Seriebestämmelser
Göteborgs Ishockeyförbund
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Göteborg
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Div4
J18 Division 2 GBG/BDIF
A1 (U16/15) Göteborg
B1 (U14) Göteborg
B2 (U13) Göteborg
C1 (U12) Göteborg
C2 (U11) Göteborg
D1 (U10) Göteborg
D2 (U9) Göteborg
Tjejer Äldre (U14 – U16)
Tjejer Mellan (U11 – U13)
Tjejer Yngre(U9/U10)

Seriebestämmelser 2021 - 2022
Göteborgs Ishockeyförbund
Division 4
Genomförs med en serie bestående av 13 lag
Efter färdigspelad grundserie spelar lag 1 - 4 slutspel, semifinal & final.
Bäst placerat lag i grundserien står som hemmalag.
Spelare som regelbundet spelar i Division 3 eller högre får EJ delta i Division 4.
SERIEMETODEN – LÅNG SERIE
Speltid 2 x 20 min.
Resultatrapportering görs via TSM direkt efter avslutad match.
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
J18 Division 2 (Göteborg & Bohuslän-Dal).
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -04 eller senare
I samma seriematch kan högst två (2) J20-spelare och en (1) J20-målvakt, födda -02/03 deltaga.
(2) platser till kvalet till J18 division 1 – Ej klart beror på antalet platser vi får i kvalet.
Rekommenderade speldagar är söndagar och/eller fredagar.
Spelform:

Enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser §5:7 D - Seriemetoden –
tre poäng med Overtime och straffar

Resultatrapportering:

OVR-light. (OnLineRapportering)

Bestämmelser för 2:a lag och snedstreckslag i J18 Division 2 Göteborg
För ”2:a-lags” och snedstreckslags deltagande i J18 Division 2 Göteborg säsongen gäller följande:
- spelare som deltager eller har deltagit i ”1:a-lag” får ej deltaga i J18 division 2 utan godkänd
dispens. Måste ansökas separat.
- 2:a-lag och snedstreckslag kan ej deltaga i kvalserier.
Domar- & tävlingskonsulent
Johan Carlsson
031 – 787 51 42 & 070 - 590 61 42 johan.carlsson@gbgif.se
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
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A1 Göteborg
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -06/07. Dock max 5 stycken underåriga (födda 08 eller
senare) samtidigt per seriematch.
Serierna består av två grundserier, A1 Division 1 & A1 Division 2.
SERIEMETODEN – LÅNG SERIE
Speltid A1 Göteborg: 3 x 20 min, OT (5) + GWS (3)
Resultatrapportering skall göras via OVR-light. (OnLineRapportering)
Rekommenderade speldagar är lördagar A1 1 och söndagar för A1 2 alternativt valfri veckodag
samma omgångsvecka.
För överåriga spelare måste man söka dispens.
Krav på två ombytta målvakter vid matchstart.
För övriga tävlingsbestämmelser, läs TB.
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/

Tjejer Äldre (U14 – U16)
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -06 - 08). Dock max 5 stycken underåriga (födda 09 eller
senare) samtidigt per seriematch.
Speltid 2 x 20 minuter.
Resultatrapportering skall göras via OVR-light. (OnLineRapportering).
Rekommenderade speldagar är lördagar alternativt valfri veckodag samma omgångsvecka.
För överåriga spelare måste man söka dispens
För övriga tävlingsbestämmelser, läs nedan
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
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B1
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -08/09. Dock max 5 stycken underåriga (födda 10 eller
senare)
samtidigt per seriematch. I B1 skall majoriteten av spelarna vara födda -08.
För överåriga spelare måste man söka dispens.
SERIEMETODEN – LÅNG SERIE
Speltid 2 x 20 minuter.
Resultatrapportering skall göras via OVR-light. (OnLineRapportering)
Rekommenderade speldagar är lördagar alternativt valfri veckodag samma omgångsvecka.
För övriga tävlingsbestämmelser, läs nedan
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
B2
Deltagande lag ska bestå av spelare födda 08/09. Dock max 5 stycken underåriga (födda 10 eller
senare) samtidigt per seriematch. I B2 skall majoriteten av spelarna vara födda -09.
SERIEMETODEN – LÅNG SERIE
Speltid 2 x 20 minuter.
Resultatrapportering skall göras via OVR-light. (OnLineRapportering). Dock ingen publicering av
tabell eller statistik.
Rekommenderade speldagar är söndagar alternativt valfri veckodag samma omgångsvecka.
För överåriga spelare måste man söka dispens.
För övriga tävlingsbestämmelser, läs TB
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/

C1
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -10/11. Dock max 5 stycken underåriga (födda 12
eller senare) samtidigt per seriematch.
I C1 skall majoriteten av spelarna vara födda 2010.
Speltid 1 x 15 minuter.
Utifrån hemmaplansmodellen i enlighet med de anpassade spelformerna 3 vs 3.
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Vid respektive matchtillfälle spelas totalt tre matcher 1 x 15. Lagen delas i två och först möter man
lag 1 i två matcher á 15 minuter, sedan byter man motståndare och spelar ytterligare 1 x 15
minuter.
Total speltid 45 minuter.
Spelyta: 20 x 30 m.
OBS. Alla ledare och funktionärer som är på isen MÅSTE ha både hjälm och skridskor på sig. Annars är
man inte godkänd för att vistas på isen.
C1 - Matchrapportering skall göras via OVR-lighter.
Endast ifyllande av laguppställningar samt noteringar om ev. skador i noters.
Rekommenderade speldagar är lördagar alternativt valfri veckodag samma omgångsvecka.
För överåriga spelare måste man söka dispens
För övriga tävlingsbestämmelser, läs TB
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
C2
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -10/11. Dock max 5 stycken underåriga (födda 12 eller
senare) samtidigt per seriematch. I C2 skall majoriteten av spelarna vara födda 2011.
Speltid 1 x 15 minuter.
Utifrån hemmaplansmodellen i enlighet med de anpassade spelformerna 3 vs 3. 3 föreningar
samlas och möts i tre matcher.
Vid respektive matchtillfälle spelas totalt tre matcher 1 x 15. Se bilaga om matchindelning.
Total speltid 45 minuter.
Tutbyte 60 sekunder.
OBS. Alla ledare och funktionärer som är på isen MÅSTE ha både hjälm och skridskor på sig.
Annars är man inte godkänd för att vistas på isen.
Matchrapportering skall göras via OVR-lighter. Endast ifyllande av laguppställningar samt
noteringar om ev. skador i noters.
Ingen publicering av tabell eller statistik.
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
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Tjejer Mellan (U11 – U13)
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -09/11. Dock max 5 stycken underåriga (födda 12 eller
senare) samtidigt per seriematch.
Speltid 1 x 15 minuter.
Utifrån hemmaplansmodellen i enlighet med de anpassade spelformerna 3 vs 3.
Vid respektive matchtillfälle spelas totalt tre matcher 1 x 15. Matchindelning ansvarar arrangören
för. Alla skall möta alla.
Total speltid 45 minuter.
Spelyta: 20 x 30 m.
OBS. Alla ledare och funktionärer som är på isen MÅSTE ha både hjälm och skridskor på sig.
Annars är man inte godkänd för att vistas på isen.
Matchrapportering skall göras via OVR-lighter. Endast ifyllande av laguppställningar samt
noteringar om ev. skador i noters. Ingen publicering av tabell eller statistik.
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
D1 Göteborg
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -12/13. Inga underåriga födda -14 eller senare får delta
samtidigt per seriematch.
Speltid 1 x 15 minuter.
Se bilaga för matchindelning.
Total speltid 45 minuter.
Tutbyte 60 sekunder.
OBS. Alla ledare och funktionärer som är på isen MÅSTE ha både hjälm och skridskor på sig.
är man inte godkänd för att vistas på isen.

Annars

Matchrapportering skall göras via OVR-lighter. Endast ifyllande av laguppställningar samt noteringar om
ev. skador i noters.
Ingen publicering av tabell eller statistik.
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se
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D2 och Tjejer Yngre
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -12/13. Inga underåriga (födda 14 eller senare)
får delta.
Speltid 1 x 12 minuter.
Utifrån hemmaplansmodellen i enlighet med de anpassade spelformerna 3 vs 3. 4 föreningar samlas
och möts i 4 matcher. Se bilaga för matchindelning.
Total speltid 48 minuter.
Tutbyte 90 sekunder.
OBS. Alla ledare och funktionärer som är på isen MÅSTE ha både hjälm och skridskor på sig. Annars är
man inte godkänd för att vistas på isen.

