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Göteborg
2020-09-28

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)
Allmänna bestämmelser samt utdrag och
kompletteringar av SIF: s Tävlingsbestämmelser.

Seriebestämmelser 2020 - 2021
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 -02 eller senare
I samma seriematch kan högst två (2) J20-spelare och en (1) J20-målvakt, födda -00/01 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 -05/06. Dock max 5 stycken underåriga (födda 07 eller
senare) samtidigt per seriematch.
Serien består av två grundserier, A1 Division 1 & A1 Division 2. Samtliga grundserier genomförs med
enkelmöte fram till jul. Därefter lottas dessa två serier om till tre nya grupper, se nedan indelning.
Efter genomförd grundserie:
Placering 1 – 8 A1 1
Övriga lag i A1:1 & 1 lag A1 2
Övriga lag i A1:2

U16 Allettan.
U16 Division 1 forts.
U16 Division 2 forts.

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, A1 1 forts. & Allettan, söndagar för A1 2 grund och
forts. alternativt valfri veckodag samma omgångsvecka.
För överåriga spelare måste man söka dispens.
Krav på två ombytta målvakter vid matchstart.
Slutspel A1 Allettan direkt efter avslutad serie. Prel. V10-12
För övriga tävlingsbestämmelser, läs nedan
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
Tjejer Äldre (U14 – U16)
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -05/06/07). Dock max 5 stycken underåriga (födda 08 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 -07/08. Dock max 5 stycken underåriga (födda 09 eller
senare)
samtidigt per seriematch. I B1 skall majoriteten av spelarna vara födda 07.
Genomförs i form av en serie i ett enkelmöte med 21 lag och 21 omgångar.
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 07/08. Dock max 5 stycken underåriga (födda 09 eller
senare)
samtidigt per seriematch. I B2 skall majoriteten av spelarna vara födda 2008.
Genomförs i form av en serie i ett enkelmöte med 21 lag och 21 omgångar.
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 (födda -06)
För övriga tävlingsbestämmelser, läs nedan
För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
C1 Blå och Vit och Helplanscupen
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -09/10. Dock max 5 stycken underåriga (födda 11 eller
senare)
samtidigt per seriematch. I C1 skall majoriteten av spelarna vara födda 2009.
C1 Blå & Vit
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.
C1 – Helplans cup
Spelas på sex tillfällen över hela säsongen. Består av 20 lag totalt. Matchtid 2 x 20.
Inga underåriga, födda 2010 eller senare får lov att delta i denna serie.
C1Blå & Vit - Matchrapportering skall göras via OVR-lighter. Endast ifyllande av laguppställningar
samt noteringar om ev. skador i noters.
C1 – Helplanscup - Resultatrapportering skall göras via OVR-light. (OnLineRapportering). Dock ingen
publicering av tabell eller statistik.
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/
C2
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -09/10. Dock max 5 stycken underåriga (födda 11 eller
senare)
samtidigt per seriematch. I C2 skall majoriteten av spelarna vara födda 2010.
C2 - Genomförs i tre grupper Blå, Vit & Blå/Vit - ingen nivåanpassning. Enkelmöte fram till jul.
Tjejer mellan - Genomförs i en grupp - ingen nivåanpassning. Enkelmöte fram till jul.
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. 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.
Tutbyte 60 sekunder.
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 -08/10. Dock max 5 stycken underåriga (födda 11 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. 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: 15 x 30 m.
Tutbyte 60 sekunder.
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 & D2 samt Tjejer Yngre (U9/U10)
Deltagande lag ska bestå av spelare födda -11/12. Inga underåriga (födda -13 eller senare) tillåts
deltaga.
I D1 skall majoriteten av spelarna vara födda 2011 och i D2 2012
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. 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: 15 x 30
Tutbyte 60 sekunder.
Matchrapportering skall göras via OVR-lighter. Endast ifyllande av laguppställningar samt noteringar
om ev. skador i noters.
D2 & Tjejer Yngre – Uppskjuten
Inte fastställt i dagsläget med hänsyn till Covid -19

Blå puckar SKALL användas vid matchspel i både D1, D2 Samt tjejer Yngre.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT UTDRAG OCH KOMPLETTERINGAR AV SIF: s
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Hänvisning till Göteborgs Ishockeyförbunds hemsida
http://www.gbgif.se/TAVLING/Bestammelser/

Representationsbestämmelser
A1
B1
B2
C1
C1 (helplan)
C2
D1
D2

lag ska bestå av spelare födda 05/06. Dock max 5 stycken underåriga (födda 07 eller senare) samtidigt per seriematch.
lag ska bestå av spelare födda 07/08. Dock max 5 stycken underåriga (födda 09 eller senare) samtidigt per seriematch.
lag ska bestå av spelare födda 07/08. Dock max 5 stycken underåriga (födda 09 eller senare) samtidigt per seriematch.
lag ska bestå av spelare födda 09/10. Dock max 5 stycken underåriga (födda 11 eller senare) samtidigt per seriematch.
lag ska bestå av spelare födda 09. Inga underåriga (födda 10 eller senare) tillåts delta.
lag ska bestå av spelare födda 09/10. Dock max 5 stycken underåriga (födda 11 eller senare) samtidigt per seriematch.
lag ska bestå av spelare födda 11/12. Inga underåriga (födda 13 eller senare) får delta i seriespel.
lag ska bestå av spelare födda 11/12. Inga underåriga (födda 13 eller senare) får delta i seriespel.

A-pojk Division 1 och 2 dubblering

Inom samma omgångsvecka får endast tre spelare delta i båda A1 Division 1 och A1 Division 2.
Skulle man av särskilda skäl behöva använda sig av fler spelare som får dubblera inom dessa serier samma omgångsvecka MÅSTE
särskild dispens ansökas om. Och denna utökning gäller INTE förrän man fått ett godkännande på dispensansökan från Göteborgs
Ishockeyförbund.

Resultatrapporering

All rapportering skall ske via OVR. Undantag Division 4 (endast resultat via TSM).

ÖVERGÅNGAR OCH REGISTRERING AV SPELARE
Kap 4 REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER,
SIF: s Tävlingsbestämmelser

Övergångar och registreringar gällande spelare – föreningar inom Region Syd handläggs digitalt via TSM.

LAGFÖRSÄKRING
§ 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.

Tävlingsbestämmelser.
§1 Rosters

Spelare, ledare och kontaktperson ska senast den 30 september 2020 registreras i Svenska ishockeyförbundets
tävlingsadministration (TSM) under respektive lag som dom tillhör.
Vid två eller fler lag i samma serienivå ex. B1, skall separata rosters läggas upp för respektive lag i den preliminära
laguppställningen. Man får alltså INTE lägga in samtliga spelare i båda/alla laguppställningar. möjlighet att flytta tre
spelare/matchtillfälle mellan lagen i OVR finns, dock görs detta direkt i OVR systemet vid matchtillfället.
Viktigt att kontaktperson till laget läggs in och att alla uppgifter är korrekta på kontaktpersonen.
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§ 2 Tränare

Samtliga tränare skall vara säsongsregistrerade samt lagregistrerade senast den 30 september.

§ 2 Spelperioder

Seriespelet som är förlagt från vecka 40/2020 till vecka 11/2021 skall prioriteras före cupspel och andra
turneringar.
Alla seriematcher skall vara spelade senast den 21 mars 2021 alternativt innan sista spelomgången i serien.

§ 3 Speltid

Speltiden i seriespelet:
A1 Division 1
A2 Division 2
Tjejer äldre
B1
B2
C1
C1 (helplan)
C2
Tjejer mellan
D1
D2
Tjejer Yngre

3 x 20 min (OT 5min + GWS 3)
3 x 20 min (OT 5min + GWS 3)
2 x 20 min
2 x 20 min
2 x 20 min
1 x 15 min i enlighet med de anpassade spelformerna
2 x 20 min.
1 x 15 min i enlighet med de anpassade spelformerna
1 x 15 min i enlighet med de anpassade spelformerna
1 x 15 min i enlighet med de anpassade spelformerna
1 x 12 min i enlighet med de anpassade spelformerna
1 x 12 min i enlighet med de anpassade spelformerna

Isen skall alltid spolas mellan varje period i A1 Division 1 & 2.

§ 4 Antal spelare och målvakter

Laget får bestå av max. 22 spelare, varav minst två ombytta målvakter gäller A1 och äldre.
I B1 och yngre får matcher startas med endast en ombytt målvakt. Om laget består av endast en målvakt och denne blir
skadad medges 10 min. paus för ombyte av ny målvakt.

§ 5 Dispenser

Dispenser kan sökas för spelare att deltaga i seriespel som överårig.
Generella dispenser finns endast för MV samt tjejer.
För mer info om dispenser se:
http://www.gbgif.se/TAVLING/Bestammelser/Dispenser/

§ 6 Bestämmelser för matchflytt

Match får ej flyttas från ordinarie spelvecka utan att båda föreningarna är överens om ny matchdag samt
att serieadministratören godkänt densamma och uppdaterat spelordningen.
För mer information om matchflyttar samt matchändringsblankett se:
http://www.gbgif.se/TAVLING/Bestammelser/Matchandring/
Alla matcher skall spelas, walkover får ej förekomma.

§ 7 Kallelse

Som kallelse räknas även matchtiden i Svenska ishockeyförbundets tävlingsadministration (TSM).
Matchtiden gällande matcher fram till och med första omgången efter jul ska läggas in senast 15 september.
Matcher som ej kan tidsättas innan dess skall vara inne senast 3 veckor före matchdag. I annat fall måste kontakt tas
och överenskommelse göras mellan hemmalag och bortalag.
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§ 8 Tid

Arrangerande förening skall i samråd med gästande lag förlägga matchen till sådan tidpunkt som ger en så gynnsam resa
som möjligt till och från matcharenan. Under tiden söndag till torsdag skall gästande lag kunna vara tillbaks vid
hemmaarenan senast kl. 22.00.

§ 9 Återbud

Förening som lämnar återbud till deltagande i seriespel efter den fastställda lottningen vid ungdomsseriekonferensen 21
augusti åläggs en administrationsavgift motsvarande startavgiften i respektive serie.
Tävlingskommittén äger rätt att utesluta förening som uteblivit från match.

§ 10 Domare
Matchfunktionärer

Distriktsförbundet tillsätter domare enligt nedan spec.
A1 Division 1 och äldre:
1 HD & 2 LM
A1 Division 2:
1 HD & 1 LM
B1:
1 HD & 1 LM
Föreningen tillsätter (föreningsdomare)
A1 Division 2:
1 LM
B1
1 LM
B2, C1, C2, D1: Endast föreningsdomare
Tjejer äldre & mellan
Endast föreningsdomare
Tjejer yngre & D2:
Matchledare
Distriktsdomare tillsätts av distriktsförbundet.
GIFs domartillsättare är Johan Carlsson, 031 – 787 51 42, johan.carlsson@gbgif.se
Föreningsdomare kallas av hemmalaget direkt

§ 11 Domaransvarig i föreningen (DAIF)

Förening som ska deltaga i seriespel måste ha en fungerande DAIF:are i föreningen.
Med fungerande menas att DAIF:aren genomgår av förbundet arrangerad DAIF utbildning.

§ 12 Matchrapportering

Resultatrapportering skall göras via OVR-light. alt. OVR- Lighter.
Då det enligt Tävlingsbestämmelserna ska finnas en utbildad protokollförare i sekretariatet så har TK beslutat att minst en
från varje förening ska genomgå en utbildning i förbundets regi, för att sen kunna utbilda hemma i föreningen.
Genomförd utb. gäller i två år.

§ 13 Ekonomi

Varje förening är skyldig att inbetala de av årsmötet fastställda avgifterna för deltagandet i seriespel. Arrangerande
förening svarar alltid för alla kostnader avseende ishyra, matchfunktionärer osv.
SIF och respektive distriktsstyrelse ska övervaka att avgifter/skulder till SIF och SDF regleras inom föreskriven tid.
Anmälningsavgift till serie och lagförsäkring ska vara till fullo betalda innan aktuellt seriespel inleds.
Förbundsstyrelsen och respektive SDF-styrelse kan besluta att förening, som har oreglerade avgifter/skulder enligt
föregående stycke, inte får delta i seriespel eller kvalificeringstävling för spel i högre serie så länge sådana skulder är
oreglerade.
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§ 14 Sanktion
Nationellt
Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar. Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller turnering
ska söka tillstånd hos sitt SDF. Tillstånd för nationell match samt deltagande i cuper och turneringar söks via TSM.
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.
För mer information se Tävlingsbestämmelserna § 8:1.

Internationellt
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. 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.
För mer information se Tävlingsbestämmelserna § 8:2.

§ 15 Avgifter
UTDRAG UR BESTÄMMELSER FÖR GÖTEBORGSSERIERNA;
Matchändringsavgift
Kostnad vid flyttning av matcher, oavsett åldersnivå, vid komplett ifylld och inskickad blankett senast:
·
10 dagar innan:
250: ·
7 dagar innan:
500: ·
5 dagar innan:
1 000: Vid EJ komplett ifylld matchändringsblankett oavsett när den skickas in: 1.500: Avgiften för matchändring kommer att faktureras den sökande föreningen i slutet av aktuell månad.
Straffavgift
En straffavgift, som är lika stor som startavgiften, ska den förening som drar lag ur en GIF-serie erlägga till GIF.
Straffavgift á 1.000 kr faktureras den förening som inte följer sanktionsansökningsbestämmelserna.
Sanktionsavgift
Samtliga klubbar med ungdomsverksamhet betalar 1.500:- per säsong i engångskostnad för sanktionsansökan.
Föreningar utan ungdomsverksamhet betalar 250:- per ansökan. Observera att sanktion alltid ska
sökas för arrangemang av cup, deltagande i cup samt för träningsmatcher under seriespelsperioden.
Protestavgift
• En avgift, enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser, ska erläggas till GIF innan protest behandlas av GIF.
Om protesten bifalls av GIF återbetalas avgiften.

Lycka till!
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