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1. Inledning
Svensk idrotts strategi är att idrottsrörelsen ska vara utformad så att människor i alla
åldrar ska ha möjlighet att delta i föreningsidrott på sina egna villkor, oavsett förmåga
och ambitionsnivå.
Damrekreationsutskottets (’DRU’) intention är att seriestrukturen och
seriebestämmelserna för Damrekrekreationshockeyn i Stockholm (’Damrek’) ska
genomsyras av Svensk idrotts strategi. Föreningarna har ett stort ansvar för att
tävlingsverksamheten hanteras på ett bra sätt som är i överensstämmelse med Svensk
idrotts strategi.

2. Generella bestämmelser
2.1.

Tävlingsregler

Stockholms Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i
Stockholm. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska
Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds tävlingsregler. Med
tävlingsregler avses tävlingsbestämmelser, seriebestämmelser, officiell regelbok,
reglementen, föreskrifter och anvisningar.

2.2.

Seriebestämmelsernas omfattning

Dessa seriebestämmelser gäller alla matcher i Stockholms Ishockeyförbunds
Damrekserier samt övriga Damrekmatcher inom distriktet där förening som tillhör
Stockholms Ishockeyförbund deltar eller står som arrangör.

2.3.

Förutsättningar för deltagande i spel

Deltagande i spel förutsätter
 att föreningen har betalat anmälningsavgifterna samt övriga förfallna avgifter till
förbundet innan seriespelet påbörjas,
 att föreningen har inkommit med senaste årsredovisning och
verksamhetsberättelse för det senast avslutade räkenskapsåret innan seriespelet
påbörjas (avslutas räkenskapsåret senare än den 30 juni är föregående års
handlingar tillräckligt),
 att föreningen efterlever regelverket gällande process för spelarövergångar,
 att föreningens aktiva spelare är säsongsregistrerade,
 att föreningen har en aktiv Damrekrepresentant som är föreningens
kontaktperson mot förbundet i frågor gällande Damrekverksamheten.

2.4.

Innehållet i tävlingsregler

Det är varje förenings, ledares, spelares och funktionärs skyldighet att förvissa sig om
innehållet i vid varje tidpunkt gällande tävlingsregler.

2.5.

Träningsmatcher och cuper

Träningsmatcher kan spelas under tiden för seriespel under förutsättning att
seriematcher inte behöver flyttas.
Träningsmatcher och cuper spelas enligt de regler som gäller för Damrekhockeyn i
Stockholm.
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2.6.

Deltagande i cup som ej klassificeras som rekreation- eller veteran

Sanktionsansökningar för cuper som ej klassificeras som rekreation- eller veteran inom
landet med nationellt motstånd ska vara Stockholms Ishockeyförbund tillhanda senast 2
veckor före första match.
Förening, spelare, ledare eller funktionär som bryter mot ovanstående bestämmelser kan
ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s stadgar
Sanktionsansökningar för cuper som ej klassificeras som rekreation- eller veteran med
internationellt motstånd, inom eller utom landet, ska vara Stockholms Ishockeyförbund
tillhanda senast 4 veckor före första match.
Förening, spelare, ledare eller funktionär som bryter mot ovanstående bestämmelser kan
ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s stadgar

2.7. Förutsättningar för deltagande i Damrekserie i Stockholm för lag
från andra distrikt
Lag från övriga distrikt i Region Öst får delta i seriespel efter godkännande från DRU.

2.8.

Registrering av spelare, lagledning och tränare i TSM

Alla föreningar ska registrera sina spelare, lagledning och tränare i TSM för respektive
lag i god tid innan seriestart då lagets första match inte kan genomföras om inte allt är
korrekt och komplett registrerat i systemet.

2.9.

Åldersgräns

Lägsta tillåtna ålder för att delta i matchspel under säsongen 2020/2021 gäller spelare
som är födda 2003, dvs. spelare som fyller 18 år under året 2021. Det finns ingen övre
åldersgräns.

2.10. Domare
Alla matcher som spelas i Damrekserier i Stockholm får endast dömas av funktionärer
med lägst ungdomsdomarbehörighet. Funktionärer som dömer i annat distrikt än det
distriktsförbund som har utbildat dem ska godkännas av mottagande distrikt innan
funktionären är att anse som behörig.

2.11. Domarersättning
Betalning av domararvode och arvode till matchledare sker i enlighet med gällande
arvodesavtal. För att få ersätta domarna per konto istället för kontant måste varje förening
ingå ett avtal med tillhörande distriktsförbund.

2.12. Matchsekretariat
Matchsekretariatet ska bemannas med en protokollförare, en matchtidtagare, en speaker
samt en strafftidtagare/funktionär i vartdera utvisningsbåset.
Matchprotokollet ska vara inlämnat till protokollföraren ca. 30 minuter innan matchstart.

2.13. Inplacering i division
Regler för inplacering i division beslutas av DRU i samråd med deltagande lags
lagledare. DRU förbehåller sig rätten att om nödvändigt justera serieindelningen på bästa
och mest rättvisa sätt.

2.14. Seriemetod
Damrekserierna i Stockholm spelas i enlighet med seriemetoden två poäng utan
overtime och straffar. Detta regleras i § 5:7A i Svenska Ishockeyförbundets
tävlingsbestämmelser. <
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2.15. Match- och resultatrapportering
Damrek rapporterar match i OVR.
Förening som står som hemmalag ansvarar för att resultatrapportering i OVR sker korrekt
både avseende registrering av spelare och matchhändelser. I möjligaste mån ska
matcher registreras i realtid under pågående spel men i undantagsfall kan match
registreras i efterhand, dock inom 24 timmar från matchens slut.

2.16. Matchflytt
Ansökan om matchflytt görs i TSM efter överenskommelse med motståndarlaget. Båda
lagen måste godkänna flytten i TSM innan den handläggs på förbundet. Ansökan som inte
är korrekt eller fullständigt ifylld handläggs inte.
Frågor mailas till magnus.ljusbol@stockholmhockey.se.

2.17. Kostnader vid matchflytt
Matchändringsavgift om 500 kr faktureras initierande förening. För match som flyttas
inom samma dag eller pga. oförutsägbara händelser såsom trasigt aggregat, oväder som
förhindrar lag att komma i tid mm. faktureras ingen avgift.
Lag som orsakat motståndarlag och domare kostnader genom att ha underlåtit att
meddela om uppskjuten match kan av serieadministratören åläggas att ersätta
motståndarlag och domare för dessa kostnader.

2.18. Uteblivande från match
Lag som uteblir från match kan uteslutas ur aktuell serie och kan debiteras en
administrations-avgift motsvarande högst två anmälningsavgifter.

2.19. Föreningsgemensamt snedstreckslag
DRU kan ge föreningar dispens att delta i tävlingsverksamheten med ett gemensamt
snedstreckslag. Det innebär att två eller flera föreningar bildar ett gemensamt lag.
Dispensansökan avseende snedstreckslag lämnas till DRU via epost. Bedömning av
tillämpning görs bl. a. utifrån antalet spelare i spelarregistret och geografisk närhet
mellan samverkande föreningar.

2.20. Övergångar/föreningsbyten
Övergång/föreningsbyte kan ske under perioden 16 maj – 15 februari.
Föreningsbyten ska ske genom elektronisk övergång eller på blanketten ”Övergång –
Spelaravtal”. En övergång förutsätter att överenskommelse om föreningsbyte skett.
Anmälan om föreningsbyte på blankett handläggs av Stockholms Ishockeyförbunds
administratör inom fem dagar från den dag expeditionsavgiften är betald och korrekt
ifylld blankett inkommit.

2.21. Dispenser från seriebestämmelserna
Ansökan om dispens från dessa seriebestämmelser ska lämnas till DRU via epost. Sådan
ansökan ska ske i god tid innan seriestart.

2.22. Ansökan om lånespelare
För att kunna genomföra matchspel har varje lag rätt att låna in spelare från annat
damreklag. Varje lag får max låna spelare så att laget som ställer upp för spel består av
en målvakt och 10 utespelare, dock får max 3 utespelare och en målvakt lånas till varje
match.

4

Lånande lags lagledare ska kontakta lagledare i andra lag för förfrågan om lån av
spelare, kontakt ska inte tas direkt med spelare för förfrågan om att spela som
lånespelare.
Lån av spelare måste registreras i TSM. Anmälan av lån av spelare görs av lånande lag
via epost till magnus.ljusbol@stockholmhockey.se. Vidare ska varje lån av spelare
rapporteras till DRU via epost.

3. Påföljder vid överträdelser av serie- och tävlingsbestämmelserna
Vid överträdelse mot regler enligt dessa seriebestämmelser och Svenska
Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser för vilka precisa sanktioner inte anges, fattar
förbundet beslut om straffavgift, böter, poängförlust eller uteslutning enligt TB § 9:7.

3.1.

Hantering av inkommen rapport om överträdelse

Efter inkommen skriftlig rapport behandlas ärenden av DRU som inhämtar yttrande från
berörda parter.
Vid konstaterande av överträdelse ska föreningen inkomma med åtgärdsplan för att
komma till rätta med den konstaterade överträdelsen.
Vid upprepade överträdelser från samma förening, alternativt att problemet kvarstår,
kan DRU utdöma straffavgift upp till tre gånger serieavgiften för aktuell serie eller
uteslutning ur aktuell serie. Sådant beslut effektueras omedelbart. Vid uteslutning ur
aktuell serie blir spelarna fria att gå till annan förening oavsett tidpunkt på säsongen.
Beslut kan överklagas till Stockholms Ishockeyförbunds styrelses Tävlingskommitté.
Tävlingskommitténs beslut kan överklagas till Stockholms Ishockeyförbunds
Överklagandeutskott.
Påföljder kan utdömas när:
 Förening tar emot spelare för provspel eller övergång utan att ha tagit kontakt
med lämnande förening
 Lämnande förening kan styrka att mottagande förening inte följt regler och
förhållningssätt gällande föreningsbyten vilket lett till ett framtvingat
godkännande av övergång
 En första överträdelse leder till varning. Därefter kan följande påföljder utdömas
beroende på överträdelsens art och omständigheterna kring densamma:
straffavgift upp till tre gånger serieavgiften för aktuell serie samt belopp
motsvarande skadelidande föreningsavgifter för utdraget lag relaterat till
förseelsen, avstängning av ledare och tränare i aktuellt lag, uteslutning av lag från
Damrek och andra relevanta serier.
I det fall en spelare deltar i annat lags träning via ’pay-and-play’ utan avsikt att byta lag
ska deltagande spelare informera egen lagledare innan sådant deltagande sker. Dock
utdöms ingen påföljd på detta då avsikt inte är rekrytering.
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4. Matchspel för Damrek
4.1.
















4.2.




Spelregler

Isen ska spolas inför varje match.
Matchtid är 2 x 20 minuter. Lagen spelar hela matchen på samma sida som sitt
avbytarbås.
Periodpausen är 5 minuter, ingen spolning av isen mellan perioderna.
Samtliga lag ska i möjligaste mån spela med minst tre femmor i varje match under
säsongen och samtliga ombytta utespelare ska delta i spelet på isen.
Kroppstacklingar är inte tillåtna.
Slagskott är inte tillåtet.
Automatisk icing – icing ska utdömas i samma ögonblick som pucken passerar
den förlängda mållinjen, och ingen bedömning ska göras om vem som är i bäst
position att nå pucken. Däremot gäller alla andra regler gällande icing.
Vid icing tillåts båda lagen byta de spelare som var på isen i samband med
avblåsningen för icing.
Serien i div 1 och div 2 spelas som en rak serie med ca 14-16 omgångar. Serie i
div 3 spelas på senare överenskommet antal omgångar när det är klart hur många
lag som kommer till spel säsongen 2020/2021
Domare och funktionärer tillsätts av hemmaföreningen.
Spelare i föreningar som inte deltar med egna lag eller ingår samverkan för
seriespel kan lånas ut till förening deltagande i tävlingsverksamhet.
Dispensansökan sker till DRU via epost.
Varje lag ska sträva efter att ha minst en ledare (myndig, icke ombytt person) i
spelarbåset.
Personliga dispenser för spel som högst två år underårig nybörjare kan beviljas.
Ansökan bedöms individuellt och sker till DRU via epost.
Matchrapportering sker i OVR.
Tabeller, resultat och individuell statistik publiceras på www.stats.swehockey.se.

Utrustning

Lagdräkt – alla spelare i ett lag ska bära enhetliga dräkt avseende tröjor. Alla
tröjor ska ha nummer på ryggen. Nummer på ärmar och samt namnskylt på
ryggen är frivilligt. I den mån möjligt ska varje lag också sträva efter att ha
enhetliga byxor, damasker och hjälmar.
Ansiktsskydd - Alla spelare som deltar i matchspel ska ha heltäckande
ansiktsskydd.

5. Kontakter
Tävlingsadministratör: Magnus.Ljusbol@stockholmhockey.se
(DRU) Damrekreationsutskottet: Damrek@stockholmhockey.se
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