Distriktskonferensen 22/4-17
Under gruppdiskussionerna med rubriken Tävling togs följande frågor upp.
1. Poolspel för U9, U10, U11 och U12
2. Förlängd säsong och spellediga helger.
3. Blandlagsserier
4. DM-Helg
5. U16 Elit
6. Juniorserier
1. Bestämmelser för seriespel i U9, U10, U11 och U12.
Vid gruppdiskussionerna med rubriken Tävling beslutade närvarande föreningar att föreslå styrelsen i
Dalarnas Ishockeyförbund att tillämpa följande upplägg för de berörda åldersgrupperna.
Poolspel U9 och U10
Serieanmälan görs i samband med övriga serieanmälningar.
Föreningar kan anmäla flera lag i seriespel.
Förbundet gör geografisk indelning i serier.
Förbundet gör en spelordning med 4-lagsmöten.
Rekommenderat är att spela med 8+1 eller 12+1 spelare.
Om förening anmäler flera lag skall det vara jämna lag, ej ett första och ett andra lag.
Toppning ej tillåtet.
Matcher spelas på tvären i ytterzonerna. Två matcher spelas samtidigt.
Avdelare på blå linjerna. Plankor med stöd räcker om man inte har sarg.
4 lag möts vid varje poolspel.
3 matcher/lag, totalt 6 matcher.
Matchtid 2x18 minuter. Tutbyten 1,30 min, klockan stoppas endast vid byten.
Vid mål sätts spelet igång direkt, ingen tekning. Tekning efter varje tutbyte.
Vid regelöverträdelser tillrättavisning. Vid upprepade regelöverträdelser byts spelaren ut mot nästa
som står på tur.
Resultat eller tabell redovisas inte.
Beräknad istid 3 timmar.
Poolspel U11
Serieanmälan görs i samband med övriga serieanmälningar.
Föreningar kan anmäla flera lag i seriespel.
Förbundet gör geografisk indelning i serier.
Förbundet gör en spelordning med 4-lagsmöten.
Rekommenderat är att spela med 8+1 eller 12+1 spelare.
Vi spelar med 4 utespelare + en målvakt.
Toppning ej tillåtet.
Matcher spelas på halvplan. Två matcher spelas samtidigt.
Avdelare på röd linje. Plankor med stöd räcker om man inte har sarg.
Om förening anmäler flera lag skall det vara jämna lag, ej ett första och ett andra lag.

4 lag möts vid varje poolspel.
3 matcher/lag, totalt 6 matcher.
Matchtid 2x18 minuter. Tutbyten 1,30 min, klockan stoppas endast vid byten.
Vid mål sätts spelet igång direkt, ingen tekning.
Vid regelöverträdelser 1 minuts utvisning
Resultat eller tabell redovisas inte.
Beräknad istid 3 timmar
Poolspel U12
Serieanmälan görs i samband med övriga serieanmälningar.
Föreningar kan anmäla flera lag i seriespel.
Förbundet gör geografisk indelning i serier.
Förbundet gör en spelordning med 3-lagsmöten.
Rekommenderat är att spela med 10+1 - 15+1 spelare.
Vi spelar med 5 utespelare + en målvakt.
Matcher spelas på helplan.
Om förening anmäler flera lag skall det vara jämna lag, ej ett första och ett andra lag.
Toppning ej tillåtet.
2 matcher/lag, totalt 3 matcher.
Matchtid 2x20 effektiv tid.
Svenska hockeyförbundets regler
Resultat eller tabell redovisas inte. ?
Beräknad istid 3,5 timmar
2. Längre säsong och spellediga helger.
De deltagande föreningarna beslutade att föreslå att ungdomsserier läggs från 1/10 – 15/3 eller vid
behov fram till 31/3.
Spellediga helger för samtliga ungdomsserier läggs in på V44 (höstlov), V50-52, V9 (sportlov), och
påsklov. Här ska en synkronisering ske med distriktslagsverksamheten så att distriktets verksamhet i
huvudsak lägg på dessa helger.
I förslaget ingår att det inte går att flytta seriematcher för att delta i cuper.
3. Blandlagserier i Dalarnas ungdomshockey.
Vid Distriktskonferensen 22/4-17 beslutade de närvarande föreningarna att frågan skall ställas till
samtliga föreningar i Distriktet. Detta bör ske snarast så att svaren bildar underlag för beslut som tas
på årsmötet.
4. DM-helg
De närvarande föreningarna beslutade att en finaldag för DM U14, U15 och U16 skall arrangeras
efter 25/3 varje år. De tre åldergrupperna spelar sina finaler på en och samma plats samma dag.
5. U16 Elit
Närvarande föreningarna beslutade att ge som förslag till Region Väst att införa ett krav att de
föreningar som deltar i U16Elit även måste ha ett lag i J18 Elit.

6. Juniorserier
De närvarande föreningarna beslutade att ge Region Väst förslag på att förlänga säsongen för
Juniorlag med fortsättningsspel för de lag som inte går vidare efter seriens slut.

Vi d anteckningarna
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