Tävlingsbestämmelser
Säsongen 2018-2019
J-H:s Tävlingsbestämmelser säsongen 2018-19
För Jämtland/Härjedalens Ishockeyförbunds hockeyverksamhet gäller Svenska
Ishockeyförbundets TB 2018-19
http://www.swehockey.se/globalassets/svenskaishockeyforbundet/tavling/dokument/bestammelser/20182019/tb_18-19.pdf
med följande ändringar eller tillägg.

Tävlingsbestämmelser för ungdomsserierna i Jämtland/Härjedalen.
Inför seriestart rekommenderas att samtliga lag i seriespel startat upp lärgrupper i
”Fair play/respekt”
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/FairPlayRespekt/
ta kontakt med SISU (Peter Andersson SISU 010-476 42 25).
Lägg gärna seriematcher i närområdet på vardagskvällar.
Flyttning av match: Skall alltid meddelas J-Hs kansli!
 Föreningar

och lag som spelar matcher/cuper skall
alltid söka Sanktion!

Fr o m säsongen 2018-2019 skall alla cuper som arrangeras i distriktet, samt cuper utanför
distriktet, sökas sanktion för via TSM. (Manual
https://adm.swehockey.se/doc/manual_permission.pdf)
Cuper som spelas i andra länder, även Norge, söks sanktion på samma ställe via TSM.
När föreningar bjuder in Norska lag till cuper skall föreningen kolla med berörd Norsk
förening att de har sanktion från norska Ishockeyförbundet

Speciella regler gäller för U9 sammandrag:

U 9. (Lokalt tillägg till SIFs TB 18--19) U9 och yngre För spel inom SDF

Här får enklare sammandrag genomföras och det får endast vara 1 dagars med
deltagande lag från Jämtland/Härjedalen + gränsföreningar i närliggande distrikt.
Det ska inte föras några tabeller eller rapporteras några resultat.
Sammandragen ska genomföras till arrangerande förenings självkostnadspris
för ishallshyra, domare.
”Det viktigaste är ju att vi på ett sunt sätt tillsammans med föreningarna kan låta även de
yngsta få spela lite matcher.”
OBS se nedanstående bestämmelser från SIF.
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§ 8:1 TILLSTÅND FÖR NATIONELL MATCH SAMT CUPER OCH
TURNERINGAR
Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar. SIF beviljar inte tillstånd för icke
föreningsdriven tävlingsverksamhet. Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller
turnering, som arrangeras under tiden 15 september till 31 mars, ska söka tillstånd hos sitt
SDF. Är seriestart för deltagande lag senare än 15 september gäller datum för aktuell series
start. Tillstånd för nationell match samt deltagande i cuper och turneringar söks på särskild
blankett. Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller en förening (registrerad med
RFnummer) med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen. Arrangerande
förening ska alltid söka tillstånd hos distriktsförbundet. Förening som avser arrangera enstaka
nationell träningsmatch innan seriestart behöver ej söka tillstånd. Rekreationsishockeylag
behöver ej söka tillstånd för match, cup eller turneringar som är definierad som
rekreationsishockeyverksamhet.
U9 och yngre tillåts delta i arrangemang inom det egna distriktet som genomförs i enlighet
med RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott och där tävlingen har underordnad betydelse.
SDF ansvarar för att formerna för genomförandet regleras enligt riktlinjerna. Tillstånd för
deltagande i sådant arrangemang ska sökas hos SDF även för U9 i enlighet med ordinarie
regelverk. Ungdomslag får delta i cup och turnering enligt nedan:
U16/U15 För spel i hela världen
U14/U13 För spel i Europa
U12/U11 För spel i Norden
U10 För spel i Sverige
U9 och yngre För spel inom SDF Ordinarie serieverksamhet (seriespel och kvalspel) har
företräde i arenan. Godkända föreningsgemensamma snedstreckslag i seriespel kan delta i
cuper eller turneringar om arrangören så tillåter. Sammansatta lag utöver snedstreckslag ska
bestå minst av 75 procent egna spelare. Föreningslag som har färre än 75 procent egna spelare
i laget måste ha ett samarbete med det egna SDF:et. Förening, spelare, ledare eller funktionär
som bryter mot ovanstående bestämmelser kan ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s
stadgar.
§ 8:2 TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELL MATCH
Vid internationella matcher ska tillstånd sökas oavsett tidpunkt för matchen och detta gäller
även match i vilken utländsk spelare som till exempel NHL-spelare ska delta. Ansökan om
tillstånd ska ges in till SDF fyra veckor före match och expeditionsavgift ska erläggas enligt
TB kap 3. För svenska lag som åker utomlands krävs en tilläggsförsäkring som ska bifogas
ansökan. SDF ska med av- eller tillstyrkan omgående sända ansökan vidare till SIF som
beslutar i ärendet.
SIF beviljar inte tillstånd för icke föreningsdriven tävlingsverksamhet. Det åligger
arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har tillstånd från sitt landsförbund och är
försäkrade. Bindande avtal om internationell match får inte träffas innan tillståndet beviljats.
Rekreationsishockeylag behöver ej söka tillstånd för internationell match, cup eller
turneringar som är definierad som rekreationsishockeyverksamhet. Förening som inte ansökt
om internationellt tillstånd eller inte beviljas sådant tillstånd men ändå spelar sådan match kan
ådömas påföljd enligt TB 9:7. Det åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna
lag har tillstånd från sitt landsförbund och är försäkrade.
U14-lag har rätt att resa till Nordamerika för att träna och spela när spelarna är på sitt 14:e år,
det vill säga från och med januari under U14-vårsäsongen.
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§ 8:3 GRÄNSMATCHER INOM NORDEN
Gränsföreningar inom Sverige, å ena sidan, och Danmark, Finland eller Norge, å andra sidan,
får spela mot varandra efter tillstånd från serieadministratören. Ansökan ska vara SDF
tillhanda senast fyra veckor före matchen. Detta gäller enstaka matcher, ej turnering. SDF
kontrollerar att föreningar är försäkrade samt att motståndarna har tillstånd att spela från sitt
landsförbund.
§ 8:4 MATCH MOT NATIONSLAG Match mot nationslag ska alltid ske i SIF:s regi i det
fall SIF inte godkänner annat. Förening får inte inleda förhandlingar om match mot nationslag
innan SIF givit godkännande enligt ovan.

Resultatrapportering
skall ske i alla ungdomsserier fr o m U12.

Resultattabeller fr o m U13.
(Endast sammandragsform upp t o m U12)
Matchtider

U 14:
U 12:

3 x 15 min enskilda matcher.
Vid Sammandrag 2 x 20 min.
2 x 20 min

U 11:
2 x 20 min efter jul
Smålagsspel för U9 – U11
2 x 19,5 min ”tuthockey”
Gäller även för U 11 före jul
Om förening anmäler flera lag i samma serie skall namn på lagens medlemmar
meddelas innan seriestart till förbundet. Detta gäller alla serier!
Det är tillåtet att flytta spelare mellan två lag som spelar i samma serie och
representerar en och samma förening. OBS!! Grunden och syftet med att
anmäla två lag i samma serie kan bero på antalet spelare, kvalité mm.
Grundtanken är att varje spelare skall spela med ”sitt” lag men vid ev.
sjukdomar och brist på spelare kan man få flytta spelare mellan lagen. OBS!!
När det händer måste och skall man meddela motståndarlaget och förklara
och motivera varför! Grunden är att flytta upp yngre spelare om det är
möjligt.
Generellt gäller att yngre spelare får delta i seriespel i högre division.
Dispensansökan krävs innan seriestart för samtliga ”tjejer/killar” överåriga spelare.
Sker via blanketten ”Ansökan om dispens”.
Dispensansökan krävs innan seriestart för samtliga ”tjejer/killar” överåriga spelare i
U 9 – U 14. Sker via blanketten ”Ansökan om dispens”.
För U9 så gäller det särskilt att ledarna tar ansvar för spelarna.
Det är viktigt att inte resultatet är det viktiga.
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Det innebär att max 3 utespelare + 1 målvakt får vara
överåriga vid matchspel, om inte annat överenskommits
En riktad dispens kan medges för ungdomsspelare för spel i två föreningar.
Gäller enbart mellan sin ”moderförening” och en annan förening. Spelaren
måste vara skriven för överliggande förening och dispensen medges ner till
”moderklubbens” U - lag. Dispensen gäller hela säsongen. Måste vara skilda
serier. Ansökan sker via blanketten ”Ansökan om dispens”.

Ett föreningslag kan ha dispenser under innevarande säsong.
Innan spelaren är spelklar skall ansökan vara J-H tillhanda innan aktuell match
samt exp. avgiften på 300: - vara betald. J-H Ishockeyförbund avstyrker eller
tillstyrker dispensen.
Vid spel och användning av överåriga spelare gäller följande i matchspel:
Grunden är att överåriga spelare byter med varandra!
Sunt förnuft gäller!!
Spelare som beviljats dispens finns på J-H Ishockeyförbunds hemsida.
Serierna räknas efter SIF:s Seriemetoden TB 5:7A. Bestraffning enligt SIF:s TB 2018-19 och
RF:s stadgar kommer att ske om förening/ar ej uppfyller tävlingsbestämmelserna.
§

5:7 A SERIEMETODEN – LÅNG SERIE

Enligt SERIEMETODEN - lång serie - spelas serie som enkel- eller dubbelserie med hemmaoch bortamatcher enligt fastställd spelordning. Serien ska färdigspelas. Lag som inte spelar
färdigt serien ska nästkommande säsong flyttas ned till lägre division.

Distriktslagsverksamhet
Distriktsverksamheten går före seriespel! Tider för verksamheten (läger, turneringar, J-H
cuper) finns på J-H Ishockeyförbunds hemsida, Talangutvecklingsplan.

Representation och övergångar
Enligt SIF:s TB 2018-19
§ 3:2 HOCKEYKORT OCH LAGFÖRSÄKRINGAR

Varje förening som deltar i serieverksamhet från U11 till seniorer ska teckna försäkring enligt
gällande försäkringsbestämmelser (Försäkring nummer 951257 tecknad i Svedea). Lag för
vilket lagets förening inte erlagt försäkringspremie har inte rätt att deltaga i match anordnad
av SIF, regionerna, SDF eller föreningar. Spelare måste registreras i SIF:s hockeykortsregister
enligt gällande rutiner för att få deltaga i match. Säsongen 2018/2019 debiteras spelare födda
2008 och tidigare. Betalning av Hockeykortet ska göras via PayEx löpande under perioden
1/11 2018 – 28/2 2019
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Domarstatus vid matcher tillsatta av J-H Ishockeyförbund
Följande gäller beträffande lägsta domarstatus inom Jämtland-Härjedalens ishockeyförbund
säsongen 2018-19
Huvuddomare
Linjeman
U16
Distriktsdomare
Distriktsdomare
U15
Distriktsdomare
Distriktsdomare
U14
Distriktsdomare/
Nya distriktsdomare/utbildad föreningsdomare
Äldre förensdomare
U13
Utbildad Föreningsdomare Linjedomare
U12
Utbildad föreningsdomare Utbildad föreningsdomare
U11
Utbildad föreningsdomare Utbildad föreningsdomare
U9, U10
Utbildad föreningsdomare Utbildad föreningsdomare
(Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund kan ändra domarstatusen under pågående säsong)
Funktionärskommittén kan om särskilda skäl föreligger besluta annat.
J-H ishockeyförbund rätt att ta ut en administrationsavgift, när ändring av match som anmäls
till domartillsättare, sker detta senare än tre dygn innan matchdag är kostnaden 300 kr.
Viktigt! Meddela Johannes snarast, när matcherna är spikade så han hinner fixa domare!!! (070-321 84 61)
johannesnilsson@yahoo.se

Föreningsdomare i U 11
Föreningarna använder sig av sina egna utbildade föreningsdomare. Kontakta
Funktionärskommittén för genomförande av föreningsdomarutbildning!

Seriematcher
Hemmalagets skyldigheter: Kalla motståndare och domare i god tid. (Senast en vecka innan
match)
I kallelsen skall matchdag, matchtid, tröjfärg, telefonnummer till kontaktperson finnas med.
Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll sändes snarast till J-H Ishockeyförbund.
Matchnumret

på aktuell match skall alltid skrivas på
protokollet som skickas till J-H.
Sista speldatum är alltid söndag aktuell vecka om inget annat anges.

Matchprotokoll skickas till:
J-H Ishockeyförbund
Box 384
831 25 ÖSTERSUND
Tel:
010-476 42 33
Fax:
063 – 51 17 05
Mail:
ishockey@jhidrott.rf.se
Tävlingsansvarig i J-H
Peter Bengtsson
J-H Ishockeyförbund
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Avgifter vid avsteg mot TB
Vid J-Hs årsmöte den 29 maj 2006 fick styrelsen i uppdrag att besluta om
ekonomiska sanktioner för brott mot tävlingsbestämmelserna,
se §9.
Beroende på vilket avsteg ärendet gäller.
1. När lag inte har sökt sanktion vid cupspel
1:a tillrättavisning, därefter dubbel adm. avgift +200 kr.
2. När lag drar sig ur när serien efter lottningen uttas
dubbel serieavgift.
3. När lag lämnar återbud för att prioritera annan verksamhet än den serie
man tillhör, uttages dubbel serieavgift
+ verifierade kostnader som uppstår för deltagande lag.
4. När lag anmäler ändring till match som anmäls till domartillsättare sker
senare än tre dygn innan matchdag är kostnaden 300:-.
5. När tränare inte har tränarlegitimation enligt TB § 1:15
ska föreningen insända utbildningsplan innan seriestart till J-H
hockeyförbund.
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