Östergötlands Ishockeyförbund
ANMÄLAN OCH INFORMATION GÄLLANDE SERIESPEL 2020/2021
Skall göras i TSM under tiden 20/5 – 15/6 2020. Följande serier kommer att erbjudas säsongen
20/21 med beräknad start (tidigast) 10/10 2020 och med sista speldag 21/3 2021.
För att serie skall genomföras krävs att det är minst 5 lag/serie anmälda. Vid färre lag/serie kan
upp-/nerflyttning till serie inom samma åldersspann (A, B eller C-serie) komma att ske.
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(Speldag i Östergötland är fredagar, uppehåll kommer att ske 14/12-10/1 samt 19/2-28/2).
(Uppehåll 28/10-1/11 , 21/12 – 6/1 och 22/2 – 28/2).
(Uppehåll som A1).
(Uppehåll 21/12 – 6/1 samt 22/2 – 28/2).
(Uppehåll som B1).
5 mot 5 (Uppehåll som B1).
Halvplan 3 mot 3 (Uppehåll som B1). (Se även text om C2 nedan).
Halvplan 3 mot 3 (Uppehåll som B1) Nytt för i år då detta troligtvis blir generell
spelform fr o m nästa säsong i hela landet.
DM U16 Speldag Lördag 12/12, genomförs oavsett antal lag då det är kvalificerande till SM för
U16.
DM U15 Speldag Söndag 13/12, genomförs endast om 4 lag eller fler anmäler sig.
Till D-SERIEN, med spel 3 mot 3 i ytterzon, anmäler man föreningarna sig via mail till
kansli@ostergot.se senast 28/8 med uppgift om antal lag/förening.
OBS ! Glöm inte att för att få spela i annat distrikts/regions serieverksamhet måste man ha
minst ett lag i varje kategori (J20-J18-A-B-C) anmält till spel i Östergötland/Region Syd, samt
att sanktionsansökan måste ha inkommit och vara betald (1000;-/lag) till distriktets bankgiro
innan den beviljas.
Observera även att inga sanktioner/tillstånd för cuper/träningsmatcher kommer att beviljas om
det kolliderar med datum för ordinarie seriespel.
PRELIMINÄR PLANERING FÖR SMÅLAND ÄR;
Seriestart.
Kvalpoolspel DM = inget seriespel denna helg.
Semifinalpoolspel DM = inget seriespel denna helg.
2020-12-19 Finaler DM.
Sista dag för seriespel.
Med viss reservation för ändringar.
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