BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS
SERIEBESTÄMMELSER
SÄSONGEN 2021/2022

Seriebestämmelser för tävlingsverksamheten i Bohuslän-Dals
Ishockeyförbund 2021/2022
Nedanstående seriebestämmelser (SB 2021/2022) som fastställts av Bohuslän/Dals
Ishockeyförbund, och träder i kraft den 8 oktober 2021 och gäller för Bohuslän/Dals
Ishockeyförbunds tävlingsverksamhet.
Dessa bestämmelser kan ändras och uppdateras under säsongen av Bohuslän/Dals
Ishockeyförbunds tävlingskommitté.
Genom dessa bestämmelser upphävs alla tidigare seriebestämmelser, samt all annan
information av Bohuslän/Dals Ishockeyförbund (BDIF) i cirkulär och skrivelse.
I Svenska Ishockeyförbunds tävlingsbestämmelser (TB 2021/2022) och spelregler finns att
läsa kompletterande anvisningar och information om tillämpning av seriebestämmelserna (SB
2021/2022).
BDIF har ansvaret för DM för Damer, Seniorer, J 20, J 18, U 16, U 14, U 13, U 12,
ungdomsserier U16, U 15, U14, U13, U 12, U 11, U 10, U 9.
Resultat och serietabeller publiceras från U13 till seniorverksamhet och samtliga matcher i
serier/poolspel/DM spelas i TSM/OVR.
Spelår enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser, § 1:5:
Med spelår avses tiden 16 maj - 15 maj.
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 i TSM.
Spelformerna enligt hemmaplansmodellen gäller tills efter spelårets slut 15 maj säsongen man
spelat U12 födda 2010 eller senare.
Tävlingarna administreras av BDIF:s tävlingskommitté och ingår i BDIF:s verksamhetsplan
och seriebestämmelser.
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§ 1. J18 DM seriebestämmelser 2021-2022.
§ 1:1 Spelas som en enkelserie. Segrande lag är Distriktsmästare. Deltagande lag skall bestå
av spelare födda 2004 eller senare. Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser § 5:7 E
Seriemetoden – tre poäng utan overtime och straffar gäller.
Beträffande ordningsföljden gäller följande:
A) Segrande lag under ordinarie tid får 3 poäng. Förloraren får 0 poäng. Vid oavgjord match
får lagen 1 poäng vardera.
B) Ordningsföljden mellan lagen i en serie avgörs med antalet vunna poäng.
C) Vid lika poängställning avgör målskillnaden, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda
och insläppta mål.
D) Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
E) Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande.
F) Kan ordningsföljden ändå inte fastställas spelas skiljematch på en av SIF fastställd bana,
dock endast om utgången av matchen har betydelse för serieseger, upp- eller nedflyttning i
seriesystemet.
G) Om det inte finns någon möjlighet att genomföra en skiljematch sker lottning.
§ 1:2 Speltid under 2 x 20 minuter effektiv tid.
§ 1:3 Förening äger rätt att i varje match använda högst 22 spelare, varav två skall vara
målvakter. Kommentar: Om lag endast har en (1) målvakt får laget använda högst 20
utespelare.
§ 1:4 Utlyst DM match får ej flyttas utan godkännande från serieadministratören.
§ 1:5 Matchrapportering sker i TSM.
§ 1:6 Serieadministratör, Bohuslän/Dals Ishockeyförbund.
§ 1:7 Bestraffningsärenden handlägges av disciplinnämnden i Bohuslän/Dal.
§ 1:8 Matchledare (domare) tillsättes och bekostas av BDIF ("3 domarsystem").
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§ 1:9 Utrustning: Vid match och uppvärmning/träning inför match skall samtliga spelare bära
av Svenska Ishockeyförbundets godkänt hals-, huvud- och ansiktsskydd
.
§ 1:10 Förening som lämnar återbud till deltagande i DM efter verkställd lottning åsamkas en
straffavgift enligt årsmötesbeslut utöver anmälningsavgiften.
§ 1:11 Arrangerande förenings åtagande i samband med J18 DM. Arrangerande förening står
för följande kostnader: Ishyra
§ 1:12. Arrangerande förening har rätt tillgodoräkna sig: Biljettintäkter, övrig försäljning runt
arrangemanget. Arrangerande förening äger även rätten sälja turneringen till sponsor.
§ 1:13 I övrigt gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.
§ 1:14 Arrangör: TBD.
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§ 2. U–16 DM seriebestämmelser 2021-2022
§ 2:1 Spelas som en enkelserie. Segrande lag är Distriktsmästare och kommer att anmälas till
U – 16 SM. Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2006 eller senare. Svenska
Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser § 5:7 E: Seriemetoden – tre poäng utan overtime
och straffar gäller.
Beträffande ordningsföljden gäller följande:
A) Segrande lag under ordinarie tid får 3 poäng. Förloraren får 0 poäng. Vid oavgjord match
får lagen 1 poäng vardera.
B) Ordningsföljden mellan lagen i en serie avgörs med antalet vunna poäng.
C) Vid lika poängställning avgör målskillnaden, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda
och insläppta mål.
D) Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
E) Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande.
F) Kan ordningsföljden ändå inte fastställas spelas skiljematch på en av SIF fastställd bana,
dock endast om utgången av matchen har betydelse för serieseger, upp- eller nedflyttning i
seriesystemet.
G) Om det inte finns någon möjlighet att genomföra en skiljematch sker lottning.
§ 2:2 Speltid under 2 x 20 minuter effektiv tid.
§ 2:3 Förening äger rätt att i varje match använda högst 22 spelare, varav två skall vara
målvakter. Kommentar: Om lag endast har en (1) målvakt får laget använda högst 20
utespelare.
§ 2:4 Utlyst DM match får ej flyttas utan godkännande från serieadministratören.
§ 2:5 Matchrapportering sker i TSM.
§ 2:6 Serieadministratör, Bohuslän/Dals Ishockeyförbund.
§ 2:7 Bestraffningsärenden handlägges av disciplinnämnden i Bohuslän/Dal.
§ 2:8 Matchledare (domare) tillsättes och bekostas av BDIF ("3 domarsystem").
§ 2:9 Utrustning: Vid match och uppvärmning/träning inför match skall samtliga spelare bära
av Svenska Ishockeyförbundets godkänt hals-, huvud- och ansiktsskydd.
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§ 2:10 Förening som lämnar återbud till deltagande i DM efter verkställd lottning åsamkas en
straffavgift enligt årsmötesbeslut utöver anmälningsavgiften.
§ 2:11 Arrangerande förenings åtagande i samband med U 16 DM. Arrangerande förening
står för följande kostnader: Ishyra
§ 2:12. Arrangerande förening har rätt tillgodoräkna sig: Biljettintäkter, övrig försäljning runt
arrangemanget. Arrangerande förening äger även rätten sälja turneringen till sponsor.
§ 2:13 I övrigt gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.
§ 2:14 Arrangör: Stenungsunds HF 2021-12-18
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§ 3. U–14 DM seriebestämmelser 2021-2022
§ 3:1 Spelas som en enkelserie. Bäst placerade lag är Distriktsmästare. Deltagande lag skall
bestå av spelare födda 2008 eller senare. Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser §
5:7. E Seriemetoden – tre poäng utan overtime och straffar gäller.
Beträffande ordningsföljden gäller följande:
A) Segrande lag under ordinarie tid får 3 poäng. Förloraren får 0 poäng. Vid oavgjord match
får lagen 1 poäng vardera.
B) Ordningsföljden mellan lagen i en serie avgörs med antalet vunna poäng.
C) Vid lika poängställning avgör målskillnaden, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda
och insläppta mål.
D) Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
E) Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande.
F) Kan ordningsföljden ändå inte fastställas spelas skiljematch på en av SIF fastställd bana,
dock endast om utgången av matchen har betydelse för serieseger, upp- eller nedflyttning i
seriesystemet.
G) Om det inte finns någon möjlighet att genomföra en skiljematch sker lottning.
§ 3:2 Speltid under 2 x 15 minuter effektiv tid.
§ 3:3 Förening äger rätt att i varje match använda högst 22 spelare, varav två skall vara
målvakter. Kommentar: Om lag endast har en (1) målvakt får laget använda högst 20
utespelare.
§ 3:4 Utlyst DM match får ej flyttas utan godkännande från serieadministratören.
§ 3:5 Matchrapportering sker i TSM.
§ 3:6 Serieadministratör, Bohuslän/Dals Ishockeyförbund.
§ 3:7 Bestraffningsärenden handlägges av disciplinnämnden i Bohuslän/Dal.
§ 3:8 Matchledare (domare) tillsättes och bekostas BDIF ("3 domarsystem").
§ 3:9 Utrustning: Vid match och uppvärmning/träning inför match skall samtliga spelare bära
av Svenska Ishockeyförbundets godkänt hals-, huvud- och ansiktsskydd.
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§ 3:10 Förening som lämnar återbud till deltagande i DM efter verkställd lottning åsamkas en
straffavgift enligt årsmötesbeslut utöver anmälningsavgiften.
§ 3:11 Arrangerande förenings åtagande i samband med U 14 DM. Arrangerande förening
står för följande kostnader: Ishyra.
§ 3:12. Arrangerande förening har rätt tillgodoräkna sig: Biljettintäkter, övrig försäljning runt
arrangemanget. Arrangerande förening äger även rätten sälja turneringen till sponsor.
§ 3:13 I övrigt gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser
§ 3:14 Arrangör Munkedals BK 2022-04-02.
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§ 4. U–13 DM seriebestämmelser 2021/2022
§ 4:1 Spelas som en enkelserie. Bäst placerade lag är Distriktsmästare. Deltagande lag skall
bestå av spelare födda 2009 eller senare. Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser §
5:7 E Seriemetoden – tre poäng utan overtime och straffar gäller.
Beträffande ordningsföljden gäller följande:
A) Segrande lag under ordinarie tid får 3 poäng. Förloraren får 0 poäng. Vid oavgjord match
får lagen 1 poäng vardera.
B) Ordningsföljden mellan lagen i en serie avgörs med antalet vunna poäng.
C) Vid lika poängställning avgör målskillnaden, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda
och insläppta mål.
D) Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
E) Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande.
F) Kan ordningsföljden ändå inte fastställas spelas skiljematch på en av SIF fastställd bana,
dock endast om utgången av matchen har betydelse för serieseger, upp- eller nedflyttning i
seriesystemet.
G) Om det inte finns någon möjlighet att genomföra en skiljematch sker lottning.
§ 4:2 Speltid under 2 x 15 minuter effektiv tid.
§ 4:3 Förening äger rätt att i varje match använda högst 22 spelare, varav två skall vara
målvakter. Kommentar: Om lag endast har en (1) målvakt får laget använda högst 20
utespelare.
§ 4:4 Utlyst DM match får ej flyttas utan godkännande från serieadministratören.
§ 4:5 Matchrapportering sker i TSM.
§ 4:6 Serieadministratör, Bohuslän/Dals Ishockeyförbund.
§ 4:7 Bestraffningsärenden handlägges av disciplinnämnden i Bohuslän/Dal.
§ 4:8 Matchledare (domare) tillsättes och bekostas BDIF ("minst 2 domare/match").
§ 4:9 Utrustning: Vid match och uppvärmning/träning inför match skall samtliga spelare bära
av Svenska Ishockeyförbundets godkänt hals-, huvud- och ansiktsskydd.
§ 4:10 Förening som lämnar återbud till deltagande i DM efter verkställd lottning åsamkas en
straffavgift enligt årsmötesbeslut utöver anmälningsavgiften.
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§ 4:11 Arrangerande förenings åtagande i samband med U 13 DM. Arrangerande förening
står för följande kostnader: Ishyra
§ 4:12. Arrangerande förening har rätt tillgodoräkna sig: Biljettintäkter, övrig försäljning runt
arrangemanget. Arrangerande förening äger även rätten sälja turneringen till sponsor.
§ 4:13 I övrigt gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser
§ 4:14 Arrangör Lions HC.
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§ 5 Seriebestämmelser för U14, Distriktsserie 2021/2022
§ 5:1 U-14 Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2008. Svenska Ishockeyförbundets
tävlingsbestämmelser § 5:7 A gäller: seriemetoden – lång serie gäller.
Beträffande ordningsföljden i serien gäller följande:
A) Segrande lag får 2 poäng. Förlorande lag får 0 poäng. Vid oavgjord match får båda lagen 1
poäng.
B) Ordningsföljden mellan lagen i en serie avgörs med antalet vunna poäng.
C) Vid lika poängställning avgör målskillnaden, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda och
insläppta mål.
D) Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
E) Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande.
F) Kan ordningsföljden ändå inte fastställas spelas skiljematch på en av SIF fastställd bana,
dock endast om utgången av matchen har betydelse för serieseger, upp- eller nedflyttning i
seriesystemet
§ 5:2a Överåriga spelare: 3 st födda 2007 får användas per match
§ 5:2b Underåriga spelare: max 5 spelare födda 2009.
§ 5:3 Om förening deltager med två lag i serien äger spelare rätt att representera båda lagen,
gäller dock inte i samma match.
§ 5:4 Förening äger rätt att i varje match använda högst 22 spelare, varav två skall vara
målvakter. Kommentar: Om lag endast har en (1) målvakt får laget använda högst 20
utespelare.
§ 5:5 Speltid: 3 x 20 minuter, effektiv tid. Spolning i periodpaus.
§ 5:6 Tävlingen spelas i serieform där lagen möter varandra 2 gånger enligt fastställt
spelschema.
§ 5:7 Matcher skall förläggas till sådan tidpunkt som ger en så gynnsam resa till och från
matcharenan som möjligt. Spelordningen gäller som kallelse.
§ 5:8 Utlyst seriematch får ej flyttas utan godkännande från serieadministratören.
Ny matchdag och starttid för match skall alltid meddelas i samband med ändring. W O får ej
förekomma, alla matcher skall spelas.
§ 5:9 Matchrapportering sker i TSM.
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§ 5:10 Serieadministratör, Bohuslän/Dals Ishockeyförbund.
§ 5:11 Bestraffningsärenden handlägges av disciplinnämnden i Bohuslän/Dals
Ishockeyförbund.
§ 5:12 Matchledare (domare) tillsätts och bekostas av arrangerande förening (3 domarsystem).
§ 5:13 Utrustning: Vid match och uppvärmning/träning inför match skall samtliga spelare
bära av Svenska Ishockeyförbundets godkänt hals-, huvud- och ansiktsskydd.
§ 5:14 Förening som lämnar återbud till deltagande i serien efter verkställd lottning eller efter
seriestart, åsamkas en straffavgift enligt årsmötesbeslut utöver anmälningsavgiften.
§ 5:15 I övrigt gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser:
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§ 6 Seriebestämmelser för U13 Distriktsserie 2021/2022
§ 6:1 U-13 Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2009. Laget tillåts att använda max 5
st spelare födda 2010 per match. Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser § 5:7 A:
Seriemetoden – lång serie gäller.
Beträffande ordningsföljden i serien gäller följande:
A) Segrande lag får 2 poäng. Förlorande lag får 0 poäng. Vid oavgjord match får båda lagen 1
poäng.
B) Ordningsföljden mellan lagen i en serie avgörs med antalet vunna poäng.
C) Vid lika poängställning avgör målskillnaden, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda och
insläppta mål.
D) Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
E) Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande.
F) Kan ordningsföljden ändå inte fastställas spelas skiljematch på en av SIF fastställd bana,
dock endast om utgången av matchen har betydelse för serieseger, upp- eller nedflyttning i
seriesystemet
§ 6:2a Överåriga spelare: 3 st födda 2008 får användas per match
§ 6:2b Underåriga spelare: max 5 spelare födda 2010.
§ 6:3 Om förening deltager med två lag i serien äger spelare rätt att representera båda lagen,
gäller dock inte i samma match.
§ 6:4 Förening äger rätt att i varje match använda högst 22 spelare, varav två skall vara
målvakter. Kommentar: Om lag endast har en (1) målvakt får laget använda högst 20
utespelare.
§ 6:5 Speltid: 3 x 15 minuter, effektiv tid. Spolning i periodpaus.
§ 6:6 Tävlingen spelas i serieform där lagen möter varandra 2 gånger enligt fastställt
spelschema.
§ 6:7 Matcher skall förläggas till sådan tidpunkt som ger en så gynnsam resa till och från
matcharenan som möjligt. Spelordningen gäller som kallelse.
§ 6:8 Utlyst seriematch får ej flyttas utan godkännande från serieadministratören.
Ny matchdag och starttid för match skall alltid meddelas i samband med ändring. W O får ej
förekomma, alla matcher skall spelas.
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§ 6:9 Matchrapportering sker i TSM.
§ 6:10 Serieadministratör, Bohuslän/Dals Ishockeyförbund.
§ 6:11 Bestraffningsärenden handlägges av disciplinnämnden i Bohuslän/Dals
Ishockeyförbund.
§ 6:12 Matchledare (domare) tillsätts och bekostas av arrangerande förening (3 domarsystem).
§ 6:13 Utrustning: Vid match och uppvärmning/träning inför match skall samtliga spelare
bära av Svenska Ishockeyförbundets godkänt hals-, huvud- och ansiktsskydd.
§ 6:14 Förening som lämnar återbud till deltagande i serien efter verkställd lottning eller efter
seriestart, åsamkas en straffavgift enligt årsmötesbeslut utöver anmälningsavgiften.
§ 6:15 I övrigt gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser:
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§ 7 Seriebestämmelser för U9-U12 Distriktsserier
§ 7:1 Spelformer: Spelformer_Ramverk.indd (hemmaplansmodellen.se) Speltid 1x15 minuter
§ 7:1a Deltagande lag U9 skall bestå av spelare födda 2013 eller senare.
Enligt SIF bestämmelser Nya anpassade spelformer 3 mot 3 på 1/6 spelyta (15 m x 20 m)
§ 7:1b Deltagande lag U10 skall bestå av spelare födda 2012 eller senare.
Enligt SIF bestämmelser Nya anpassade spelformer 3 mot 3 på 1/4 spelyta (15 m x 30 m)
§ 7:1c Deltagande lag U11 skall bestå av spelare födda 2011 eller senare.
Enligt SIF bestämmelser Nya anpassade spelformer 3 mot 3 på 1/4 spelyta (15 m x 30 m)
§ 7:1d Deltagande lag U12 skall bestå av spelare födda 2010 eller senare.
Enligt SIF bestämmelser Nya anpassade spelformer 3 mot 3 på 1/3 spelyta (20 m x 30 m)
§ 7:2 Samtliga matcher spelas med målvakt, matchledare och domare
§ 7:3 Tävlingen spelas som poolspel enligt fastställt spelschema.
§ 7:4 Matcher skall förläggas till sådan tidpunkt som ger en så gynnsam resa till och från
matcharenan som möjligt. Spelordningen gäller som kallelse.
§ 7:5 Utlyst seriematch får ej flyttas utan godkännande från serieadministratören.
Ny matchdag och starttid för match skall alltid meddelas i samband med ändring. W O får ej
förekomma, alla matcher skall spelas.
§ 7:6 Matchrapportering sker i TSM.
§ 7:8 Serieadministratör, Bohuslän/Dals Ishockeyförbund.
§ 7:9 Bestraffningsärenden handlägges av disciplinnämnden i Bohuslän/Dals
Ishockeyförbund
§ 7:10 Utrustning: Vid match och uppvärmning/träning inför match skall samtliga spelare
bära av Svenska Ishockeyförbundets godkänt hals-, huvud- och ansiktsskydd.
§ 7:11 Förening som lämnar återbud till deltagande i serien efter verkställd lottning eller efter
seriestart, åsamkas en straffavgift enligt årsmötesbeslut utöver anmälningsavgiften.
§ 7:12 I övrigt gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser. Ingen
resultatredovisning.
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§ 8. KALLELSER
§ 8:1 Av tävlingskommittén publicerat spelprogram gäller som kallelse till motståndarlaget.
§ 8:2. Har lagen samma färg på tröjorna åligger det gästande lag att byta tröjfärg.
§ 8:3. Utlyst tävlingsmatch får ej flyttas utan godkännande av motståndarna och utsedd
serieadministratör. Flyttning av seriematch får endast ske i samråd med motståndarlaget.
Ansökan om flyttning av match skall ske i TSM.
§ 8:5. Alla matcher skall spelas. WO får ej förekomma, enligt SIF:s bestämmelser.
§ 8:6. Förening som lämnar återbud till seriespel efter det att serien är fastställd åsamkas att
anmälningsavgiften är förverkad.

§ 9. ÄNDRING AV LOTTNINGSBESTÄMMELSER
Om kollision inträffar mellan flera matcher i samma arena, äger lag från högre serie företräde.
Lag från lägre serie får då byta speldag eller byta hemmamatch mot bortamatch enligt beslut
av serieadministratören.

§ 10. MATCHRAPPORTERING
Resultatrapportering av serie och DM arrangerade av Bohuslän/Dals Ishockeyförbund görs i
TSM.
§ 11. PROTEST
Se Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser kapitel 9 Protester mm.
§ 12. ÖVERGÅNGAR OCH REGISTRERING AV SPELARE
All administration sker i TSM.
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§ 13. LAGFÖRSÄKRINGAR
Varje förening som deltager i serieverksamhet från U 11 till seniorer skall registreras i TSM
för att lagförsäkring skall gälla enligt gällande försäkringsbestämmelser.
Lag för vilket lagets förening inte erlagt försäkringspremie har inte rätt att deltaga i match
anordnad av Svenska Ishockeyförbundet, regionerna, distriktsförbunden eller föreningen.
Spelare måste registreras i TSM enligt gällande rutiner för att få deltaga i match.
För barn (U10 och yngre) krävs att dessa registreras i TSM för att omfattas av RF:s Barn-och
ungdomsförsäkring.

§ 14:1 TILLSTÅND FÖR MATCH, CUP ELLER TURNERING
Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar.
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 aktuellt lag senare än
15 september gäller aktuell seriestart.
Tillstånd för nationell match samt deltagande i cuper och turneringar söks via TSM. Cup eller
turnering kan arrangeras endast för spelare födda 2010 (U10) och äldre. 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. 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 %
egna spelare.
Föreningslag som har färre än 75 % egna spelare i laget måste ha ett samarbete med det egna
SDF:et.
§ 14:2 TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELL MATCH
Vid internationella matcher ska tillstånd sökas oavsett tidpunkt för matchen och detta gäller
även match i vilken utländska 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.
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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. 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.
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.
Ungdomslag: Tillstånd beviljas enligt följande:
U16/U15 För spel i hela världen.
U14/U13 För spel i Europa.
U12/U11 För spel i Norden.
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.
§ 14:3 GRÄNSMATCHER INOM NORDEN
Gränsföreningar inom Sverige, å ena sidan, och Danmark, Finland eller Norge, å andra sidan,
får spela mot varandra efter tillstånd från SDF.
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.
§ 15 DISPENSER
Säsongen 2021/2022/gällande dispensregler
Generella dispenser för flickor:
• Ger flickor en generell dispens att deltaga i ungdomslag som är två år yngre än för sin
ålders rätta serie. OBS Gäller ej DM.
• Generella dispenser tillåts enbart för flickors deltagande i pojkserier.
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§ 16. TRÄNARLEGITIMATIONER (kommer att uppdateras)
Alla lag inom svensk ishockey ska vid match och träning ha tränare med utbildning enligt
utbildningsstegen.
För utländska tränare gäller att de ska ha utbildning motsvarande utbildningsstegen.
Fortbildning av tränare ska genomföras enligt förbundets utbildningsplan för att
legitimationen ska vara giltig.
Tränare i underliggande divisioner (div 2 och nedåt) och ungdomslag ska ha genomgått
utbildning enligt utbildningsstegen.
1. Respektive förening skall senast 30 september varje år i SIF:s tävlingsadministration
(TSM) säsongsregistrera och lagregistrera sina tränare
2. I de fall tränarens utbildningsnivå inte är fullgod upprättas senast den 15 oktober en
utbildningsplan för tränaren tillsammans med SDF:s utbildningsansvarig.
3. Dispens beviljas innevarande säsong förutsatt att en godkänd utbildningsplan
upprättats samt att en dispensavgift enligt nedan betalas in till SDF.
i. Distriktslag
10 000:i. Underliggande divisioner och ungdomslag
4 000:4. Dispensavgiften gäller för respektive lag i föreningen.
Uppföljning av förbundsserier görs av SIF:s tävlingsavdelning och övriga serier görs av
respektive SDF. Distriktens utbildningsansvariga är ansvariga för att utbildningsplan
upprättas och följs upp.
Förening som inte följer tävlingsbestämmelserna beträffande tränarlegitimationer kan ådömas
påföljd enligt SIF:s tävlingsbestämmelser 9:7, alternativt uteslutning.
Utbildningsansvarig utfärdar intyg för godkänd kurs.
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