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Reservation för förändring

Seriemetod
Samtliga serier (ej poolspel) spelas i enlighet med seriemetod SIF:s TB § 5:7 E
Sista omgången är ovillkorligen låst för samtliga matchdatum och kan ej flyttas
Elektronisk matchrapportering
Samtliga serier rapporterar online i OVR Light, gäller ej U11, U12, FHL M & S och Björnligan.
Generell åldersdispens om två överåriga utespelare + en överårig målvakt per match gäller i
samtliga åldersklasser. Med överårig menas ett år äldre spelare. Till exempel så får alltså 2+1
födda -01 delta i U16. I övrigt skall dispens sökas på sedvanligt vis. Förtydligande: För spelare som
är två är äldre, krävs alltid särskild av TK beviljad dispens. För den händelse att man behöver
använda fler än 2+1 spelare (oavsett ålder) per match kräver även detta särskilt beviljad dispens.
U16/U15 A:1/A:2
För spelare födda:
Speldagar:
Veckomatcher:
Speltid:
Seriespel 9 omg:
Seriespel 10 omg:

- 03/-04 och yngre
Lördag/Söndag
Måndag - Fredag
3*20 Spolning ska ske mellan varje period
v. 40-49
Grundserie
v. 51-9
Två serier, gul och röd
Rödserie
Placering 1-5 i grundserie
Gulserie
Placering 6-10 i grundserie
OBS! Komma överens v. 45 om det ska vara enkel med 10 lag efter jul eller delas upp i två serier.
U14 B:1
För spelare födda:
Speldagar:
Veckomatcher:
Speltid:
Seriespel 11 omg:
Seriespel 10 omg:
U13 B:2
För spelare födda:
Speldagar:
Veckomatcher:
Speltid:
Seriespel 14 omg:

-05 och yngre
Lördag
Måndag - Fredag
3*15 Spolning endast mellan andra och tredje perioden
v. 40-49
Grundserie
v. 51-9
Två serier, gul och röd
Rödserie
Placering 1-6 i grundserie
Gulserie
Placering 7-11 i grundserie
-06 och yngre
Röd Söndag och Gul Lördag
Måndag - Fredag
2*20
v. 42-50, 2-9 Två serier Röd och Gul

U12 C:1
Genomförs som seriespel, dock utan tabell och resultat (inga matchprotokoll)
Tacklingar är tillåtna endast från 12 år och äldre, detta gäller endast C1-Pojkar EJ C2-POJKAR
För spelare födda:
-07 och yngre
Speldagar:
Röd Söndag och Gul Lördag
Eventuellt veckomatcher:
Måndag - Fredag
Speltid:
2*20
Seriespel 15 omg:
v. 42-50, 2-11 Rödserie
Seriespel 14 omg:
v. 42-50, 2-10 Gulserie

U11 C: 2 (Helplan) Spelas i poolform (ej resultatredovisning = inga matchprotokoll)
För spelare födda:
-08 och yngre
Speldagar:
Lördag – Söndag
Alla matcher spelas:
2*15
endast 1minuters utvisningar
Seriespel:
v. 42–8

FHK XL
OBS! Stort ledar- och föreningsansvar råder
För spelare födda:
-05 och äldre
Speldagar:
Lördag
Veckomatcher:
Måndag - Fredag
Speltid:
3*20 Spolning ska ske mellan varje period
Seriespel 15 omg:
v. 43-50, 2-8
Slutspel:
Semifinal helgen vecka 10 och final 16 mars 2019
FHL Medium (Helplan) Spelas i poolform ej resultatredovisning
Ett stort ledar- och föreningsansvar råder, där mötande föreningar ska kontakta varandra innan
matchdagen. Inga matchprotokoll ska användas.
För spelare födda 04-08
Speldagar: Helgmatcher
Speltid: 2*20
Flickor MZ
Specifikt för Flickor MZ födda 2004-2008
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.
1.1 Flickor MZ spelar på tvären i en zon.
1.2 Isen indelas i en eller två halvplaner genom att utmed den blå linjen ställa en minisarg.
1.3 Målburarna ska placeras på långsidan 1,5 meter mellan bakkant och sarg.
1.4 Lagen spelar med tre (3) utespelare och en (1) målvakt i varje byte (målvakten får inte
ersättas med utespelare).
1.5 Matchtid 2x10
1.6 Utvisning ersätts med straffslag.
1.7 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.
1.8 Flickor MZ ingår i FHL M poolspelschema där man byter ut vissa omgångar till MZ spel.
Förening kan anmäla flera lag.
1.9 Poolspel med förening som arrangör.
1.10 Förening som anmäler Flickor MZ-lag kan komma att åläggas arrangörskap av poolspel.
1.11 Lag sammansatta genom samverkan mellan föreningar godkänns.
1.12 Kontaktplikt föreligger lagen emellan inför match.
Björnligan och FHL Smal
-Stort ledaransvar! Tänk på utvecklingen av den enskilda spelaren.
- Björnligan födda 09/10 & FHL S födda 09-yngre
-Spel på tvären.
-Minst två matcher per lag
-Matchtid Björnligan 2*18 rullande tid, med tutbyten varje 90 sekund
-Matchtid FHL Smal 2*15 rullande tid, med tutbyten varje 90 sekund
-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.
-Vid nedsläpp ska det ske i mitten, i respektive halvplan
-Pooler spelas med rekommenderat fyra lag. Målvakt + 4 utespelare
-OBS!!!! Tacklingsförbud
-Björnligan & FHL S spelar med svart puck
-Slagskott tillåtet i båda åldersgrupperna
-Målvakten får inte ersättas med utespelare i Björnligan

-Inga matchprotokoll, men dispenser ska uppvisas för övriga lag innan poolspelet startar.

Distriktsmästerskap.
U16 DM
3 omgångar 2 matcher. Spelas som serie med veckomatcher 45, 47 och 49
Segrande lag är DM-mästare 2018/2019 och representerar Uppland i Region Östs poolspel (SMkval) Den 22-24 februari med sex deltagande lag som arrangeras av Upplands Ishockeyförbund
gemensamt med DM segrare. Poolspelet är kvalificerande till U16 SM.
U13, U14, U15, genomför Gruppspel helgen vecka 10.
Finaler spelas lördagen den 16 mars 2019.

När matcher ska avgöras med straffslag gäller följande:
1. Straffslagen utförs mot båda målen utan sidbyte. Mitten av banan från mittcirkeln till mål
skrapas.
2. Lagen utser tre (3) spelare som ska utföra straffslagen. Dessa behöver inte namnges i förväg.
Dom
fyra målvakterna och samtliga spelare som finns på laguppställningen har rätt att delta i
straffläggningen.
3. Utvisad spelare som inte avtjänat sitt straff får inte utföra straffslag. Utvisad spelare ska vara
kvar i
utvisningsbåset alternativt omklädningsrummet.
4. Domaren avgör genom lottning och under överinseende av lagens kaptener, vilket lag som ska
starta
straffläggningen. Vinnaren av lottningen får välja om hans lag ska börja skjuta eller inte.
5. Målvakterna från respektive lag får bytas efter varje straffslag.
6. Straffslagen utförs enligt Officiell regelbok 176.
7. Lagen utför tre straffslag vardera. Turordningen mellan lagen skiftas. Om ett avgörande sker
tidigare
exempelvis 2-0, ska inte resterande straffslag utföras.
8. Om resultatet är oavgjort efter tre straffar av vardera laget ska straffslag utföras enligt Sudden
Death,
med samma eller nya spelare, med det andra laget som startar straffläggningen. Samma spelare
kan
användas för straffslagen i Sudden Death. Det lag som först har gjort flest mål, efter lika antal
utförda
straffslag, har segrat.
9. Protokollföraren antecknar samtliga spelare som lägger straffslag och de målvakter som deltar,
samt
utgången av straffläggningen.
10. Endast det avgörande målet räknas in i slutresultatet. Målet krediteras den spelare som gjorde
det
avgörande målet och den målvakt det berör.

