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1. Inledning
Svensk idrotts strategi är att idrottsrörelsen ska vara utformad så att människor i alla åldrar ska ha
möjlighet att delta i föreningsidrott på sina egna 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 med respekt för barnets åsikter alltid ha dess
bästa, dvs. dess välmående, hälsa och positiva utveckling för ögonen.
Svensk Ishockey 2017-2022 Vår gemensamma strategi för framtiden utgår från fyra stycken
strategier: Ökad samverkan, sportslig utveckling, tillgängligt för fler, varumärket Svensk Ishockey. Läs
mer på ovan länk.
Region Norrs tävlingskommittés intention är att seriestrukturen och seriebestämmelserna ska
genomsyras av Svensk idrotts strategi och vara utformade för att stötta föreningarnas arbete med
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 idrotts strategi och ett barnrättsperspektiv.

2. Generella bestämmelser
Tävlingskommittén i Region Norr ansvarar för tävlingsregler i Norrbotten, Västerbotten,
Ångermanland, Medelpad och Jämtland/Härjedalen. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas
enligt Svenska Ishockeyförbundets och Region Norrs tävlingsregler. Med tävlingsregler avses Svenska
Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser, seriebestämmelser, officiella regelböcker, reglementen,
föreskrifter och anvisningar.

Seriebestämmelsernas omfattning
Dessa seriebestämmelser gäller alla matcher som administreras av Region Norr – ungdoms-, junior
samt seniorserier samt övriga barn- och ungdomsmatcher inom distriktet där förening som tillhör
Region Norr deltar eller står som arrangör.

Förutsättningar för deltagande i spel
Deltagande i spel förutsätter
• att föreningen har betalat anmälningsavgifterna samt övriga förfallna avgifter till förbundet innan
seriespelet påbörjas,
• att föreningen har kommit in med senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse för det senast
avslutade räkenskapsåret innan seriespelet påbörjas (avslutas räkenskapsåret senare än den 30 juni
är föregående års handlingar tillräckligt)
• att föreningens aktiva spelare är säsongsregistrerade i TSM. Spelarna skall vara säsongsregistrerade
senast 1 oktober då ”försäkringsåret” börjar.
Observera även att alla matcher som ingår i en serie, kval och slutspel ska spelas.

Innehållet i tävlingsregler
Det är varje förenings, ledares, spelares och funktionärs skyldighet att förvissa sig om innehållet i vid
varje tidpunkt gällande tävlingsregler.
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Tillstånd för cuper, träningsmatcher
Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller turnering, som arrangeras under tiden 15
september till 31 mars, ska söka tillstånd via TSM. Är seriestart för deltagande lag senare än 15
september gäller datum för aktuell series start. Dock så ska arrangerande förening alltid söka
tillstånd, oavsett tid på året. Tillstånd för arrangemang eller deltagande i cuper och turneringar söks i
TSM under Förening->Matcher->Ansök. Regionens tävlingskommitté beslutar gällande
tillståndsansökningar.
Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller en förening (registrerad med RF-nummer) med
aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen. Cuper och turneringar med individuell
statistik för barn U12 och yngre sanktioneras inte. Förening som avser arrangera enstaka nationell
träningsmatch innan seriestart behöver ej söka tillstånd.
Tillstånd för att anordna samt delta i cuper beviljas endast under serieuppehåll (höstlov, jullov,
sportlov) samt före och efter seriespelet. Lokala avvikelser kan förekomma.
Tillstånd för träningsmatch kan beviljas under tiden för seriespel under förutsättning att
seriematcher inte behöver flyttas. Träningsmatcher utanför tiden för seriespel och där förbundet ska
tillsätta domare anmäls till Hockeykontor Norr.
Observera att träningsmatcher med enbart lag från Region Norr ansöker man inte om via TSM, utan
det räcker med mail till Hockeykontor Norr.
Cupmodul i TSM (under uppbyggnad av Impleo)
OBSERVERA ATT ORDINARIE SERIESPEL ALLTID GÅR FÖRE CUP/TURNERING/TRÄNINGSMATCHER.

Krav för tränare och ledare
Alla föreningar som deltar i region norr 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.

Registrering av tränare i TSM
Alla föreningar ska registrera sina tränare i TSM för respektive lag senast den 30 september. För att
delta i spel ska varje lag ha en person med giltig tränarutbildning registrerad som Head Coach. Saknas
detta så kan föreningen beviljas dispens mot dispensavgift som återbetalas efter genomförd
utbildning under året.

Registrering av spelare i TSM
Alla föreningar inom Region Norr ska säsongsregistrera sina spelare i TSM. Detta gäller alla
ishockeyspelare från TKH och äldre och ska göras senast 1 oktober.
Vid akut säsongsregistrering av spelare som måste göras av Hockeykontorets journummer på
kvällar/helger så kommer en avgift att debiteras föreningen 500 kr.

Extra info gällande säsongsregistrering av spelare
Spelare som under föregående säsong står registrerad i annan förening behöver man göra en
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övergång på, om spelaren ska byta föreningstillhörighet till aktuell säsong. Däremot om spelaren inte
varit registrerad i förening sedan minst två säsonger tillbaka så kan föreningen direkt
säsongsregistrera spelaren, d.v.s. för säsongen 22/23 gäller detta om spelaren senast var
säsongsregistrerad i annan förening säsongen 20/21 eller tidigare.

Domaransvarig i förening (DAIF) (En arbetsgrupp från SIF arbetar med begreppet DAIF, för att
byta namn.

Domare
Samtliga matcher som spelas i region 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.

Matchsekretariat
Hemmalag skall utse person som vid gästande lags och domarnas ankomst till arenan, möter upp och
anvisar vad som gäller för matchen, omklädningsrum etc.
Matchsekretariatet ska utöver detta även bemannas med en protokollförare, en matchtidtagare, en
speaker samt en strafftidtagare/funktionär i vartdera utvisningsbås 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 (isvärd) på isen om den provisoriska sargen/planavdelaren flyttar på
sig.
Matchen får inte stängas ner i OVR Light innan domaren kontrollerat och skrivit under protokollet.
Föreningarna ansvarar för att matchsekretariatet är båsfunktionärsutbildat. Utbildningen är
obligatorisk enligt Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser §10:10, kostar 1500 kronor och
faktureras från Hockeykontoret.

Uppvärmning
U13-U16 (Regional) 5 minuter, 10 puckar.
Regionala senior- och juniorserier gäller obligatorisk 20-minuters matchuppvärmning på is med start
40 minuter innan utsatt tid för matchstart.

Periodpauser
U13 till senior - 15 minuters periodpaus.

Match- och resultatrapportering
U13 och äldre rapporterar matcher i OVR Light. Förening som står som hemmalag ansvarar för att
resultatrapportering i OVR sker korrekt och inom 24 timmar från matchens slut.
Föreningar som inte rapporterar via OVR Light åläggs en avgift på 1000 kr/match för administrativt
arbete för Hockeykontoret. Vanligt pappersprotokoll ska då mailas in till Hockeykontoret,
info@hockeykontornorr.se.
U12 och yngre ska rapportera i form av en deltagarlista med namn och födelseår på deltagande
spelare samt ledare i respektive sammandrag.
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Matchflytt som är lagt i TSM
När serien är fastställd, matchtid bekräftad från förening samt publicerad i TSM debiteras den
förening som begär matchflytt.
Ansökan samt matchändringsavgift om 750 kr faktureras initierande förening. Framgår inte vilket lag
som är initierande förening faktureras förening som inkommer med infon till Hockeykontoret.
Båda föreningarna måste godkänna matchflytten.
Tillvägagångssätt matchflytt:
1. Kontakta motståndarförening.
2. Kolla lediga tider i aktuell hall.
3. Kontakta domartillsättare (gäller serier där förbundet ska tillsätta en eller flera domare).
4. Hemmalag bekräftar till Hockeykontoret (ska där framgå att man varit i kontakt och fått godkänt
av både domartillsättare och motståndarlag, gärna med mailkopia till både motståndarlag och
domartillsättare).
Tillvägagångssätt vid akut matchflytt vid extraordinära händelser kontaktar man antingen
hockeykontoret eller jouren som i sin tur meddelar domartillsättaren.
Matchflytt=flytt till annat datum än ursprungliga datum och tiden.
Vid matchflyttar som är utanför föreningens kontroll såsom t.ex. köldgränser, trasigt kylaggregat i
hallen, domarbrist meddelade av Hockeykontoret etc. så utgår ingen matchflyttsavgift.
Uteblivande från match
Lag som uteblir från match/lämnar W.O. debiteras en administrationsavgift på 5000 kr. Vid
upprepade tillfällen kan laget uteslutas ur aktuell serie och kan debiteras en straffavgift motsvarande
två anmälningsavgifter. Ytterligare åtgärder kan vidtas, enligt Svenska Ishockeyförbundets
tävlingsbestämmelser. Beslut om ytterligare åtgärder fattas av Region Norrs tävlingskommitté eller
distriktens tävlingskommittéer.
Köldgräns - väderleksförhållanden
Vid kallare väderlek än -16°c skall matchen skjutas upp, gäller utebanor. I övrigt gäller sunt förnuft vid
väderleksfrågor. Meddelande till motståndarlaget om uppskjutande av match på grund av otjänlig
väderlek skall lämnas senast sex timmar innan matchstart. Se punkten Matchflytt om
tillvägagångssätt.
Sista omgångsdatum
Samtliga matcher i en serie ska vara färdigspelade senast en vecka efter sista omgångsdatum. För
serier som leder till kval/slutspel ska matcherna vara färdigspelade senast sista omgångsdatum.
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. Eventuella avvikelser
behandlas av respektive distrikts tävlingskommitté.
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Ansökan om snedstreckslag lämnas till Region Norr på avsedd blankett. Bedömning av tillämpning
görs bland annat utifrån antalet spelare i spelarregistret och geografisk närhet mellan samverkande
föreningar. Vid bedömningen av dispensansökan ska utgångspunkten vara att syftet är att bibehålla
spelare och lag i verksamheten. Ansökan ska skickas in innan serielottning.
Dispensansökan
Vid eventuell avvikelse från Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser och/eller dessa
seriebestämmelser krävs en godkänd dispensansökan. Dispensansökan behandlas av sitt distrikts
tävlingskommitté. Avgift för dispensansökan, se avsnittet Avgifter på sida 16.
Åldersdispens för U16 Regional Norr samt ungdomsserier
Lag i U16, både Regional Norr samt distriktsserier, och yngre måste till 75% bestå av spelare i rätt
ålder. Med rätt ålder innebär för U16 spelare födda 2007, för U15 spelare födda 2008 o.s.v.
Max 25% av lagets spelare får vara ett år äldre. Räknas på matchprotokollet. Samtliga överåriga
spelare måste dispens sökas för.
Ex. U15 (födda -08) får man ha 25% födda -07, OBS dessa är inte dispensspelare. Ev. dispenser
inräknas i dessa 25%.
Stort ledaransvar att endast använda sig av 25%-regeln om behov verkligen finns.
Ex: Det ska inte vara de ”bästa” 07orna man använder sig av i U 15.
Fyll på med spelare i första hand underifrån.
Regeln är till för att alla ska få spela ishockey inte för att vinna matcher.
Överåriga flickspelare i ungdomsserierna räknas inte in i 25%-regeln. Dispens måste dock sökas ändå
för dessa flickspelare.
Övriga dispenser
Vid bedömningen av dispensansökan ska utgångspunkten vara att syftet är att säkerställa fortsatt
verksamhet i områden med minskad befolkningsutveckling.
Deltagande i annat distrikts serie
För deltagande i annat distrikts serie än sitt eget i åldersklasserna U9–U16 krävs godkännande från
sitt eget distrikt, distrikt där man önskar delta samt tävlingskommittén i Region Norr.

3. Regionala serier - herrar
Herr- och pojkserier
Hockeytvåan A Norrbotten
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Spelas med X lag i X omgångar. Antalet lag och omgångar bestäms efter serieanmälan.
Lag placerade 1-4 går till Alltvåan AB Norra tillsammans med 4 lag från Västerbotten.
Lag placerade 5- spelar vidare i distriktets fortsättningsserie - Hockeytvåan A Norra Forts.
Hockeytvåan A Norrbotten Forts
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Lag 1-X klara för Hockeytvåan A Norra 2023/2024.
Lag X samt lag 1 och 2 i Hockeytrean Norrbotten och som inte är andralag går till kvalserie till
Hockeytvåan A Norra.
Lag 1-X i kvalserien är klar för Hockeytvåan A Norra 2023/2024.
Antalet lag och omgångar bestäms efter serieanmälan.
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Hockeytrean Norrbotten
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Spelas med ca 5-10 lag i en grundserie med antal matcher/omgångar som beslutas senare med
hänsyn till antalet anmälda lag.
Lag 1 och 2 i Hockeytrean Norrbotten och som inte är andralag går till kvalserie till Hockeytvåan A.
Hockeytvåan B Västerbotten
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Lag 1 – 4 till Alltvåan tillsammans med fyra lag från Hockeytvåan A Norrbotten.
Lag 5 – spelar Hockeytvåan B Fortsättningsserie tillsammans med Lag 1 från Hockeytrean
Västerbotten Grund
Hockeytvåan B Västerbotten Forts
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Lag 1 – X kvalificerade för spel i Hockeytvåan Norra B 2023-2024
Lag X – X nedflyttas till Hockeytrean Västerbotten 2023-2024.
Antalet lag och omgångar bestäms efter serieanmälan.
Hockeytrean Västerbotten Grund
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Lag 1 till Hockeytvåan B Forts.
Lag 2 – X till Hockeytrean Västerbotten Forts.
Hockeytrean Fortsättning Lag 1 – X kvalificerade för spel i Hockeytrean Västerbotten 2023-2024.
Antalet lag och omgångar bestäms efter serieanmälan.
Alltvåan AB Norrbotten/Västerbotten (1/2 Regionsserie)
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Spelas med lag 1-4 från Hockeytvåan A Norra och lag 1-4 från Hockeytvåan B Norra.
Lag 1-2 till Kval till Hockeyettan Norra.
Lag 3-8 klara för Hockeytvåan A Norra resp. Hockeytvåan B Norra 2023/2024.
Hockeytvåan CD Norra (Ångermanland/Jämtland/Medelpad)
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Lag 1 – 4 till Alltvåan CD Norra
Lag 5 – X spelat klart för säsongen
Lag X kval till Hockeytvåan CD Norra säsongen 23/24 tillsammans med Lag 1 från Hockeytrean
Jämtland/Härjedalen samt Lag 1 från Hockeytrean Ångermanland.
Antalet lag och omgångar bestäms efter serieanmälan.
Alltvåan CD Norra
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Lag 1 – 2 till Kvalserien till HockeyEttan Norra 2022-2023
Lag 3 – 4 spelat klart för säsongen
Hockeytrean Jämtland/Härjedalen
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Lag 1 till kval till Hockeytvåan CD Norra säsongen 23/24 tillsammans med Lag X från Hockeytvåan CD
Norra samt Lag 1 från Hockeytrean Ångermanland.
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Lag 2 – X kvalificerade för spel i Hockeytrean Ångermanland 2023-2024.
Antalet lag och omgångar bestäms efter serieanmälan.
Hockeytrean Ångermanland
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Lag 1 till kval till Hockeytvåan CD Norra säsongen 23/24 tillsammans med Lag X från Hockeytvåan CD
Norra samt Lag 1 från Hockeytrean Jämtland/Härjedalen.
Lag 2 – X kvalificerade för spel i Hockeytrean Ångermanland 2022-2023.
Antalet lag och omgångar bestäms efter serieanmälan.
J20 Regional Norr (förslag under remiss)
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Ska vara J20-spelare.
Dispenser: 5 överåriga första- och andraårsseniorer inkl. målvakt.
Snedstreckslag ska vara anmälda innan seriestart till Hockeykontor Norr. Om möjligt redan i
serieanmälan, annars måste minst ett av lagen anmälas vid serieanmälan. Ev. ändring under säsong
behandlas av tävlingskommittén.
Inga andralag eller snedstreckslag får gå vidare till slutspel, play off el. liknande.
Grundserierna är två geografiskt uppdelade serier med dubbelmöte. Lag 1-3 från varje grundserie
spelar därefter i J20 Regional Norr Topp 6. Övriga lag spelar i fortsättningsserie. Både topp 6-serien
och fortsättningsserien spelas med dubbelmöte. Samtliga lag i topp 6-serien är kvalificerade för Play
off 2. Lag 1-4 från fortsättningsserien är kvalificerade för Play off 1.
I slutspel/kval får inga överåriga deltaga.
Play off 1 - åttondelsfinal
Deltagande lag i Play off 1 är lag 1-4 från J20 Regional fortsättningsserie. Play off 1 spelas i bäst av två
matcher där högst rankade lag börjar borta.
Lag 1 J20 Regional Norr Forts – Lag 4 J20 Regional Norr Forts
Lag 2 J20 Regional Norr Forts – Lag 3 J20 Regional Norr Forts
Segrande lag i respektive matchserie är kvalificerade för Play off 2.
Play off 2 - kvartsfinal
Deltagande lag i Play off 2 är lag 1-6 från J20 Regional Norr Topp 6 samt de båda segrande lagen från
Play off 1. Play off 2 spelas i bäst av tre matcher där högst rankade lag börjar borta (b-h-h).
Lag 1 J20 Regional Norr Topp 6 – Väljer motståndare från någon av segrarna i Play off 1.
Lag 2 J20 Regional Norr Topp 6 – Spelar mot det andra segrande laget från Play off 1.
Lag 3 J20 Regional Norr Topp 6 – Lag 6 J20 Regional Norr Topp 6
Lag 4 J20 Regional Norr Topp 6 – Lag 5 J20 Regional Norr Topp 6
Segrande lag i respektive matchserie är kvalificerade för Play off 3.
Play off 3 - semifinal
Deltagande lag i Play off 3 är segrande lag från respektive matchserie i Play off 2. Play off 3 spelas i
bäst av tre matcher där högst rankade lag börjar borta (b-h-h).
Högst rankade, segrande lag från Play off 2 – Väljer motståndare bland någon av övriga segrande lag
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från Play off 2.
Näst högst rankade, segrande lag från Play off 2 – Spelar mot det andra segrande laget från Play off
2.
Play off 4 – final
Deltagande lag i Play off 4 är segrande lag från respektive matchserie i Play off 3. Play off 4 spelas i
bäst av tre matcher där högst rankade lag börjar borta (b-h-h).
Högst rankade, segrande lag från Play off 3 – Lägst rankade, segrande lag från Play off 3
Segrare i Play off 4 går vidare till Förkval till Kvalserien till J20 Nationell.
Ranking till Play off enligt nedan:
1. Lag 1 från J20 Regional Norr Topp 6
2. Lag 2 från J20 Regional Norr Topp 6
3. Lag 3 från J20 Regional Norr Topp 6
4. Lag 4 från J20 Regional Norr Topp 6
5. Lag 5 från J20 Regional Norr Topp 6
6. Lag 6 från J20 Regional Norr Topp 6
7. Lag 1 från J20 Regional Norr Forts
8. Lag 2 från J20 Regional Norr Forts
9. Lag 3 från J20 Regional Norr Forts
10. Lag 4 från J20 Regional Norr Forts
J18 Regional Grundserie och fortsättningsserie (förslag under remiss)
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Ska vara J18-spelare.
Grundserien ska innehålla 12 lag. Fortsättningsserien ska innehålla 8 lag.
Lag uppflyttat från J18 Div 1 till fortsättningsserien efter jul får INTE medverka i kvalspelet till J18-SM.
Lag 1 i J18 Regional Norr Forts är kvalificerade för SM-slutspelet för J18.
De två lägst placerade lagen i J18 Regional Norr Forts spelar kval tillsammans med lag 1 från
respektive fortsättningsserie i J18 div 1 Norra om en plats i J18 Regional Norr säsongen 23/24.
Inga snedstreckslag eller andralag.
Kval till J18 Regional fortsättningsserie
Bäst placerade lag som ej använt överåriga eller är snedstreckslag i J18 div 1 A/B och C/D vid jul
spelar kval om en plats i J18 Regional Norra fortsättningsserie.
Borta/hemma rullas vartannat år mellan Norra/Södra. Spelas H-B. Matcherna får sluta oavgjort.
Spelas enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR.
Vid exakt samma målskillnad (lika antal gjorda som insläppta mål) i båda matcherna avgörs match 2
med 10 min OT (3-mot-3 eller ev 4-mot-4 exl målvakt?) + ev 3 straffar.
Spelas 16-18 december 2022.
J18 Div 1 (förslag under remiss)
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
En serie med lag från Norr- och Västerbotten samt en serie med lag från Jämtland-Härjedalen,
Medelpad och Ångermanland.
Ska vara J18-spelare.
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Dispenser: 4 st J20-spelare. Gäller ej för lag som har ambition att gå till J18 Regional Norr forts. efter
jul eller gå till Kvalserien till J18 Regional Norr 23/24.
Snedstreckslag ska vara anmälda innan seriestart till Hockeykontor Norr. Om möjligt redan i
serieanmälan, annars måste minst ett av lagen anmälas vid serieanmälan. Ev. ändring under säsong
behandlas av tävlingskommittén.
Inga andralag eller snedstreckslag får gå vidare till J18 Regional Norr forts, slutspel, play off, kvalserie
eller liknande.
De lag som inte kvalificerar sig för J18 Regional Norr Forts efter årsskiftet spelar fortsättningsserier.
Lag 1 från respektive fortsättningsserie är kvalificerade för Kvalserien till J18 Regional Norr 23/24.
Kvalserien till J18 Regional Norr 23/24
Deltagande lag är de två lägst placerade lagen i J18 Regional Norr Forts, lag 1 från J18 div 1 AB Norra
Forts samt lag 1 från J18 div 1 CD Norra Forts.
Serien spelas med dubbelmöten.
Segrande lag i kvalserien är kvalificerat för J18 Regional Norr säsongen 23/24.
U16 Regional Norr (födda 2007)
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Serien är avsedd för U16-spelare (U16-lag). Anmälda föreningar ska ha minst 75% spelare i rätt
åldersklass, d.v.s. födda 2007.
Två lag från varje distrikt om möjligt.
Anmälan ska ske till Hockeykontor Norr.
Eventuell kvalificering arrangeras om fler än två lag från samma distrikt anmäler sig till serien.
Serien spelas som en rak serie över hela säsongen.
Dispenser: 3+1 förstaårsjunior
Snedstreckslag ska vara anmälda innan seriestart till Hockeykontor Norr.

4. Ungdomsserier - pojkar
Prestenteras inom kort.

5. Regionala serier - damer
NDHL Norra (f.d. DamEttan Norra)
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
Spelas med X lag i X omgångar.
Ska vara damspelare.
För deltagande i seniormatch ska spelare vara U15 eller äldre. Bestämmelsen avser damishockey.
Om särskilda skäl föreligger kan SIFs tävlingsnämnd bevilja dispens i förbundstävlingar och SDFs
tävlingskommitté i region- och distriktstävlingar.
Snedstreckslag ska vara anmälda innan seriestart till Hockeykontor Norr. Om möjligt redan i
Serieanmälan, annars måste minst ett av lagen anmälas vid serieanmälan. Ev. ändring under säsong
behandlas av tävlingskommittén.
Inga andralag eller snedstreckslag får gå vidare till slutspel, play off el. liknande.
Vid matcher i NDHL Norra får SDHL-föreningarna använda max 5 spelare från senaste föregående
match i SDHL.
DamTvåan Regional Norr
Speltid: Enligt TB § 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME (5 min) OCH STRAFFAR
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Spelas med X lag i X omgångar.
Ska vara damspelare.
För deltagande i seniormatch ska spelare vara U15 eller äldre. Bestämmelsen avser damishockey.
Om särskilda skäl föreligger kan SIF tävlingsnämnd bevilja dispens i förbundstävlingar och SDFs
tävlingskommitté i region- och distriktstävlingar.
Speltid 3 x 20 min (vid sammandrag är speltiden 2 x 20 min).
Snedstreckslag ska vara anmälda innan seriestart till Hockeykontor Norr. Om möjligt redan i
serieanmälan, annars måste minst ett av lagen anmälas vid serieanmälan.
Spelare från SDHL får ej användas.
DamTrean Regional Norr (DUL)
Norra/Södra (Födda 08 och äldre)
Speltid: § 5:7 E SERIEMETODEN – TRE POÄNG UTAN OVERTIME OCH STRAFFAR gäller följande:
Segrande lag under ordinarie tid får 3 poäng. Förloraren får 0 poäng. Vid oavgjord match får lagen 1
poäng vardera. För U15 och äldre. Tvådomarsystem tillämpas.
Matcherna spelas 3x20 minuter stopptid med spolning mellan perioderna. (Lagen kan komma
överens om 2x20 om det passar arrangören.)
På matchprotokollet skall laguppställning, domare och sekretariat fyllas i. Matchprotokoll behöver ej
föras under match, det vill säga att mål, assist, utvisningar mm behöver ej noteras. Inget slutspel
kommer spelas. Det är tillåtet att låna spelare mellan lagen för att matcher skall kunna spelas. De
spelare som lånas ut skall ej lånas ut i syfte att ”toppa” laget.
I det fall ett lag saknar målvakt skall de andra lagen i DUL kontaktas, i god tid innan
matchsammandrag, och ges möjlighet att låna ut målvakt. I det fall en pojkmålvakt lånas får denne
vara max U12, men en flickmålvakt har alltid förtur. Matchresultat redovisas i TSM med resultat från
respektive match. Spelare från SDHL får ej användas.
Juniorcup
Arrangeras av Svenska ishockeyförbundet, se SIFs seriebestämmelser. Eventuellt kval arrangeras av
Region Norr.

6. Ungdomsserier - flickor
Presenteras inom kort.

7. DM-spel
DM administreras av respektive distrikt i Region Norr. Se länk till distriktet.
Jämtland/Härjedalen
Medelpad
Norrbotten
Västerbotten
Ångermanland
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8. Avgifter
Serieavgifter 2022/2023
NDHL Norra
DamTvåan Regional Norr
Damtrean (DUL)
Hockeytvåan
Hockeytrean
J20
J18 Regional Norr
J18 Div 1
U16 Regional Norr
U13 – U16
U9 – U12
Tjejligan (sammandragserie)

7 100 kr/lag
7 100 kr/lag
1 600 kr/lag
7 100 kr/lag
7 100 kr/lag
7 600 kr/lag
7 600 kr/lag
7 600 kr/lag
7 600 kr/lag
2 600 kr/lag
800 kr/lag
1500 kr/förening

Dispensavgifter
Distrikts-/ungdomsdispens
Dispens för spel i två föreningar
som inte innefattas av TB kapitel 4.
Ansökan snedstrecklag
Övriga avgifter
Joursamtal
Matchflytt
Administrationsavgift OVR Light

350 kr
750 kr
500 kr

500 kr/samtal
750 kr
1000 kr/match (Gäller ej de som själva OVR-rapporterar sina

matcher)

Tillstånd övriga matcher/cuper
Tillståndsavgift internationell match

250 kr
350 kr

Båsfunktionärsutbildning

1500 kr

Hockeykort/säsongsregistrering
Inbetalning via PayEx 1/11 – 5/3
Ej betalda Hockeykort per den 5/3

50 kr
100 kr
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9. Viktiga datum
18 maj – Anmälan till regionala serier öppnar.
15 juni – Anmälan till regionala serier stänger.
30 juni – Preliminärt förslag spelschema regionala serier skickas ut.
1 juli – Anmälan till ungdomsserier öppnar.
20 augusti – Anmälan till ungdomsserier stänger.
1 september – Preliminärt förslag ungdomsserier skickas ut.
26-27 november – Mittsäsongsträff distriktsdomare. Innebär att inga matcher där distriktsdomare
ska döma kan spelas denna helg.
15 januari – sista övergångsdatum för damspelare och lag i damseniorserier.
15 februari – sista övergångsdatum för herrspelare.
15 februari – sista ansökningsdag för dispenser.
13 mars – Fr.o.m. vecka 11 får U12 börja spela helplansspel.
Observera att ovan datum är ungefärliga datum.
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10. Kontaktuppgifter
Hockeykontor Norr
info@hockeykontornorr.se
090-14 91 00
Regionchef
Zakarias Granlund
zakarias.granlund@hockeykontornorr.se
090-202 61 12
Regionadministratör (serier i Norrbotten och Västerbotten)
Nils Averfeldt
nils.averfeldt@hockeykontornorr.se
090-202 61 10
Regionadministratör (helregionala serier och serier i Jämtland-Härjedalen, Medelpad och Ångermanland)
Simon Parkman
simon.parkman@hockeykontornorr.se
090-202 61 11
Föreningsutvecklare - Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Ångermanland
Ingela Asplund
ingela.asplund@hockeykontornorr.se
090-202 06 14
Föreningsutvecklare - Norrbotten, Västerbotten
Johan Åström
johan.astrom@hockeykontornorr.se
090-202 06 13
Jour (öppet mellan 17:00-22:00 vardagar, 09:00-18:00 helger)
010-424 75 60
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