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Inledning
Svenskidrotts strategi är att idrottsrörelsen ska vara utformad så att människor i alla åldrar ska ha
möjlighet att delta i föreningsidrott på sinaegna 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 medrespekt för barnets åsikter alltid ha dessbästa,
dvs. dessvälmående, 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 Dalahockeyn ska
genomsyras av Svenskidrotts strategi och vara utformade för att stötta föreningarnas arbete,
hemmaplansmodellen 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 idrottsstrategi och ett barnrättsperspektiv.

Generella bestämmelser
Tävlingsregler
Dalarnas Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i
Dalarna. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets och Dalarnas
Ishockeyförbunds tävlingsregler. Med tävlingsregler avses tävlingsbestämmelser, seriebestämmelser,
officiell regelbok, reglementen, föreskrifter och anvisningar.

Seriebestämmelsernas omfattning
Dessa seriebestämmelser gäller alla matcher i Dalarnas Ishockeyförbunds ungdomsturnering samt
övriga barn- och ungdomsmatcher inom distriktet där förening som tillhör Dalarnas Ishockeyförbund
deltar eller står som arrangör.
Svenska Ishockeyförbundets spelregler gäller. SDF kan fatta beslut om avvikelser i TB för
distriktsserierna i de fall bestämmelserna så medger.
Ungdomsserier U9-U16 och HockeyTrean Dalarna är Distriktsserier där tävlingsbestämmelser fastställs
av Dalarnas Ishockeyförbund.
Övriga serier U16 Region Väst, J18Div1, J18 Region Väst, J20Div1, J20 Region Väst, HockeyTvåan,
DamEttan, DamTvåan är Regionala serier där tävlingsbestämmelser fastställs av Region Väst.

Anmälan och efteranmälan till seriespel
Anmälan till seriespel skickas ut till samtliga föreningar och har ett sista datum för anmälan.
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Vid efteranmälan kan vi inte garantera plats beroende på antal lag och om spelschemat är fastställt.
Antal spelare 20+2

Förutsättningar för deltagande i spel.
Deltagande i spel förutsätter.
att föreningen har betalat anmälningsavgifterna samt övriga förfallna avgifter till förbundet innan
seriespelet påbörjas.
att föreningens aktiva spelare är säsongsregistrerade.
att varje lag har en person med giltig tränarutbildning registrerad som HeadCoach.

Innehållet i tävlingsregler/seriebestämmelser
Det är varje förenings, ledares, spelares och funktionärs skyldighet att förvissa sig om innehållet i vid
varje tidpunkt gällande tävlingsregler/seriebestämmelser.

Matchtillstånd/Sanktioner
Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar. SIF och DIF 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 DIF. Är seriestart för deltagande lag senare än 15
september gäller datum för aktuell series start.
Arrangerande förening ska alltid söka tillstånd hos DIF.
Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, DIF eller en förening (registrerad med RF nummer) med
aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen.
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.
Ordinarie serieverksamhet har företräde.
Ungdomslag får delta i cup och turnering enligt nedan
U16/15
För spel i hela världen
U14/13
För spel i Europa
U12/11
För spel i Norden
U10
För spel i Sverige
U9 och yngre för spel inom SDF.
Vid internationella matcher ska tillstånd sökas oavsett tidpunkt och ansökan ska ges in till SDF fyra
veckor innan match.
Det åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har tillstånd från sitt landsförbund och
är försäkrade.
Träningsmatcher och cuper spelas enligt de regler som gäller för ålderskullen under tiden för seriespel
för den aktuella ålderskullen.
Tillstånd ska vara DIF tillhanda senast 4 veckor innan, därefter tas en
expeditionsavgift ut på 500kr per ansökan.

Krav för tränare och ledare
Alla föreningar som deltar i seriespel 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. Samtliga ledare ska vara införstådda i och bedriva
verksamhet i enlighet med innehållet i Hemmaplansmodellen.
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Registrering av tränare i TSM.
Alla föreningar ska registrera sina tränare i TSM för respektivelag senast den15 september. För att delta
i spel ska varje lag ha en person med giltig tränarutbildning registrerad som HeadCoach. Saknas detta
så kan föreningen beviljas dispens mot dispensavgift som återbetalas efter genomförd utbildning under
året.

Registrering av spelare i TSM.
Alla föreningar som deltar i seriespel ska säsongsregistrera sina spelare i TSM. Detta gäller alla
ishockeyspelare från TKH tom U16 och ska göras innan seriestart för respektive ålder.

Domaransvarig i förening (DAIF)
Varje förening ska ha en egen domaransvarig. Föreningen ska rapportera till Dalarnas Ishockeyförbund
vem som är utsedd till DAIF senast den 15 september varje säsong.

Domare
Matcher som spelas i Dalaserien U-11 och uppåt 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.

Domartillsättning i olika serier
TKH-U10 Matchledare
U11-U15 tillsätter föreningen.
U16 och uppåt tillsätter förbundet
Endast godkända domare som genomgått förbundets Domarkurs (fr U11) eller Matchledarkurs (TKHU10) får döma i samtliga serier.

Expeditions Avgifter
Kansliavgifter, som också inbegriper sanktionsavgifter för ungdomslag t. o. m U 16
SHL, Elit, Allsvenskan,
10.000:Div1
7000:Div2
5000:Div3
4500:Damlag
4500:Juniorer
3000:Förening med endast flick- och pojklag
2500:Expeditionsavgifter
Dispens per ärende efter 1 oktober
Säsongsregistrering tränare (per styck)
Registrera resultatrapportör per/lag
Lagledning (per lag)
Hockeykortet Inbetalning via
PayEx 1/11 2020 - 28/2 2021
Ej betalda Hockeykort per den 28/2 2021

100:50:50:100:50:100:-

Digitala övergångar/spelaravtal
Övergång U13 och uppåt
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Övergång U12 och nedåt
Spelaravtal
Övergång och spelaravtal

0:350:600:-

Öppettider: vardagar 00:00 - 17:00 helgdagar 00:00 - 14:00
Digitala övergångar/spelaravtal som blir godkända efter 17.00 på vardagar och efter 14.00 på helgdagar
kommer att verkställas i systemet dagen efter.
Tillstånd
Tillståndsavgift internationell match

350:-

Matchsekretariat
Matchsekretariatet ska bemannas med en protokollförare, en matchtidtagare, en speaker samt en
strafftidtagare/funktionär i vartdera utvisningsbåset vid spel på helplan. Vid spel på mindre yta i
anpassade spelformer bemannas matchsekretariatet med en tidtagare. Här kan det också vara bra med
en sargvakt på isen om den provisoriska sargen/planavdelaren flyttar på sig.

Tabeller
Distriktsserier och cuper: Enligt riktlinjer för Nya Spelformer för resp. åldersgrupp. Se
www.hemmaplansmodellen.se

Åldersgrupper
U16 – spelare födda 2005 eller senare
U15 – spelare födda 2006 eller senare
U14 – spelare födda 2007 eller senare
U13 – spelare födda 2008 eller senare
U12 – spelare födda 2009 eller senare
U11 – spelare födda 2010 eller senare
U10 – spelare födda 2011 eller senare
U9 – spelare födda 2012 eller senare

Matchstart
Match för ungdomslag U9-U12, spelas på helger och kan starta tidigast kl.09.00 och senast kl.17.30.
Match för ungdomslag U13-U16 kan på vardag starta tidigast kl. 17.30 och senast kl. 20.00 och på
helger tidigast kl. 09.00 och senast kl. 20.00.
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Match-och resultatrapportering
Matcher rapporteras i OVR från U13 och uppåt.
U9-U12, endast registrering av spelare och tränare registreras i OVR Lighter.
Matchtider
U11
U12
U13
U14
U15
U16
Flickserie

1x15 min/poolspel
1x15 min/poolspel
3x15 min
3x15 min
3x20 min
OT (5) + GWS (3) 3 spelare
3x20 min
OT (5) + GWS (3) 3 spelare
3x15 min

Matchdräkter
Om två lag har alltför lika dräkter ska bortalaget spela i annan klart skiljande tävlingsdräkt. Det är
bortalagets ansvar att i förväg ta reda på motståndarlagets dräkt.

Flytt/Inställda/Uppskjutna matcher
Ansökan om matchflytt ska ske minst 14 dagar innan ursprungligt speldatum. Ansökan som inte är
korrekt eller fullständigt ifylld handläggs inte. Inställda eller flyttade matcher U11-U16 och
HockeyTrean, anmälan om matchändring görs på blankett som finns att tillgå på Dalarnas
Ishockeyförbunds hemsida
http://www.swehockey.se/Distrikt/dalarnasishockeyforbund/Tavling/Blanketter/ och mailas till
Dalarnas Ishockeyförbund ishockey@dalaidrotten.se

Sen matchflytt
Förening kan på grund av oförutsedd omständighet ansöka om matchflytt senare än 14 dagar innan
ursprungligt speldatum, se info via länk.
http://www.swehockey.se/Distrikt/dalarnasishockeyforbund/Tavling/Blanketter/
Inga fastställda seriematcher får ställas in utan kontakt med serieadministratören.
Om lag och domare åsamkats extra kostnader genom att förening underlåtit att i tid meddelat om
flyttad/inställd/uppskjuten match, kan serieadministratören besluta att den orsakande föreningen ska
ersätta extra kostnader till berörda. Matchändringar i regionala serier gör ni till respektive
serieadministratör.

Uteblivande från match
Lag som uteblir från match kan uteslutas ur aktuell serie och kan debiteras en administrations-avgift
motsvarande högst två anmälningsavgifter.

Hockeykort och Lagförsäkring
Varje förening som deltar i serieverksamhet från U11 till senior ska teckna försäkring enligt gällande
försäkringsbestämmelser (Gjensidige fr.o.m. 191001, skada innan 191001 Svedea).
Lag för vilkets lagets förening inte erlagt försäkringspremie har inte rätt att deltaga i match anordnad av
SIF, regionerna, SDF eller föreningar. Säsongen 20/21 debiteras spelare födda 2010 och tidigare.
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Utrustning
Alla spelare i inom svensk ishockey ska bära korrekt utrustning enligt den officiella regelboken.

Lagnamn
Laget heter som föreningen. Är det ett snedstreckslag ska samtliga föreningars namn finnas med.

Föreningsgemensamt snedstreckslag
I syfte att bibehålla lag och spelare i verksamheten på distriktsnivå 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 delta i DM men ej kvalificera sig till spel
om SM.
Dispensansökan avseende snedstreckslag lämnas till berört SDF på avsedd blankett. Bedömning av
tillämpning görs bland annat utifrån antalet spelare i spelarregistret och geografisknärhet
mellansamverkande föreningar. Vidbedömningen av dispensansökan ska utgångspunkten vara att
syftet är att bibehålla spelare och lag i verksamheten.

Spelare, representation
Spelare representerar den förening för vilken spelaren är registrerad i Hockeykortsregistret. Det är inte
tillåtet att delta i seriespel i fler föreningar samtidigt, undantag snedstreckslag och dam/flick som kan
representera två föreningar (kan efter godkänd dispens spela i ett dam/flicklag och ett pojklag i olika
föreningar, ej spela två flick/damlag i olika föreningar).
Samtliga spelare ska vara registrerade i Hockeykortsregistret.
Förening som spelat med okvalificerad spelare ska anses ha förlorat matchen. Spelare och förening kan
åläggas påföljder enligt TB 9.7.

Övergångar/föreningsbyten
Spelare som representerar en förening enligt TB 4:1 kan under tiden 16 maj 2020 - 15 februari 2021
byta förening om alla tre parter är överens. Vid en fullgjord övergång till ny förening kan spelaren ej
genomföra en ny övergång innan den föregående har varit registrerad under en period om 4 dagar
(inklusive helgdagar).
Digitala övergångar som blir godkända efter kl. 17.00 vardagar och efter kl. 14.00 på helgdagar kommer
att verkställas i systemet dagen efter.
För U12 spelare och yngre är övergångshandlingen kostnadsfri.

Disciplin
Dalarnas Ishockeyförbund administrerar ärenden från U9 till HockeyTrean (distriktsserier). De regionala
serierna (U16Elit, J18Div1, J18Elit, J20Div1, J20 Elit, HockeyTvåan, Damettan och Damtvåan)
administreras av Region Väst.

Dispenser
Inga överåriga tillåts delta utan giltig dispens, gäller samtliga serier.
Dispensbestämmelser hittar ni här:
http://www.swehockey.se/Distrikt/dalarnasishockeyforbund/Tavling/tavlings-ochseriebestammelser/
Dispensansökan hittar ni här:
http://www.swehockey.se/Distrikt/dalarnasishockeyforbund/Tavling/Blanketter/
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Dispens ska vara förbundet tillhanda senast 1 oktober. Därefter tas en expeditionsavgift ut på
100kr/dispens, exp. avgiften gäller från U12 och uppåt.
Dispens beviljas för inlåning av MV från annan förening i distriktet upp t.o.m. U14. Beviljas under
förutsättning att MV saknas i det egna laget, egen MV har företräde. Missbrukas dispensen kommer
den att tas bort. Denna dispens är beviljad för att lag ska kunna genomföra matcher.
Förening som spelat med okvalificerad spelare ska anses ha förlorat matchen. Spelare och förening kan
åläggas påföljder enligt TB 9.7.
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Seriebestämmelser Dalarnas Ishockeyförbunds
ungdomsserier 2020/2021

•
•

A1 (U16) Division 1
A2 (U15)

•

B1 (U14)
o 5 mot 5
B2 (U13)
o 5 mot 5

•

•

•

•
•
•

C1 (U12)
o Poolspel 3 mot 3
o
C2 (U11)
o Poolspel 3 mot 3
D1 (U10)
o Poolspel 3 mot 3
D2 (U9)
o Poolspel 3 mot 3
D3 (TKH)
o Poolspel 3 mot 3

Ungdomsserierna, är distriktsserier och seriebestämmelser för dessa serier fastställs därför av Dalarnas
Ishockeyförbund.
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Åldersgrupp

Speltid

Möten

De tre bästa går till U16 Forts. A tillsammans

3x20 min

2 fram 201219

med Gästrikland

5 minuter OT

Minst ett ”rent” lag måste finnas bland de tre

3 spelare + ev. straffar

A1 U16 DIV1 2005 9 lag

som får tävla om SM
Övriga lag går till Forts. B tillsammans
med Gästrikland
Rapportering sker i OVR Light
Speldag lördag
A2 U15 2006 10 lag
Rapportering sker i OVR Light

3x20 min

Speldag söndag

5 minuter OT

2

3 spelare + ev. straffar
B1 U14 2007 11 lag
Spel på helplan 5 mot 5

2

Minst 2ggn/år spel med 3 mot 3, 1/3 dels plan
20x30m
Rapportering sker i OVR Light

3x15 min

Speldag lördag

_________________________________________________________________________________
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B2 U13 2008 10 lag

2

Spel 5 mot 5 helplan
Minst 2ggn/år spel med 3 mot 3, 1/3 dels plan
20x30m
Rapportering sker i OVR Light

3x15 min

Speldag söndag
C1 U12 2009 20 lag
Spel 3 mot 3, 1/3 dels plan 20x30m

1x15 min

OVR Lighter
C2 U11 2010 21 lag
Spel 3 mot 3, ¼ dels plan 15x30m

1x15 min

D1 U10 2011 25 lag
Spel 3 mot 3, ¼ dels plan 15x30m

1x15 min

OVR Lighter
D2 U9 2012 22 lag
Spel 3 mot 3, 1/6 dels plan 15x20m

1x15 min

OVR Lighter
D3 TKH 2013 och yngre
Spel 3 mot 3, 1/6 dels plan 15x20m

1x15 min

Flickserie 5 lag 10-14 år
Rapportering sker i OVR Light

3x15 min

3

Speldag lördag
I serien tillåts följande delta:
Alla spelare upp till och med 15 år
Spelare över 15 som ej spelat/spelar Div2 eller högre
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