
Oslo 07.03.2017 

Serien 2017- 2018 
Serieoppsettet må NOHA sende til NIHF senest medio august slik at vi kommer inn i TA systemet til 
NIHF som er brukt i forbindelse med avviklingen av serien 2016-2017. 
Serieoppsettet blir satt opp på bakgrunn av påmeldte lag og forslag behandlet på årsmøtet. 
Styret har fått forslag fra en klubb om at første og annen divisjon blir delt i to avdelinger av åtte lag 
pr avdeling. De to beste lagene pr avdeling spiller sluttspill om å bli NOHA mester. Styret vil støtte 
dette forslaget. 
Tredje divisjon blir da andre divisjon og med de resterende lag og vinner av andredivisjon blir NOHA 
andre divisjons mester. 
Klubber/lag som vil delta i seriesystemet må være medlem av NOHA. 

 Nå værende medlems kontingent er kr 200.- pr klubb. Innbetales snarest etter at årsmøtet 
har bestemt beløpet. 

 Serie påmeldingsavgift er kr 2 000.- pr lag som må innbetales 1.august 2017.  
Den er etter innsending av serieoppsettet til NIHF ikke refunderbar. 

 Kostnad for istid til kamper er satt til kr 10 000.- pr lag og må betales til NOHA senest 15. 
september 2017. 
Dette gjelder også de lag som har avtale om direkte betaling til utleier. De som har direkte 
avtale med utleier forsetter med det og vil få refundert opp til kr 10 000.- av kostnadene til 
leie av tid til kamper av NOHA. Denne ordningen skal sikre oss bedre forutsigbarhet til tider 
til avvikling av kamper og sikkerhet for at utleier får sin betaling.  

 Alle beløp betales NOHA´s kontonr. 7085.05.09636. 

 Påmeldingskjema for hvert lag med info om kontaktpersoner og avtalte hjemmekamp steder 
og tider sendes på mail til post@veteranhockey.no FRIST 01.08.2017. 
 

Sesongen 2017-2018 skal vi bruke NIHF systemet mer enn sesongen 2016-2017. 
Det betyr at alle spillere må løse lisens i den klubben laget tilhører. 
Vi følger NIHF overgangsregler så langt det er mulig.  
Keepere er en begrenset ressurs og vil derfor kunne brukes som tidligere. 
 
Kamp ansvarlig/lagleder skal melde inn spillerne som skal brukes inn i TA gjennom Min idrett. 

Da vil kontroll av betalt lisens hovedsakelig sjekkes av NIHF.  

Lagene vil bli straffet etter NIHF bestemmelser dersom spillere uten gyldig lisens benyttes. 

Lagleder har også ansvaret for at ingen spiller uten lisens brukes i kamp 

Husk at innbetalingskrav for lisens blir sendt på epost fra NIHF.  Epost adresse kan endres av 

medlemsansvarlig/lisens ansvarlig i klubben eller man kan gjøre det selv i min idrett.  

Vi ber dere om å følge med på våre hjemmesider www.veteranhockey.no Der vil lagene etter hvert 

finne opplysninger av interesse. Det er også i år påmeldingsskjema for lag.  

Matchprotokollene skal fortsatt skrives og må sendes av «hjemmelaget» senest 3 dager etter 

matchen til post@veteranhockey.no. Her kan styret også kontaktes. 

MVH 

Kåre N. Østensen President 
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