen utvisning. Vi begge føler at MS spilleren setter 

seg selv i en farlig posisjon.  

 

Robin Berg 
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Annet 

Videoklipp fra TV2 Sumo er gjort tilgjengelig for utvalget 

Formaliteter i henhold til regelverk er overholdt 

 

Informasjon gitt til berørte klubber   

Klubbene som er berørt har i denne saken er via e-post tilsendt informert om adgang til å sende inn 

tilsvar, video eller annen relevant dokumentasjon til Disiplinærutvalget om hendelsen. Denne 

informasjonen er sendt berørte parter ved klubbens hovedadresse samt registrert lagleder. 

 

Samtidig informerte Disiplinærutvalget de berørte klubbene om at en innrapportert spiller ikke er 

suspendert før et vedtak med en eventuell utestengelse foreligger fra Disiplinærutvalget. 

 

Adgang til å påklage avgjørelsen/anmode om fornyet behandling 

Vedtak i saken kan ankes til Ankeutvalget. Se eget regelverk. 

 

Begrunnelse 

Hendelsen er fra GET-kampen mellom Frisk Asker og Manglerud Star den 30.12.2018. Frisk Asker spiller 

nummer 42 Henrik Ødegaard er innrapportert for en handling utført mot Manglerud Star sin spiller 

nummer 15 Finstad. Situasjonen er vurdert opp mot regel 123 Takling bakfra. Det er videoopptak av 

hendelsen. 

  

Pucken spilles opp langs vantet på vei ut av Manglerud Star sin forsvarssone. Finstad søker pucken og 

ender derfor inn mot vantet for å nå pucken. Ødegaard følger opp som defensiv spiller og har kontroll på 

posisjonen til både puck og motspiller. Ødegaard velger å fullføre en takling mot Finstad som nå naturlig 

er i en sårbar posisjon med tanke på avstand til vantet og ryggen mot motspiller. Ødegaard anses for å ha 

god oversikt i situasjonen, og når han velger å fullføre taklingen må han også bære ansvaret for 

utførelsen. Denne type taklinger utsetter motspiller for stor skaderisiko, og er uønsket i ishockey.  

 

Oppsummert:  

• Dette er en takling bakfra 

• Kraften vurderes til moderat 

• Det er stor skaderisiko ved denne type handlinger 
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Frisk Asker spiller nummer 42 Herik Ødegaard gis en karantene på 3 kamper. 

Straffen skal sones i obligatoriske seriekamper eller sluttspillkamper. 

 

Disiplinærutvalget i NIHF 

Snorre Haukali 


