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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. All
idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa
FN:s barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha
dess bästa, dvs. dess välmående, hälsa och positiva utveckling för ögonen.
Svenska Ishockeyförbundets måldokument Ishockeyn Vill innehåller bl.a. följande mål för
ishockey för barn och ungdomar:
 ta emot och ge plats för alla som vill vara med,
 verka för att fler pojkar och flickor med olika bakgrund börjar med ishockey,
 uppmuntra allsidigt idrottande i samarbete med skola och andra idrotter,
 verksamheten ska organiseras utifrån barns behov, mognad och villkor,
 tävlingsverksamheten ska utformas så att den stimulerar individen till kvalitativ och
långsiktig träning,
 ta hänsyn till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och socialt,
 uppmuntra till goda resultat i skolan, och
 verka för att behålla ungdomarna inom ishockeyn.
Tävlingskommitténs intention är att seriestrukturen och seriebestämmelserna i Stockholm
Hockey Cup ska genomsyras av Svensk idrotts strategi och vara utformade för att stötta
föreningarna att uppnå målen i Ishockeyn Vill samt följa Riksidrottsförbundets anvisningar för
barn- och ungdomsidrott. Föreningarna har ett stort ansvar för att tävlingsverksamheten hanteras
på ett bra sätt som är i överensstämmelse med Svensk idrotts strategi och ett barnrättsperspektiv.
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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 ungdomsturnering
Stockholm Hockey Cup samt övriga barn- och ungdomsmatcher 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 kommit in 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 har undertecknat Avsiktsförklaringen innan seriespelet påbörjas, och
 att föreningen har en aktiv ungdomscupansvarig som är föreningens kontaktperson mot
förbundet i frågor gällande Stockholm Hockey Cup.
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
Tillstånd för träningsmatcher och cuper
Föreningar som vill anordna cup eller träningsmatch under tiden för seriespel för den aktuella
åldersklassen måste söka tillstånd hos Stockholms Ishockeyförbund.
Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller förening (registrerad med RF nummer)
med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen.
Cup eller turnering kan arrangeras endast för spelare födda 2008 (U10) och äldre.
Träningsmatcher och cuper spelas enligt de regler som gäller för ålderskullen under hela säsongen
(dvs. till och med den 15 maj).
2.6
Tillstånd för arrangemang för U9
Föreningar som vill anordna arrangemang för spelare födda 2009 (U9) måste söka tillstånd hos
Stockholms Ishockeyförbund. Detta gäller oavsett när under säsongen arrangemanget anordnas.
U9 får endast delta i arrangemang inom det egna distriktet, se § 8:1 i Svenska Ishockeyförbundets
tävlingsbestämmelser.
Matcher ska spelas i zon och får inte ha resultatrapportering eller resultatpublicering. Endast
geografiskt närliggande föreningar får bjudas in och delta i spel. Inga avgifter eller prispengar får
förekomma. Arrangemanget ska spelas enligt reglerna för U9.
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2.7
Tillstånd för deltagande i cup utanför distriktet
Vid cupdeltagande utanför distriktet ska tillstånd alltid sökas, oavsett ålder eller tidpunkt. Regler
för ungdomslags deltagande i cuper finns i § 8:1 Svenska Ishockeyförbundets
tävlingsbestämmelser.
Sanktionsansökningar för cuper och matcher inom landet med nationellt motstånd ska vara
Stockholms Ishockeyförbund tillhanda senast 2 veckor före första match.
Sanktionsansökningar och expeditionsavgift för cuper och matcher med internationellt motstånd,
inom eller utom landet, ska vara Stockholms Ishockeyförbund tillhanda senast 4 veckor före
första match.
2.8
Övergångar/föreningsbyten
Övergång/föreningsbyte kan ske under perioden 16 maj – 15 september. Detta gäller även
spelare född 2002 eller senare som avser att spela junior- eller seniorhockey.
Föreningsbyten ska ske genom elektronisk övergång eller på blanketten ”Övergång –
Spelaravtal”. En övergång förutsätter att överenskommelse om föreningsbyte skett i enlighet med
gällande avsiktsförklaring, samt att lämnande förening, mottagande förening, spelare och dennas
målsmän skrivit under övergångsblanketten/avtalsblanketten korrekt.
Anmälan om föreningsbyte via elektronisk övergång behandlas samma dag om anmälan
inkommit innan klockan 17.00. Annars behandlas anmälan nästkommande vardag.
Anmälan om föreningsbyte på blankett handläggs av Stockholms Ishockeyförbunds administratör
inom fem dagar från den dag expeditionsavgiften är betald och korrekt ifylld blankett inkommit.
2.9
Förutsättningar för deltagande för Gotlandslag
Lag från Gotland får delta i seriespel i åldersklasserna U13–U16. Om fler än ett gotländskt lag
deltar i spel i samma åldersgrupp ska samtliga Gotlandslag ha samma serietillhörighet som det
Gotlandslag som placerat sig lägst i serieindelningen.
2.10 Gotlandsresor i Stockholms Ishockeyförbunds ungdomsturnering
Lottade matcher ska genomföras enligt fastställd spelordning. Avsteg får ske om Stockholms
Ishockeyförbund godkänt ändring. Vid inställd resa på grund av väderlek eller annat giltigt skäl
ska alltid ansvarig ledare kontakta Destination Gotland tel. 0771-22 33 50 (mån-fre 09.00-17-00)
Vid akuta problem under helg tel. 0771-22 33 00. Vid osäkerhet kontakta Destination Gotland
3 timmar före avgång för besked.
2.11 Förutsättningar för deltagande för lag från andra distrikt
Lag från andra distrikt får delta enligt överenskommelse mellan Stockholms Ishockeyförbund och
respektive distriktsförbund.
Matcher i andra distrikt ska i första hand spelas på helger och i enlighet med den
överenskommelse som tecknats med respektive distriktsförbund.
2.12 Krav för tränare och ledare
Alla föreningar som deltar i Stockholm Hockey Cup ska vid match och träning ha tränare med
giltig utbildning enligt Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege. Påföljder vid obehöriga
tränare regleras i § 9:7 i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.
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Samtliga ledare ska vara införstådda i, och bedriva verksamhet i enlighet med innehållet i
Ishockeyn Vill.
2.13 Registrering av tränare i TSM
Alla föreningar ska registrera sina tränare i TSM för respektive lag senast den 1 november. För att
kunna delta i spel måste varje lag ha en person med giltig tränarutbildning registrerad som Head
Coach.
2.14 Domaransvarig i förening (DAIF)
Varje förening måste ha en egen domaransvarig. Föreningen ska rapportera till Stockholms
Ishockeyförbund vem som är utsedd till DAIF senast den 15 september varje säsong. Förening
som inte har rapporterat in DAIF per den 15 september kan åläggas en straffavgift om 5 000 kr.
2.15 Domare
Matcher som spelas på helplan i Stockholms Ishockeyförbunds ungdomsturnering 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.
2.16 Matchledare
Matcher som spelas i zon och på halvplan leds av matchledare.
2.17 Domarersättning
Betalning av domararvode och arvode till matchledare sker i enlighet med gällande arvodesavtal.
Vid kontant betalning ska denna ske senast 20 minuter före matchstart. För att få ersätta
domarna per konto istället för kontant måste varje förening ingå ett avtal med tillhörande
distriktsförbund.
2.18 Matchsekretariat
Matchsekretariatet ska bemannas med en protokollförare, en matchtidtagare, en speaker samt en
strafftidtagare i vardera utvisningsbås.
2.19 Inplacering i serie/division
Regler för inplacering i serie eller division finns under bestämmelserna för respektive ålderskull.
Stockholms Ishockeyförbund förbehåller sig rätten att om nödvändigt justera serieindelningen på
bästa och mest rättvisa sätt.
2.20 Seriemetoder
U9-U16 och samtliga flickserier spelas i enlighet med seriemetoden tre poäng utan overtime och
straffar. Detta regleras i § 5:7E i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.
DM för U14-U16 och Flickor A samt play-off till U16 Div 1 spelas i enlighet med seriemetoden
tre poäng med overtime och straffar. Detta regleras i § 5:7D i Svenska Ishockeyförbundets
tävlingsbestämmelser.
2.21 Matchstart
Match för ungdomslag kan på vardag starta tidigast kl. 17.30 och senast kl. 20.00 och på helger
tidigast kl. 08.00 och senast kl. 20.00.
2.22 Ansvar för resultatrapportering
U13-U16 och Flickor A matchrapporterar i OVR.
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Förening som står som hemmalag ansvarar för att resultatrapportering i OVR sker korrekt och
inom 24 timmar från matchens slut. Förening som inte uppfyller detta kan åläggas en straffavgift
om 1 000 kr.
U9-U12, Pojkar PZ, Flickor AZ och Flickor B matchrapporterar på förenklat pappersprotokoll.
Förening som står som hemmalag ansvarar för att pappersprotokollen är Stockholms
Ishockeyförbund tillhanda senast 3 dagar efter match per post eller e-post. Förening som inte
uppfyller detta kan åläggas en straffavgift om 1 000 kr.
2.23 Matchflytt
Ansökan om matchflytt minst 14 dagar innan ursprungligt speldatum ska ske på därför avsedd
blankett. Ansökan som inte är korrekt eller fullständigt ifylld handläggs inte. Ansökan samt
matchändringsavgift om 500 kr faktureras initierande förening.
2.24 Sen matchflytt
Förening kan på grund av oförutsedd omständighet ansöka om matchflytt senare än 14 dagar
innan ursprungligt speldatum mot en matchändringsavgift om 1 000 kr.
2.25 Kostnader vid matchflytt
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.
2.26 Uteblivande från match
Lag som uteblir från match kan uteslutas ur aktuell serie och kan debiteras en administrationsavgift motsvarande högst två anmälningsavgifter.
Förening som uteblir från match mot gotländskt motstånd kan debiteras en administrationsavgift
motsvarande högst tre anmälningsavgifter. Gotländskt lag som uteblir från match mot fastländskt
motstånd kan debiteras en administrationsavgift motsvarande högst tre anmälningsavgifter.
Ytterligare åtgärder kan vidtas. Beslut om ytterligare åtgärder fattas av Stockholms
Ishockeyförbund.
2.27 Föreningsgemensamt snedstreckslag
I syfte att bibehålla lag och spelare i verksamheten på distrikts- och regionnivå kan SDF ge
föreningar dispens att delta i tävlingsverksamheten med ett gemensamt snedstreckslag. Det
innebär att två eller flera föreningar vid brist på spelare bildar ett gemensamt lag.
Lag som deltar med den här typen av lagsammansättning kan inte kvalificera sig till högre
serienivå. Sådant lag kan inte heller kvalificera sig till spel om SM. Beslut om snedstreckslags
möjlighet att delta i DM fattas av SDF.
Dispensansökan avseende snedstreckslag lämnas till berört SDF på avsedd blankett. Vid
bedömningen av dispensansökan ska utgångspunkten vara syftet att bibehålla spelare och lag i
verksamheten. Bedömning av tillämpning görs bland annat utifrån antalet spelare i spelarregistret
och geografisk närhet mellan samverkande föreningar.
Dispenser från seriebestämmelserna
Ansökan om dispens från dessa seriebestämmelser ska ske på särskild blankett. Sådan ansökan
ska ske i god tid innan seriestart.
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3. Påföljder vid överträdelser av serie- och tävlingsbestämmelserna
3.1
Nivåer av påföljder vid överträdelser
a) Överträdelser mot paragraf i dessa seriebestämmelser samt Svenska Ishockeyförbundets
tävlingsbestämmelser (TB) med angivna preciserade påföljder.
b) Vid överträdelse mot regler enligt dessa seriebestämmelser och TB för vilka precisa sanktioner
inte anges, fattar förbundet beslut om straffavgift, böter, poängförlust eller uteslutning enligt TB
§ 9:7.
c) Överträdelser genom bedrivande av verksamhet som strider mot RF:s anvisningar för barnoch ungdomsidrott, Svensk idrotts strategi, Ishockeyn Vill samt inte är i överensstämmelse med
ett barnrättsperspektiv.
3.2
Hantering av inkommen rapport om överträdelse enligt punkten c)
i) Efter inkommen rapport – Tävlingskommittén (TK) inhämtar yttrande från berörd förening.
ii) Behandling av ärendet sker därefter av TK gemensamt med Kommittén för
föreningsutveckling (KFU).
a) Vid konstaterande av överträdelse är påföljden att föreningen ska komma in med åtgärdsplan
för att komma till rätta med den konstaterade överträdelsen. Åtgärdsplanen hanteras av KFU.
Vid behov sker detta i samverkan med SISU/DF.
b) Vid upprepade överträdelser från samma förening, alternativt att problemet kvarstår, samråder
TK och KFU med SIF och SISU/DF och kan 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.
iii) Beslut enligt punkt ii b) kan överklagas till Stockholms Ishockeyförbunds styrelses
överklagandeutskott. Överklagandeutskottets beslut kan överklagas till Svenska
Ishockeyförbundets Tävlingsnämnd.
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4. Matchspel för Hockeyskola (födda 2010 och senare)
4.1

Spelare födda 2010 och senare deltar inte i seriespel.

4.2

Det är inte tillåtet att arrangera cup eller turnering för spelare födda 2010 och senare.

4.3

Det är tillåtet att bjuda in föreningar i närområdet för Hockeyskoj med matchspel.

4.4

Inga avgifter eller resultatrapportering får förekomma.

Kommentar: Matcherna kan med fördel spelas med blandade lag, inte klubb mot klubb, och i
Tre Kronors hockeyskoletröjor. Detta för att tona ner allvaret i matchsituationen och fokusera på
att ha roligt istället för på mål och resultat.
4.5

Matchspel ska ske på tvären i en zon.

4.6

Isen indelas i en eller två halvplaner genom att utmed den blå linjen ställa en minisarg:

4.7

Målburarna ska placeras på långsidan 1,5 meter mellan bakkant och sarg.

4.8

Lagen spelar med fyra (4) utespelare och en (1) målvakt i varje byte. Målvakten får inte
ersättas med utespelare.

4.9

Spelarbyten sker efter 90 sekunder då avblåsning sker oavsett situation i spelet.

Kommentar: Isen ska indelas på samma sätt vid alla matcher. Alla barn ska känna igen sig var de
än spelar och risken för skador är mindre.
Vid avblåsning efter 90 sekunder ska samtliga utespelare byta, även målvakten om två målvakter
finns vid matchstart. Alternativt kan målvakterna spela halva matchen vardera.
4.10

Tekning sker endast efter spelarbyten och mål, vid övriga avblåsningar slängs pucken ut
av matchledare (speedhockey).

Kommentar: Speedhockey innebär färre avbrott i spelet. Det innebär också en förenkling för
matchledare.
4.11

Blå puck ska användas i allt matchspel.

4.12

Spelare bör använda klubba som är godkänd för matchspel av Stockholms
Ishockeyförbund. För godkännande krävs att klubban har ett ordinarie försäljningspris på
maximalt 500 kr.
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5. Specifikt för U9 – D1 (födda 2009)
5.1

U9 spelar på tvären i en zon.

5.2

Isen indelas i en eller två halvplaner genom att utmed den blå linjen ställa en minisarg.

5.3

Målburarna ska placeras på långsidan 1,5 meter mellan bakkant och sarg.

5.4

Lagen spelar med fyra (4) utespelare och en (1) målvakt i varje byte. Målvakten får inte
ersättas med utespelare.

5.5

Spelarbyten sker efter 90 sekunder då avblåsning sker oavsett situation i spelet.

Kommentar: Isen ska indelas på samma sätt vid alla matcher. Alla barn ska känna igen sig var de

än spelar och risken för skador är mindre.
Vid avblåsning efter 90 sekunder ska samtliga utespelare byta, även målvakten om två målvakter
finns vid matchstart. Alternativt kan målvakterna spela halva matchen vardera.
5.6

Tekning sker endast efter spelarbyten och mål, vid övriga avblåsningar slängs pucken ut
av matchledare (speedhockey).

Kommentar: Speedhockey innebär färre avbrott i spelet. Det innebär också en förenkling för
matchledare.
5.7

Matchtid är 2 x 15 minuter.

5.8

Blå puck ska användas i alla matcher i U9.

5.9

Spelare bör använda klubba som är godkänd för matchspel av Stockholms
Ishockeyförbund. För godkännande krävs att klubban har ett ordinarie försäljningspris på
maximalt 500 kr.

5.10

Matchledare och funktionärer tillsätts av hemmaföreningen. Maximalt 4 ledare per lag får
befinna sig på isen i mittzonen.

5.11

U9 är en anmälningsserie med geografisk indelning. Förening får anmäla flera lag.

5.12

Poolspel varannan helg med 2 matcher per tillfälle per deltagande lag.

5.13

Förening som anmäler U9-lag till seriespel kommer att åläggas arrangörskap av poolspel.

Kommentar: Poolspel innebär att fyra föreningar samlas och möter varandra, alla spelar 2

matcher var. Poolspel ger mer speltid per tillfälle och färre resor. Det ger en utökad möjlighet för
barn att utöva flera idrotter med färre krockar mellan aktiviteter samt mindre belastning på
ledarna.
5.14

50 procent av spelarna på matchrostern ska ha rätt ålder (födda 2009).

5.15

Två underåriga spelare (födda 2010) tillåts per match.
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Kommentar: Möjligheten att låta två underåriga spelare delta per match är en övergångs-

bestämmelse som endast gäller säsongen 2017/2018. Därefter kommer inga underåriga att tillåtas
i U9. Tanken är att minska stressen och på sikt minska antalet spelare som befinner sig i en annan
ålder än sin egen.
5.16

Överåriga spelare är tillåtna.

5.17

En spelare kan endast spela som överårig en ålderskull neråt och som underårig en
ålderskull uppåt i seriestrukturen.

5.18

Flickor som spelar med pojklag får spela som överåriga två ålderskullar under sin egen
utan dispensansökan.

Kommentar: Föreningen har ett stort ansvar för att alla spelare får delta i matcher samt att alla

spelare deltar på rätt nivå. Att låta överåriga eller underåriga ta spelplatser från barn i rätt ålder är
inte produktivt i det långa loppet. Målsättningen är att så många spelare som möjligt ska få spela
matcher på rätt nivå och utvecklas. Att överåriga spelare tillåts delta i U9 innebär dels en
möjlighet att anpassa nivån för enskilda spelare, dels att det blir enklare att erbjuda seriespel för
nybörjare utan dispensförfarande.
Begränsningen att en spelare endast kan spela en ålderskull uppåt eller nedåt i seriestrukturen
innebär att föreningarna får stöd i dialogen med föräldrar som vill skynda på. Den medför också
att storleksskillnader mellan spelarna inte blir för markanta.
5.19

U9 spelar mellan vecka 41 och vecka 11.

Kommentar: Seriesäsongen för U9 förlängs och det blir fler matcher under en längre period.

Detta medför ett minskat behov av att delta i cuper och minskade kostnader.
Vid fördelningen av arrangörskap för poolspel kommer hänsyn att tas till att vissa föreningar
inte har tillgång till is eller har liten tillgång till is under de sista veckorna av seriespelet.
5.20

Matchrapportering sker på förenklat matchprotokoll.

5.21

Inga tabeller och resultat publiceras.

Kommentar: Ett tidigt fokus på resultat i form av vinster och antalet mål kan vara negativt.

Tävlingsverksamheten ska präglas av långsiktighet avseende resultat.
Det förenklade matchprotokollet kommer endast att innehålla krav på uppgifter om
matchdatum, serie, matchnummer, tid och plats, hemmalag och bortalag, deltagare, tröjnummer,
födelseår, tränare samt matchledare. Dessa uppgifter är nödvändiga för att försäkringar ska gälla
och är också viktiga för tävlingskommitténs uppföljning.
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6. Specifikt för U10 – D2 (födda 2008)
6.1

U10 spelar på tvären på halvplan (max mått 30x30 m).

6.2

Isen indelas i en eller två halvplaner genom att utmed mittlinjen ställa en minisarg.

6.3

Målburarna ska placeras på långsidan 1,5 meter mellan bakkant och sarg.

6.4

Lagen spelar med fyra (4) utespelare och en (1) målvakt i varje byte. Målvakten får inte
ersättas med utespelare.

6.5

Spelarbyten sker efter 90 sekunder då avblåsning sker oavsett situation i spelet.

Kommentar: Isen ska indelas på samma sätt vid alla matcher. Alla barn ska känna igen sig var de

än spelar och risken för skador är mindre.
Vid avblåsning efter 90 sekunder ska samtliga utespelare byta, även målvakten om två målvakter
finns vid matchstart. Alternativt kan målvakterna spela halva matchen vardera.
6.6

Tekning sker endast efter spelarbyten och mål, vid övriga avblåsningar slängs pucken ut
av matchledare (speedhockey).

Kommentar: Speedhockey innebär färre avbrott i spelet. Det innebär också en förenkling för
matchledare.
6.7

Matchtid är 2 x 15 minuter.

6.8

Blå puck ska användas i alla matcher i U10.

6.9

Spelare bör använda klubba som är godkänd för matchspel av Stockholms
Ishockeyförbund. För godkännande krävs att klubban har ett ordinarie försäljningspris på
maximalt 500 kr.

6.10

Matchledare och funktionärer tillsätts av hemmaföreningen.

6.11

U10 är en anmälningsserie med geografisk indelning. Förening får anmäla flera lag.

6.12

Poolspel varannan helg med 2 matcher per tillfälle per deltagande lag.

6.13

Förening som anmäler U10 lag till seriespel kommer att åläggas arrangörskap av poolspel.

Kommentar: Poolspel innebär att fyra föreningar samlas och möter varandra, alla spelar 2

matcher var. Poolspel ger mer speltid per tillfälle och färre resor. Det ger en utökad möjlighet för
barn att utöva flera idrotter med färre krockar mellan aktiviteter samt mindre belastning på
ledarna.
6.14

50 procent av spelarna på matchrostern ska ha rätt ålder (födda 2008).

6.15

Överåriga och underåriga spelare är tillåtna.

6.16

En spelare kan endast spela som överårig en ålderskull neråt och som underårig en
ålderskull uppåt i seriestrukturen.
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6.17

En spelare kan under samma säsong endast spela i två ålderskullar, sin egen ålderskull och
en ålderskull uppåt eller nedåt.

6.18

Flickor som spelar med pojklag får spela som överåriga två ålderskullar under sin egen
utan dispensansökan.

Kommentar: Föreningen har ett stort ansvar för att alla spelare får delta i matcher samt att alla

spelare deltar på rätt nivå. Att låta överåriga eller underåriga ta spelplatser från spelare i rätt ålder
är inte produktivt i det långa loppet. Målsättningen är att så många spelare som möjligt ska få
spela matcher på rätt nivå och utvecklas. Begränsningen att en spelare under samma säsong
endast kan spela i två ålderskullar, sin egen ålderskull och en ålderskull uppåt eller nedåt, är ett
stöd för föreningarna i detta arbete.
Att överåriga spelare tillåts delta i U10 innebär dels en möjlighet att anpassa nivån för enskilda
spelare, dels att det blir enklare att erbjuda seriespel för nybörjare utan dispensförfarande.
Begränsningen att en spelare endast kan spela en ålderskull uppåt eller nedåt i seriestrukturen
innebär att föreningarna får stöd i dialogen med föräldrar som vill skynda på. Den medför också
att storleksskillnader mellan spelarna inte blir för markanta.
6.19

U10 spelar mellan vecka 41 och vecka 11.

Kommentar: Seriesäsongen för U10 förlängs och det blir fler matcher under en längre period.
Detta medför ett minskat behov av att delta i cuper och minskade kostnader.
Vid fördelningen av arrangörskap för poolspel kommer hänsyn att tas till att vissa föreningar
inte har tillgång till is eller har liten tillgång till is under de sista veckorna av seriespelet.
6.20

Matchrapportering sker på förenklat matchprotokoll.

6.21

Inga tabeller och resultat publiceras.

Kommentar: Ett tidigt fokus på resultat i form av vinster och antalet mål kan vara negativt.

Tävlingsverksamheten ska präglas av långsiktighet avseende resultat.
Det förenklade matchprotokollet kommer endast att innehålla krav på uppgifter om
matchdatum, serie, matchnummer, tid och plats, hemmalag och bortalag, deltagare, tröjnummer,
födelseår, tränare samt matchledare. Dessa uppgifter är nödvändiga för att försäkringar ska gälla
och är också viktiga för tävlingskommitténs uppföljning.
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7. Specifikt för U11 – C1 (födda 2007)
7.1

U11 spelar på helplan

7.2

Tacklingar är inte tillåtna.

7.3

Matchtid är 2 x 15 minuter. Lagen startar på motsatt sida i förhållande till sitt avbytarbås.

7.4

Mindre straffet är 1 minut istället för 2 minuter.

7.5

Spelare bör använda med klubba som är godkänd för matchspel av Stockholms
Ishockeyförbund. För godkännande krävs att klubban har ett ordinarie försäljningspris på
maximalt 500 kr.

7.6

Förening har rätt att i varje match använda sig av maximalt 20 utespelare och 2 målvakter.

7.7

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.

Kommentar: Statistiken visar att många föreningar inte spelar med minst tre femmor i varje

match. Vissa föreningar kämpar med låga numerärer, och det kan också vara skador och
sjukdomar som ligger bakom. Tävlingskommittén kommer att följa upp denna fråga under
säsongen och inleda dialog med de föreningar som frekvent inte spelar med minst tre femmor.
Vid anmälan av lag till seriespel är det viktigt att föreningen beaktar hur många spelare det finns
i truppen. Överanmälan av lag till seriespel får konsekvenser både för den egna föreningen men
även för andra föreningar om lag sedermera drar sig ur serien. Tävlingskommittén kommer att
genomföra kontroller av storleken på trupper vid anmälan till seriespel.
7.8

U11 är en anmälningsserie med geografisk indelning. Förening får anmäla flera lag.

7.9

50 procent av spelarna på matchrostern ska ha rätt ålder (födda 2007).

7.10

Överåriga och underåriga spelare är tillåtna.

7.11

En spelare kan endast spela som överårig en ålderskull neråt och som underårig en
ålderskull uppåt i seriestrukturen.

7.12

En spelare kan under samma säsong endast spela i två ålderskullar, sin egen ålderskull och
en ålderskull uppåt eller nedåt.

7.13

Flickor som spelar med pojklag får spela som överåriga två ålderskullar under sin egen
utan dispensansökan.

Kommentar: Föreningen har ett stort ansvar för att alla spelare får delta i matcher samt att alla

spelare deltar på rätt nivå. I detta ansvar ingår att inte låta spelare dubblera i för stor utsträckning.
Matcher är roligt men det får inte bli för många matcher för enskilda spelare. Att låta överåriga
eller underåriga ta spelplatser från spelare i rätt ålder är inte produktivt i det långa loppet.
Målsättningen är att så många spelare som möjligt ska få spela matcher på rätt nivå och utvecklas.
Begränsningen att en spelare under samma säsong endast kan spela i två ålderskullar, sin egen
ålderskull och en ålderskull uppåt eller nedåt, är ett stöd för föreningarna i detta arbete.
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Att överåriga spelare tillåts delta i U11 innebär dels en möjlighet att anpassa nivån för enskilda
spelare, dels att det blir enklare att erbjuda seriespel för nybörjare utan dispensförfarande.
Begränsningen att en spelare endast kan spela en ålderskull uppåt eller nedåt i seriestrukturen
innebär att föreningarna får stöd i dialogen med föräldrar som vill skynda på. Den medför också
att storleksskillnader mellan spelarna inte blir för markanta.
7.14

U11 spelar mellan vecka 41 och vecka 11.

Kommentar: Seriesäsongen för U11 förlängs och det blir fler matcher under en längre period.
Detta medför ett minskat behov av att delta i cuper och minskade kostnader.
7.15

U11 spelar endast matcher på helger.

Kommentar: Det finns flera fördelar med att U11 endast spelar matcher på helger, bl.a. minskar
det antalet sena matchtider och långa resor på vardagar.
7.16

Matchrapportering sker på förenklat matchprotokoll.

7.17

Inga tabeller och resultat publiceras.

Kommentar: Ett tidigt fokus på resultat i form av vinster och antalet mål kan vara negativt.

Tävlingsverksamheten ska präglas av långsiktighet avseende resultat.
Det förenklade matchprotokollet kommer endast att innehålla krav på uppgifter om
matchdatum, serie, matchnummer, tid och plats, hemmalag och bortalag, deltagare, tröjnummer,
födelseår, tränare samt matchledare. Dessa uppgifter är nödvändiga för att försäkringar ska gälla
och är också viktiga för tävlingskommitténs uppföljning.
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8. Specifikt för U12 – C2 (födda 2006)
8.1

U12 spelar på helplan.

8.2

Matchtid är 2 x 20 minuter. Lagen startar på motsatt sida i förhållande till sitt avbytarbås.

8.3

Förening har rätt att i varje match använda sig av maximalt 20 utespelare och 2 målvakter.

8.4

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.

Kommentar: Statistiken visar att många föreningar inte spelar med minst tre femmor i varje

match. Vissa föreningar kämpar med låga numerärer, och det kan också vara skador och
sjukdomar som ligger bakom. Tävlingskommittén kommer att följa upp denna fråga under
säsongen och inleda dialog med de föreningar som frekvent inte spelar med minst tre femmor.
Vid anmälan av lag till seriespel är det viktigt att föreningen beaktar hur många spelare det finns
i truppen. Överanmälan av lag till seriespel får konsekvenser både för den egna föreningen men
även för andra föreningar om lag sedermera drar sig ur serien. Tävlingskommittén kommer att
genomföra kontroller av storleken på trupper vid anmälan till seriespel.
8.5

U12 är en anmälningsserie med geografisk indelning. Förening får anmäla flera lag.

8.6

50 procent av spelarna på matchrostern ska ha rätt ålder (födda 2006).

8.7

Överåriga och underåriga spelare är tillåtna.

8.8

En spelare kan endast spela som överårig en ålderskull neråt och som underårig en
ålderskull uppåt i seriestrukturen.

8.9

En spelare kan under samma säsong endast spela i två ålderskullar, sin egen ålderskull och
en ålderskull uppåt eller nedåt.

8.10

Flickor som spelar med pojklag får spela som överåriga två ålderskullar under sin egen
utan dispensansökan.

Kommentar: Föreningen har ett stort ansvar för att alla spelare får delta i matcher samt att alla

spelare deltar på rätt nivå. I detta ansvar ingår att inte låta spelare dubblera i för stor utsträckning.
Matcher är roligt men det får inte bli för många matcher för enskilda spelare. Att låta överåriga
eller underåriga ta spelplatser från spelare i rätt ålder är inte produktivt i det långa loppet.
Målsättningen är att så många spelare som möjligt ska få spela matcher på rätt nivå och utvecklas.
Begränsningen att en spelare under samma säsong endast kan spela i två ålderskullar, sin egen
ålderskull och en ålderskull uppåt eller nedåt, är ett stöd för föreningarna i detta arbete.
Att överåriga spelare tillåts delta i U12 innebär dels en möjlighet att anpassa nivån för enskilda
spelare, dels att det blir enklare att erbjuda seriespel för nybörjare utan dispensförfarande. Det
innebär också ökade möjligheter för föreningar med små trupper att delta i seriespel utan
dispensförfarande.
Begränsningen att en spelare endast kan spela en ålderskull uppåt eller nedåt i seriestrukturen
innebär att föreningarna får stöd i dialogen med föräldrar som vill skynda på. Den medför också
att storleksskillnader mellan spelarna inte blir för markanta.
8.11

U12 spelar mellan vecka 41 och vecka 11.
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Kommentar: Seriesäsongen för U12 förlängs och det blir fler matcher under en längre period.
Detta medför ett minskat behov av att delta i cuper och minskade kostnader.
8.12

U12 spelar endast matcher på helger.

Kommentar: Det finns flera fördelar med att U12 endast spelar matcher på helger, bl.a. minskar
det antalet sena tider och långa resor på vardagar.
8.13

Matchrapportering sker på förenklat matchprotokoll.

8.14

Inga tabeller och resultat publiceras.

Kommentar: Ett tidigt fokus på resultat i form av vinster och antalet mål kan vara negativt.

Tävlingsverksamheten ska präglas av långsiktighet avseende resultat.
Det förenklade matchprotokollet kommer endast att innehålla krav på uppgifter om
matchdatum, serie, matchnummer, tid och plats, hemmalag och bortalag, deltagare, tröjnummer,
födelseår, tränare samt matchledare. Dessa uppgifter är nödvändiga för att försäkringar ska gälla
och är också viktiga för tävlingskommitténs uppföljning.

16

9. Specifikt för U13 – B1 (födda 2005)
9.1

U13 spelar på helplan.

9.2

Matchtid är 2 x 20 minuter. Lagen startar på motsatt sida i förhållande till sitt avbytarbås.

9.3

Förening har rätt att i varje match använda sig av maximalt 20 utespelare och 2 målvakter.

9.4

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.

Kommentar: Statistiken visar att många föreningar inte spelar med minst tre femmor i varje

match. Vissa föreningar kämpar med låga numerärer, och det kan också vara skador och
sjukdomar som ligger bakom. Tävlingskommittén kommer att följa upp denna fråga under
säsongen och inleda dialog med de föreningar som frekvent inte spelar med minst tre femmor.
Vid anmälan av lag till seriespel är det viktigt att föreningen beaktar hur många spelare det finns
i truppen. Överanmälan av lag till seriespel får konsekvenser både för den egna föreningen men
även för andra föreningar om lag sedermera drar sig ur serien. Tävlingskommittén kommer att
genomföra kontroller av storleken på trupper vid anmälan till seriespel.
9.5

U13 är en hybridserie med anmälningsförfarande och omlottning. Förening kan anmäla
flera lag.

9.6

I första delen av serien spelas enkelmöten och i andra delen av serien spelas
dubbelmöten.

9.7

Första delen av serien är geografiskt indelad.

9.8

Andra delen av serien är indelad på nivå och geografisk.

Kommentar: Hybridseriemodellen innebär att lagen spelar ett antal matcher för att säkerställa

vilken nivå som är lämplig för lagen. Efter den inledande enkelserien kommer lagen att hamna på
sin nivå och det kommer att bli fler jämna matcher. Det kommer att vara tre nivåer.
Tävlingskommittén rekommenderar att föreningarna har kontakt med varandra inför matcher för
att säkerställa att sammansättningen av spelare blir den rätta i den enskilda matchen.
I och med att resultaten inte har någon betydelse för kommande säsonger finns det ingen
anledning för föreningar att ”toppa” laget i början av säsongen för att hamna i en svårare serie.
Ett sådant agerande kommer i längden innebära att laget får spela på fel nivå.
Om en förening anmäler flera lag är rekommendationen att det inför varje enskild match sätts
samman ett jämnt lag med tanke på det motstånd som ska mötas.
9.9

50 procent av spelarna på matchrostern ska ha rätt ålder (födda 2005).

9.10

Överåriga och underåriga spelare är tillåtna.

9.11

Max 25 procent av spelarna på matchrostern får vara överåriga. Om inga överåriga deltar
får 50 procent av spelarna på matchrostern vara underåriga.

9.12

En spelare kan endast spela som överårig en ålderskull neråt och som underårig en
ålderskull uppåt i seriestrukturen.
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9.13

En spelare kan under samma säsong endast spela i två ålderskullar, sin egen ålderskull och
en ålderskull uppåt eller nedåt.

9.14

Flickor som spelar med pojklag får spela som överåriga två ålderskullar under sin egen
utan dispensansökan.

Kommentar: Föreningen har ett stort ansvar för att alla spelare får delta i matcher samt att alla

spelare deltar på rätt nivå. I detta ansvar ingår att inte låta spelare dubblera i för stor utsträckning.
Matcher är roligt men det får inte bli för många matcher för enskilda spelare. Att låta överåriga
eller underåriga ta spelplatser från spelare i rätt ålder är inte produktivt i det långa loppet.
Målsättningen är att så många spelare som möjligt ska få spela matcher på rätt nivå och utvecklas.
Begränsningen att en spelare under samma säsong endast kan spela i två ålderskullar, sin egen
ålderskull och en ålderskull uppåt eller nedåt, är ett stöd för föreningarna i detta arbete.
Att överåriga spelare tillåts delta i U13 innebär dels en möjlighet att anpassa nivån för enskilda
spelare, dels att det blir enklare att erbjuda seriespel för nybörjare utan dispensförfarande. Det
innebär också ökade möjligheter för föreningar med små trupper att delta i seriespel utan
dispensförfarande.
Begränsningen att en spelare endast kan spela en ålderskull uppåt eller nedåt i seriestrukturen
innebär att föreningarna får stöd i dialogen med föräldrar som vill skynda på. Den medför också
att storleksskillnader mellan spelarna inte blir för markanta.
9.15

U13 spelar mellan vecka 41 och vecka 11.

Kommentar: Seriesäsongen för U13 förlängs och det blir fler matcher under en längre period.
Detta medför ett minskat behov av att delta i cuper och minskade kostnader.
9.16

Matchrapportering sker i OVR.

9.17

Tabeller och resultat publiceras.
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10. Specifikt för U14 – B2 (födda 2004)
10.1

U14 spelar på helplan.

10.2

Matchtid är 2 x 20 minuter. Lagen startar på motsatt sida i förhållande till sitt avbytarbås.

10.3

Förening har rätt att i varje match använda sig av maximalt 20 utespelare och 2 målvakter.

10.4

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.

Kommentar: Statistiken visar att många föreningar inte spelar med minst tre femmor i varje

match. Vissa föreningar kämpar med låga numerärer, och det kan också vara skador och
sjukdomar som ligger bakom. Tävlingskommittén kommer att följa upp denna fråga under
säsongen och inleda dialog med de föreningar som frekvent inte spelar med minst tre femmor.
Vid anmälan av lag till seriespel är det viktigt att föreningen beaktar hur många spelare det finns
i truppen. Överanmälan av lag till seriespel får konsekvenser både för den egna föreningen men
även för andra föreningar om lag sedermera drar sig ur serien. Tävlingskommittén kommer att
genomföra kontroller av storleken på trupper vid anmälan till seriespel.
10.5

U14 är en hybridserie med anmälningsförfarande och omlottning. Förening kan anmäla
flera lag.

10.6

I första delen av serien spelas enkelmöten och i andra delen av serien spelas
dubbelmöten.

10.7

Första delen av serien är geografiskt indelad.

10.8

Andra delen av serien är indelad på nivå.

Kommentar: Hybridseriemodellen innebär att lagen spelar ett antal matcher för att säkerställa

vilken nivå som är lämplig för lagen. Efter den inledande enkelserien kommer lagen att hamna på
sin nivå och det kommer att bli fler jämna matcher. Det kommer att vara tre nivåer.
Tävlingskommittén rekommenderar att föreningarna har kontakt med varandra inför matcher för
att säkerställa att sammansättningen av spelare blir den rätta i den enskilda matchen.
I och med att resultaten inte har någon betydelse för kommande säsonger finns det ingen
anledning för föreningar att ”toppa” laget i början av säsongen för att hamna i en svårare serie.
Ett sådant agerande kommer i längden innebära att laget får spela på fel nivå.
Om en förening anmäler flera lag är rekommendationen att det inför varje enskild match sätts
samman ett jämnt lag med tanke på det motstånd som ska mötas.
10.9

50 procent av spelarna på matchrostern ska ha rätt ålder (födda 2004).

10.10 Överåriga och underåriga spelare är tillåtna.
10.11 Max 25 procent av spelarna på matchrostern får vara överåriga. Om inga överåriga deltar
får 50 procent av spelarna på matchrostern vara underåriga.
10.12 En spelare kan endast spela som överårig en ålderskull neråt och som underårig en
ålderskull uppåt i seriestrukturen.
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10.13 En spelare kan under samma säsong endast spela i två ålderskullar, sin egen ålderskull och
en ålderskull uppåt eller nedåt. Denna begränsning gäller även för spel i juniorserie.
10.14 Flickor som spelar med pojklag får spela som överåriga två ålderskullar under sin egen
utan dispensansökan.

Kommentar: Föreningen har ett stort ansvar för att alla spelare får delta i matcher samt att alla

spelare deltar på rätt nivå. I detta ansvar ingår att inte låta spelare dubblera i för stor utsträckning.
Matcher är roligt men det får inte bli för många matcher för enskilda spelare. Att låta överåriga
eller underåriga ta spelplatser från spelare i rätt ålder är inte produktivt i det långa loppet.
Målsättningen är att så många spelare som möjligt ska få spela matcher på rätt nivå och utvecklas.
Begränsningen att en spelare under samma säsong endast kan spela i två ålderskullar, sin egen
ålderskull och en ålderskull uppåt eller nedåt, är ett stöd för föreningarna i detta arbete. Att denna
begränsning även gäller spel i juniorserie innebär att en spelare som spelat i juniorserie inte kan
spela som överårig i en ålderskull under sin egen. Tanken är dock inte att spel i juniorserie ska
innebära att en spelare kan delta i tre ålderskullar.
Att överåriga spelare tillåts delta i U14 innebär dels en möjlighet att anpassa nivån för enskilda
spelare, dels att det blir enklare att erbjuda seriespel för nybörjare utan dispensförfarande. Det
innebär också ökade möjligheter för föreningar med små trupper att delta i seriespel utan
dispensförfarande.
Begränsningen att en spelare endast kan spela en ålderskull uppåt eller nedåt i seriestrukturen
innebär att föreningarna får stöd i dialogen med föräldrar som vill skynda på. Den medför också
att storleksskillnader mellan spelarna inte blir för markanta. Möjligheten för underåriga att delta i
spel i juniorserie regleras i seriebestämmelserna för juniorserierna.
10.15 U14 spelar mellan vecka 41 och vecka 11.
10.16 Matchrapportering sker i OVR.
10.17 Tabeller och resultat publiceras.
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11. Specifikt för U15 – A2 (födda 2003)
11.1

U15 spelar på helplan.

11.2

Matchtid är 2 x 20 minuter. Lagen startar på motsatt sida i förhållande till sitt avbytarbås.

11.3

Förening har rätt att i varje match använda sig av maximalt 20 utespelare och 2 målvakter.

11.4

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.

Kommentar: Statistiken visar att många föreningar inte spelar med minst tre femmor i varje

match. Vissa föreningar kämpar med låga numerärer, och det kan också vara skador och
sjukdomar som ligger bakom. Tävlingskommittén kommer att följa upp denna fråga under
säsongen och inleda dialog med de föreningar som frekvent inte spelar med minst tre femmor.
Vid anmälan av lag till seriespel är det viktigt att föreningen beaktar hur många spelare det finns
i truppen. Överanmälan av lag till seriespel får konsekvenser både för den egna föreningen men
även för andra föreningar om lag sedermera drar sig ur serien. Tävlingskommittén kommer att
genomföra kontroller av storleken på trupper vid anmälan till seriespel.
11.5

U15 är en kvalificeringsserie för U16.

11.6

U15 spelas som en hybridserie med anmälningsförfarande och omlottning. Förening kan
anmäla ett lag.

11.7

U15 Lätt spelas som en hybridserie med anmälningsförfarande och omlottning. Förening
kan anmäla flera lag.

11.8

I första delen av serien spelas enkelmöten och i andra delen av serien spelas
dubbelmöten.

11.9

Första delen av serien är geografiskt indelad, dock inte i U15 Lätt.

11.10 Andra delen av serien är indelad på nivå.

Kommentar: Hybridseriemodellen innebär att lagen spelar ett antal matcher för att säkerställa

vilken nivå som är lämplig för lagen. Efter den inledande enkelserien kommer lagen att hamna på
sin nivå och det kommer att bli fler jämna matcher. Det kommer att vara tre nivåer.
Tävlingskommittén rekommenderar att föreningarna har kontakt med varandra inför matcher för
att säkerställa att sammansättningen av spelare blir den rätta i den enskilda matchen. Detta är
särskilt viktigt vid spel i U15 Lätt.
U15 Lätt kommer efter den inledande enkelserien att lottas in i den lägsta nivån. Lag från U15
Lätt kan inte kvalificera sig till U16 Division 1.
11.11 50 procent av spelarna på matchrostern ska ha rätt ålder (födda 2003).
11.12 Överåriga och underåriga spelare är tillåtna.
11.13 Max 25 procent av spelarna på matchrostern får vara överåriga. Om inga överåriga deltar
får 50 procent av spelarna på matchrostern vara underåriga.

21

11.14 Om överåriga spelare har använts kan laget inte kvalificera sig till U16 Div 1 eller till play
off till U16 Div 1 (undantaget ev. personliga dispenser). Detta gäller även flickor.
11.15 En spelare kan endast spela som överårig en ålderskull neråt och som underårig en
ålderskull uppåt i seriestrukturen.
11.16 En spelare kan under samma säsong endast spela i två ålderskullar, sin egen ålderskull och
en ålderskull uppåt eller nedåt. Denna begränsning gäller även för spel i juniorserie.
11.17 Flickor som spelar med pojklag får spela som överåriga två ålderskullar under sin egen
utan dispensansökan. Detta gäller inte om laget vill kvalificera sig till U16 Div 1 eller till
play off för U16 Div 1.
11.18 Personliga dispenser för spel som överårig beviljas endast om det finns synnerliga skäl.
Ansökan sker på särskild blankett.

Kommentar: Föreningen har ett stort ansvar för att alla spelare får delta i matcher samt att alla

spelare deltar på rätt nivå. I detta ansvar ingår att inte låta spelare dubblera i för stor utsträckning.
Matcher är roligt men det får inte bli för många matcher för enskilda spelare. Att låta överåriga
eller underåriga ta spelplatser från spelare i rätt ålder är inte produktivt i det långa loppet.
Målsättningen är att så många spelare som möjligt ska få spela matcher på rätt nivå och utvecklas.
Begränsningen att en spelare under samma säsong endast kan spela i två ålderskullar, sin egen
ålderskull och en ålderskull uppåt eller nedåt, är ett stöd för föreningarna i detta arbete. Att denna
begränsning även gäller spel i juniorserie innebär att en spelare som spelat i juniorserie inte kan
spela som överårig i en ålderskull under sin egen (dvs. en U15-spelare som spelat i juniorserie kan
inte spela i U14). Tanken är dock inte att spel i juniorserie ska innebära att en spelare kan delta i
tre ålderskullar.
Att överåriga spelare tillåts delta i U15 innebär dels en möjlighet att anpassa nivån för enskilda
spelare, dels att det blir enklare att erbjuda seriespel för nybörjare utan dispensförfarande. Det
innebär också ökade möjligheter för föreningar med små trupper att delta i seriespel utan
dispensförfarande.
Begränsningen att en spelare endast kan spela en ålderskull uppåt eller nedåt i seriestrukturen
innebär att föreningarna får stöd i dialogen med föräldrar som vill skynda på. Den medför också
att storleksskillnader mellan spelarna inte blir för markanta.
11.19 U15 spelar mellan vecka 41 och vecka 11.
11.20 Matchrapportering sker i OVR.
11.21 Tabeller, resultat och individuell statistik publiceras.
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12. Kvalificering till U16 (inför säsongen 2018/2019)
12.1

Kvalificering till U16 Div 1 kan inte ske med överåriga spelare (undantaget personliga
dispenser).

12.2

U16 Div 1 består av 10 lag.

12.3

Åtta bästa lagen från U15 serie A är kvalificerade till U16 Div 1.

12.4

Nionde-tionde bäst placerade lag från U15 serie A möter de två bäst placerade lagen i
U15 serie B i play-off till U16 Div 1.

12.5

U16 Div 2 består av 2 serier med 8 lag i vardera serie.

12.6

Övriga lag från U15 serie A och de sex bäst placerade lagen i U15 serie B bildar U16 Div
2.

12.7

Sjunde lag i respektive U15 serie B möter de två bäst placerade lagen i U15 serie C i playoff till U16 Div 2.

12.8

Samtliga lag från U15 serie C och övriga lag från Serie B är kvalificerade för U16 Division
3.
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13. Specifikt för U16 – A1 (födda 2002) – gäller säsongen 2017/2018
13.1

U16 spelar på helplan.

13.2

Matchtid är 3 x 20 minuter.

13.3

Förening har rätt att i varje match använda sig av maximalt 20 utespelare och 2 målvakter.

13.4

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.

Kommentar: Statistiken visar att många föreningar inte spelar med minst tre femmor i varje

match. Vissa föreningar kämpar med låga numerärer, och det kan också vara skador och
sjukdomar som ligger bakom. Tävlingskommittén kommer att följa upp denna fråga under
säsongen och inleda dialog med de föreningar som frekvent inte spelar med minst tre femmor.
Vid anmälan av lag till seriespel är det viktigt att föreningen beaktar hur många spelare det finns
i truppen. Överanmälan av lag till seriespel får konsekvenser både för den egna föreningen men
även för andra föreningar om lag sedermera drar sig ur serien. Tävlingskommittén kommer att
genomföra kontroller av storleken på trupper vid anmälan till seriespel.
13.5

U16 är en kvalificeringsserie för SM där lagen inplaceras i division baserat på föregående
säsongs resultat.

Division 1

13.5.1 En serie med max 14 lag som spelar enkelmöten. Serien delas sedan upp i två
fortsättningsserier; lag 1-8 spelar U16 Allettan och lag 9-14 spelar U16 div 1 fortsättning.
13.5.2 Förening kan endast delta med ett lag i U16 Div 1.

U16 Allettan

13.5.3 En serie med 8 lag som spelar dubbelmöten.
13.5.4 Lag 1-2 från U16 Allettan är kvalificerade för åttondelsfinal i SM-slutspelet.
13.5.5 Lag 3-4 från U16 Allettan är kvalificerade för regionalt poolspel i SM-slutspelet.
13.5.6 Lagen tar med sig poängen från inbördes möten i U16 division 1.

U16 Fortsättning

13.5.7 En serie med 8 lag som spelar dubbelmöten. Lag 9-14 från Div 1 samt de 2 bäst placerade
lagen från Div 2.

Division 2

13.5.8 Erforderligt antal lag.
13.5.9 Omgång och antal matcher bestäms vid lottning.

Regler
13.6

50 procent av spelarna på matchrostern ska ha rätt ålder (födda 2002).
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13.7

Överåriga och underåriga spelare är tillåtna.

13.8

Max 25 procent av spelarna på matchrostern får vara överåriga i Div 2. Om inga
överåriga deltar får 50 procent av spelarna på matchrostern vara underåriga.

13.9

Överåriga spelare är inte tillåtna i Div 1 (undantaget ev. personliga dispenser). Detta gäller
även flickor.

13.10 En spelare kan endast spela som överårig en ålderskull neråt och som underårig en
ålderskull uppåt i seriestrukturen.
13.11 En spelare kan under samma säsong endast spela i två ålderskullar, sin egen ålderskull och
en ålderskull uppåt eller nedåt. Denna begränsning gäller även för spel i juniorserie.
13.12 Flickor som spelar med pojklag får spela som överåriga två ålderskullar under sin egen
utan dispensansökan. Detta gäller endast i Div 2.
13.13 Personliga dispenser för spel som överårig beviljas endast om det finns synnerliga skäl.
Ansökan sker på särskild blankett.

Kommentar: Föreningen har ett stort ansvar för att alla spelare får delta i matcher samt att alla

spelare deltar på rätt nivå. I detta ansvar ingår att inte låta spelare dubblera i för stor utsträckning.
Matcher är roligt men det får inte bli för många matcher för enskilda spelare. Att låta överåriga
eller underåriga ta spelplatser från spelare i rätt ålder är inte produktivt i det långa loppet.
Målsättningen är att så många spelare som möjligt ska få spela matcher på rätt nivå och utvecklas.
Begränsningen att en spelare under samma säsong endast kan spela i två ålderskullar, sin egen
ålderskull och en ålderskull uppåt eller nedåt, är ett stöd för föreningarna i detta arbete. Att denna
begränsning även gäller spel i juniorserie innebär att en spelare som spelat i juniorserie inte kan
spela som överårig i en ålderskull under sin egen (dvs. en U16-spelare som spelat i juniorserie kan
inte spela i U15).
Att överåriga spelare tillåts delta i U16 (undantaget Div 1) innebär dels en möjlighet att anpassa
nivån för enskilda spelare, dels att det blir enklare att erbjuda seriespel för nybörjare utan
dispensförfarande. Det innebär också ökade möjligheter för föreningar med små trupper att delta
i seriespel utan dispensförfarande.
Begränsningen att en spelare endast kan spela en ålderskull uppåt eller nedåt i seriestrukturen
innebär att föreningarna får stöd i dialogen med föräldrar som vill skynda på. Den medför också
att storleksskillnader mellan spelarna inte blir för markanta. Vad gäller överåriga i U16 innebär
regeln också att endast ett år överåriga spelare (födda 2001) är aktuella för spel.
13.14 Anmälan till DM U16 görs samtidigt som serieanmälan.
13.15 Deltagande lag vid DM U16 ska bestå av spelare födda 2002 eller senare. Inga dispenser
beviljas.
13.16 U16 spelar mellan vecka 40 och vecka 8.
13.17 Matchrapportering sker i OVR.
13.18 Tabeller, resultat och individuell statistik publiceras.
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14. Specifikt för Flickor A (födda 2002-2007)
14.1

Flickor A spelar på helplan.

14.2

Matchtid är 2 x 20 minuter.

14.3

Förening har rätt att i varje match använda sig av maximalt 20 utespelare och 2 målvakter.

14.4

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.

Kommentar: Statistiken visar att många föreningar inte spelar med minst tre femmor i varje

match. Vissa föreningar kämpar med låga numerärer, och det kan också vara skador och
sjukdomar som ligger bakom. Tävlingskommittén kommer att följa upp denna fråga under
säsongen och inleda dialog med de föreningar som frekvent inte spelar med minst tre femmor.
Vid anmälan av lag till seriespel är det viktigt att föreningen beaktar hur många spelare det finns
i truppen. Överanmälan av lag till seriespel får konsekvenser både för den egna föreningen men
även för andra föreningar om lag sedermera drar sig ur serien. Tävlingskommittén kommer att
genomföra kontroller av storleken på trupper vid anmälan till seriespel.
14.5

Flickor A är en anmälningsserie. Förening kan anmäla flera lag.

14.6

Serien spelas som en rak serie med dubbel- eller trippelmöten beroende på antalet
anmälda lag.

14.7

Serieindelning och lottning presenteras när anmälan till seriespel är stängd.

14.8

Lag sammansatta genom samverkan mellan föreningar godkänns. Neutrala namn som
t.ex. Stockholm Norr eller Stockholm Västerort godkänns.

14.9

Spelare i föreningar som inte deltar med egna lag eller ingår samverkan för seriespel kan
lånas ut till förening deltagande i tävlingsverksamhet. Dispensansökan sker på särskild
blankett.

14.10 Kontaktplikt föreligger lagen emellan inför match.
14.11 Matchrapportering sker i OVR.
14.12 Tabeller och resultat publiceras.
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15. Specifikt för Flickor B (födda 2007-2009)
15.1

Flickor B spelar på tvären på halvplan (max mått 30x30 m).

15.2

Isen indelas i en eller två halvplaner genom att utmed mittlinjen ställa en minisarg.

15.3

Målburarna ska placeras på långsidan 1,5 meter mellan bakkant och sarg.

15.4

Lagen spelar med fyra (4) utespelare och en (1) målvakt i varje byte (målvakten får inte
ersättas med utespelare).

15.5

Spelarbyten sker efter 90 sekunder då avblåsning sker oavsett situation i spelet.

Kommentar: Isen ska indelas på samma sätt i alla matcher. Alla barn ska känna igen sig var de än
spelar och risken för skador är mindre. Vid avblåsning efter 90 sekunder ska samtliga spelare
byta, även målvakten om två målvakter finns vid matchstart. Alternativt kan målvakterna spela
halva matchen vardera.
15.6

Tekning sker endast efter spelarbyten och mål, vid övriga avblåsningar slängs pucken ut
(speedhockey).

15.7

Matchtid är 2 x 15 minuter.

15.8

Blå puck ska användas i alla matcher.

15.9

Spelare bör använda klubba som är godkänd för matchspel av Stockholms
Ishockeyförbund. För godkännande krävs att klubban har ett ordinarie försäljningspris på
maximalt 500 kr.

15.10 Matchledare och funktionärer tillsätts av hemmaföreningen.
15.11 Flickor B är en anmälningsserie. Förening kan anmäla flera lag.
15.12 Poolspel med förening som arrangör.
15.13 Serieindelning och lottning presenteras när anmälan till seriespel är stängd.
15.14 Förening som anmäler Flickor B-lag till seriespel kan komma att åläggas arrangörskap av
poolspel.
15.15 Lag sammansatta genom samverkan mellan föreningar godkänns. Neutrala namn som
t.ex. Stockholm Norr eller Stockholm Västerort godkänns.
15.16 Spelare i föreningar som inte deltar med egna lag eller ingår samverkan för seriespel kan
lånas ut till förening deltagande i tävlingsverksamhet. Dispensansökan sker på särskild
blankett.
15.17 Kontaktplikt föreligger lagen emellan inför match.
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16. Specifikt för Flickor AZ (AZ 1 födda 2002-2005, AZ 2 födda 2005-2007)
Kommentar: Spel 3 mot 3 i zon främjar spelutveckling och spelförståelse. Det är en bra
tävlingsform för spelare som inte kommit så långt med skridskoåkningen.
16.1

Flickor AZ spelar på tvären i en zon.

16.2

Isen indelas i en eller två halvplaner genom att utmed den blå linjen ställa en minisarg.

16.3

Målburarna ska placeras på långsidan 1,5 meter mellan bakkant och sarg.

16.4

Lagen spelar med tre (3) utespelare och en (1) målvakt i varje byte (målvakten får inte
ersättas med utespelare).

16.5

Matchtid (bestäms senare).

16.6

Utvisning ersätts med straffslag.

16.7

Matchledare och funktionärer tillsätts av hemmaföreningen. Maximalt 4 ledare per lag får
befinna sig på isen i mittzonen.

Kommentar: Isen ska indelas på samma sätt i alla matcher. Alla barn ska känna igen sig var de än
spelar och risken för skador är mindre.
16.8

Flickor AZ är en anmälningsserie. Förening kan anmäla flera lag.

16.9

Poolspel med förening som arrangör.

16.10 Serieindelning och lottning presenteras när anmälan till seriespel är stängd.
16.11 Förening som anmäler Flickor AZ-lag till seriespel kan komma att åläggas arrangörskap
av poolspel.
16.12 Lag sammansatta genom samverkan mellan föreningar godkänns. Neutrala namn som
t.ex. Stockholm Norr eller Stockholm Västerort godkänns.
16.13 Spelare i föreningar som inte deltar med egna lag eller ingår samverkan för seriespel kan
lånas ut till förening deltagande i tävlingsverksamhet. Dispensansökan sker på särskild
blankett.
16.14 Kontaktplikt föreligger lagen emellan inför match.
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17. Pojkar PZ U11-U16
Kommentar: Spel 3 mot 3 i zon främjar spelutveckling och spelförståelse. Det är en bra
tävlingsform för spelare som inte kommit så långt med skridskoåkningen.
17.1

Pojkar PZ spelas på tvären i en zon.

17.2

Isen indelas i en eller två halvplaner genom att utmed den blå linjen ställa en minisarg.

17.3

Målburarna ska placeras på långsidan 1,5 meter mellan bakkant och sarg.

17.4

Lagen spelar med tre (3) utespelare och en (1) målvakt i varje byte (målvakten får inte
ersättas med utespelare).

17.5

Matchtid 1 x 10 minuter rullande tid.

17.6

Tekning sker endast vid mål, vid övriga avblåsningar slängs pucken ut (speedhockey).

17.7

Tacklingar är tillåtna i U12-U16.

17.8

Utvisning ersätts med straffslag.

17.9

Matchledare och funktionärer tillsätts av arrangerande förening.

Kommentar: Isen ska indelas på samma sätt i alla matcher. Alla barn ska känna igen sig var de än
spelar och risken för skador är mindre.

17.10 Pojkar PZ är en anmälningsserie. Förening kan anmäla flera lag.
17.11 Spelas som poolspel med förening som arrangör.
17.12 50 procent av spelarna ska vara i rätt ålder för årskullen.
17.13 Inga resultat och tabeller.
17.14 Arrangeras som poolspel under vecka 44, vecka 1 och vecka 9.
17.15 Indelning och lottning presenteras när anmälan är stängd.

Kommentar: Säsongen 2017/2018 blir den första säsongen med Pojkar PZ. Spel kommer att

arrangeras under vecka 44, vecka 1 och vecka 9 då det är uppehåll i det ordinarie seriespelet.
Förening som anmäler sig till Pojkar PZ kommer att få ange om de kan vara arrangör för ett
poolspel. Poolspelen kommer att sättas samman med geografisk utgångspunkt.
Förening som arrangerar poolspelet står för istid, matchledare och tidtagare/speakerbås.
Beräknad tidsåtgång för ett poolspel är vid 6 deltagande lag 3,5 timmar istid och vid 8 deltagande
lag 4,5 timmar istid.
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18. Distriktsmästerskap U14, U15 och Flickor A
18.1

Fri anmälan. En förening kan anmäla flera lag.

18.2

Gruppspel helg 1 enligt geografisk indelning.

18.3

A- och B-slutspel helg 2 enligt resultat från helg 1.

18.4

En spelare kan endast delta i ett distriktsmästerskap. Detta gäller även i den egna
åldersklassen om en förening har flera lag.

18.5

Inga överåriga spelare tillåts (undantaget ev. personliga dispenser).
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