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1. Dispensbestämmelser
Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund.
Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM U16.
Dispenser gäller ej för match/tävling i annat distrikt.
För flickor gäller en generell dispens att spela i lag för två år yngre pojkar
Tilläggsbestämmelser dam- och flickishockeyspelare SIF TB §4:1
Damspelare U17 (f. 2004) och äldre ska vara registrerad i den förening för vilken hon
spelar damishockey. Dispens kan sökas för spel med herr/pojk hockey, vilket innebär att
hon kan representera två föreningar.
Flickspelare upp till och med U16 (f. 2005) ska vara registrerad i den förening där hon
bedriver sin huvudsakliga föreningsaktivitet. Dispens kan sökas för spel i annan förening
för spel med motsatt kön. Flickspelare kan endast representera en dam/flickförening.
Nämnda dispenser gäller för hela den innevarande säsongen
Alla typer av dispenser kan återkallas under pågående säsong med omedelbar verkan om
dispenser på något sätt missbrukas eller används på ett felaktigt sätt.
Beviljad dispens skall medföras vid varje matchtillfälle och skall uppvisas på anmodan.
Säsongen 2020–2021 gäller en generell åldersdispens för 2+1 överåriga spelare per match i
respektive åldersklass. Med det avses spelare som är ett år äldre än avsedd åldersklass. Vid
synnerliga skäl kan en förening erhålla tillstånd att använda fler spelare med dispens per
match. Detta skall dock sökas på därtill avsedd blankett.
Förtydligande: För spelare som är två är äldre, krävs alltid särskild av TK beviljad dispens.
För den händelse att man behöver använda fler än 2+1 spelare (oavsett ålder) per match
kräver även detta särskilt beviljad dispens.
Överträdelse av dessa regler, eller lämnande av vilseledande uppgifter vid ansökan medför
en straffavgift om 1 000: Alla dispensansökningar skall vara undertecknade av föreningens ordförande,
ungdomsansvarige eller sportchef.
Dispenser kan tidsbegränsas till den 31/12–2020. Dispensen kan sedan kostnadsfritt
förlängas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Efter den 14/1–2021 medges inga
nya dispenser eller förlängningar.
Dispensregeln är till för att ge alla möjlighet att spela ishockey, ej för att ge något lag extra
förmåner.
Särskild restriktivitet råder vid ansökan om dispens för spel i U16.
Tävlingskommittén äger rätt att vid synnerliga skäl meddela generella och enskilda
dispenser.
2. Ändring av matchdatum och tid
Matcher får ej flyttas p.g.a. träningsmatcher eller annat distrikts arrangerande av matcher, t
ex Stockholmsserier.
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Fr.o.m. 18/9-20 skall matchändring göras i TSM och avgift på 200.- erläggs i föreningens
varukorg.
W.O. kan ej lämnas inom Region Öst/Upplands Ishockeyförbund. Match skall alltid
genomföras.
Vid flyttade matcher som ej är anmälda till serieadministratören senast ordinarie matchdag
utgår avgift med 1 000: - på bytande förening. Det är alltså bytande förening som ansvarar
för att kontakta förbundet via telefon eller mail och också tillser att matchändring
ombesörjs.
Det är endast tävlingskommittén som kan besluta att match ska ställas in p.g.a. extrema
situationer som t.ex. sjukdom eller oväder.
Vid vägran att genomföra match utgår en avgift på 5 000: Vid upprepade inställda matcher, från samma lag/förening erhålls ej sanktion för att deltaga
i annat distrikts seriesystem eller andra turneringar under säsongen 2020/2021.
Vid inställd match ankommer det på de lag som ställer in matchen att underrätta domare,
motståndarlag och övriga funktionärer samt Upplands Ishockeyförbund. Har domaren
infunnit sig, skall denne ensam avgöra om match skall inställas.
3. Oenighet om matchdatum.
Vid eventuell oenighet om matchstart/matchdag beslutar Tävlingskommittén om
matchstart/matchdag. I första hand bör detta lösas mellan föreningarna.
4. Sanktion. För övrigt se SIF:s TB § 8:1.
Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller turnering, som arrangeras under tiden
15 september till 31 mars, ska söka tillstånd hos distriktsförbundet. Är seriestart för
deltagande lag senare än 15 september gäller datum för aktuell series start.
Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller en förening (registrerad med RFnummer) med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen. Arrangerande
förening ska alltid söka tillstånd hos distriktsförbundet (1/1–31/12).
Vid spel i annat distriktsserier skall sanktion alltid ansökas om. U13 och yngre medges ej
sanktion för spel i annat distrikt. U11-U9 medges ej sanktion för cupspel på helplan.
Sanktionsansökan ska vara inkommen minst 4 veckor innan spel i annat distrikt vid
serie/match/cup, som söks i TSM där avgiften betalas i varukorgen.
Seriematch får ej flyttas till förmån för sanktionerat spel utan serieadministratören och
mötande lags godkännande.
Förening som bryter mot detta ådöms en avgift med 2 500: - för cup och 5 000: - för spel i
annat distriktsserier.
För DM final och DM gruppspel ges EJ några sanktioner för de lag som deltager.
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5. Spegelregeln
För att få deltaga i ett seriesystem i ett annat distrikt gäller spegelregeln från U14.
5.1 Spegelregeln skall följas – dvs. aktuellt lag skall spela i Uppland innan spel i annat
distrikt medges.
5.2 Är numerären på antalet spelare så att man har två lag i en åldersgrupp så skall två lag
anmälas i Uppland innan sanktion ges. Det innebär U14-U16 30+3 i föreningen så skall 2 st.
lag spela i aktuell åldersgrupp i Uppland innan spel i annat distrikt.
Man kan således inte ha ett lag i Uppland & ett annat lag i Sthlm – utan bägge skall spela i
hemmadistriktet innan sanktion ges.
Kontroll kommer att ske löpande och sanktion dras in per omgående om inte detta följs av
föreningarna.
5.3 Varje enskild spelare ska ha ca 70 % av sin speltid i Upplandsserien.
6. Serieanmälan
Serieanmälan skall vara inne senast den 14/8-20.
50 procent av spelarna ska ha rätt ålder och det gäller alla serier med undantag flickserier.
Om förening har oreglerade avgifter/skulder före seriens inledning kan TK komma att kräva
in denna avgift innan seriespel tillåts. Samtliga serieavgifter och lagförsäkringar skall vara
tillfullo betalda innan första seriematch i aktuell serie innevarande säsong.
Avanmälan/uteslutning av lag i serie:
Under tiden 31/8 – seriestart 1 serieavgift
Efter seriestart
1 ½ serieavgift
Avanmälan/uteslutning av lag i DM efter seriestart fram till två månader före DM-spel 1½
DM- avgift. Från två månader fram till DM-spel 3 000kr.
Fastställande av serier sker den 18 september (om ej annat meddelas).
7. Expeditions och serieavgifter
Spel utan sanktion
5 000: - Seriespel
Spel utan sanktion
2 500: - Cup
Dispens/spelare
200: Sanktion/Tillståndsansökan
250: Matchändring
200: Ej inrapporterad matchändring 1 000: DM
1 000: Div. 4
8 000: Veteran
3 900: U16-U15-Flickor J
4 800: U14-U13-U12-Flickor A
4 300: U11-U10-U9-Flickor B
3 000: Okvalificerad domare
2 500: - (per domare och match)
Ej inrapporterat resultat inom 48h
500: TK äger rätt, att vid synnerliga skäl, jämka straffavgift nedåt.
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8. Domare
Domarfrågor hänvisas till DK (Domarkommittén) i Upplands ishockeyförbund.
Varje förening (med ungdomsverksamhet) skall ha en utsedd DAIF (Domar Ansvarig I
Föreningen) innan säsongens start. För att bli utsedd och godkänd/licensierad som DAIF
skall denne ha genomgått en DAIF-utbildning som arrangeras av DK. Om föreningen inte har
en godkänd DAIF innan seriestart kommer inte föreningens lag att godkännas för seriespel.
En förening kan ha flera personer i rollen som DAIF, där minst en av dem är licensierad.
DAIF-licensen är giltig för en säsong.
Domare inom Upplands Ishockeyförbund skall årligen genomgå en domarutbildning för att
bli godkända/licensierade att döma. Användande av icke licensierade domare är ej tillåtet.
Förening som använder domare som ej är licensierade för den aktuella säsongen bötfälls
enligt straffavgifterna för okvalificerade domare samt får matchen ogiltigförklarad. Efter
genomförd utbildning registreras domarna i TSM av DK. DAIF-arna i föreningen kan
genomföra en introduktionsutbildning för domare som ska döma upp till grupp U12 dock
skall dessa domare inte registreras i TSM men domarnas namn, personuppgifter skall mailas
in till DAIF-ansvariga i DK.
För senior- och juniorserier samt U16 (gäller både herr- och damserier) tillsätts behöriga
domare och linjedomare av DK. U15-serier och lägre ska tillsättas av respektive förening. DK
förbehåller sig dock rätten att besluta om undantag från denna regel om antalet
distriktsdomare gör att tillsättningen inte kan upprätthållas. Tillsättning sker lämpligtvis via
TSM.
Samtliga matcher som genomförs på helplan skall dömas av minst 2 domare. Vad gäller
matcher för senior-, junior,- U16 och U15 serier är det ett krav med 3-domarsystem. Kravet
för U16- respektive U15-serier hänvisas till beslut på föreningsmötet 2001-08-13.
Domare ska vara på plats i god tid före match (ungdomsmatcher minst 30 minuter innan,
distriktsmatcher inkl U16 minst 1 timma innan). Endast domare och domarcoacher har
tillträde till domarrummet.
Domaren ska säkerställa att spelare utan giltig dispenshandling inte deltar i matchen samt
rapportera det inträffade till Upplands ishockeyförbund. Matchprotokoll ska lämnas till
domarna senast 15 minuter före matchstart och där ska eventuella dispenser vara noterade.
Om inte matchprotokollet lämnas till domarna innan matchen och/eller efter matchen skall
domarna skriva en rapport till Upplands Ishockeyförbund. Vid upprepade missar från
föreningen kommer föreningen behöva genomgå en ytterligare
Bås/Matchfunktionärsutbildning.
Domarna ska ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst tre personer. Dusch
med varmvatten i anslutning till domarrummet ska finnas. Egen nyckel lämnas ut till
domarna vid ankomst till arenan. Domarrummet skall vara rent och snyggt.
Betalning av domare kan ske antingen via swish eller kontant. Betalning sker senast direkt
efter matchen men får ske tidigare under matchens skede. Beträffande betalning som inte
sköts enligt bestämmelserna så kan föreningen ådömas straffavgift. Om inte lagledare
sköter om dessa regler skall domarna skriva en skrivelse till Upplands Ishockeyförbund.
Domarna ska ersättas enligt det avtal som finns inom Region Öst. För en match som ställs in
inom 24 timmar från utsatt starttid äger domarna rätt till fullt arvode (enligt avtal inom Reg
Öst, gäller ej för U15 och yngre). Föreningen/laget skall kontakta domarna så fort som
möjligt. Om föreningen inte får tag på någon i domarteamet så skall Upplands
Ishockeyförbund kontaktas genom mail och telefon samt med en kopia till DKs ordförande
och domartillsättare. Detta är den avgörande tidpunkten för när matchen ställs in om inte
5

föreningen/laget får tag på domarna. Föreningarna skall betala ut detta direkt till domarna
när dessa kontaktas.
Hemmalaget ska ta kontakt med huvuddomaren tre dagar innan fastställd spelordning.
Detta för att undvika att domare kommer till spelplats om det skulle skett en förändring i
spelschemat eller att det blivit inställd/flyttad match. Om så ej görs får arrangerande
förening stå för de kostnader domare/gästande lag kan redovisa. Det är föreningens
skyldighet att se till att domare finns på plats till matchen.
Alla föreningar skall ha minst en licensierad/utbildad matchfunktionär i sekretariatet vid
varje match. DK utbildar dessa i början av varje säsong och licensen är giltig i två säsonger.
Om det framkommer vid en kontroll att utbildad personal saknas eller vid felaktigt beteende
eller upprepade missar gällande hantering av matchprotokoll kan föreningen tvingas att
genomgå en ny utbildning (på egen bekostnad) inom denna två-års period.
Ändring av matchdag och tid
Träningsmatcher för Div 1 och Hockeyallsvenskans skall skickas in till Svenska
Ishockeyförbundet för domartillsättning.
Träningsmatcher för Div 2, J20 Elit och J18 Elit lag skall skickas in till Region Östs kansli
senast 5 dagar innan matchdag för domartillsättning.
Träningsmatcher för Div 3 och lägre seniorserier, Dam div 1 och lägre damserier, J20 div 1
och nedåt, J18 div 1 och nedåt, FHL XL samt U16 matcher skall mailas in till Upplands kansli
senast 5 dagar innan matchdag för domartillsättning.
Träningsmatcher för U15 och lägre serier sköter föreningen om själva.
9. Disciplin
Varje match penalty, oavsett matchtyp, skall inrapporteras till berörd disciplinnämnd.
Upplands Ishockeyförbunds disciplinnämnd handhar samtliga ungdomslag i Uppland upp till
U16. Detta gäller även om föreningen spelar i annat distrikts serier eller om föreningen
spelar match i annat distrikt. Vidare handhar disciplinnämnden även Upplands juniorserier
och lag från Uppland som spelar i div 4, samt även övriga seniorserier som räknas som
distriktsserier t.ex. div 3 Gästrikland.
Vid match penalty skall domaren snarast sända in ”anmälan till bestraffning” samt
”avstängningsmeddelande” till disciplinnämnden. Det är föreningens skyldighet att
tillhandahålla dessa blanketter för sina föreningsdomare. Blanketterna skall vara tydligt
ifyllda.
Rapporterad spelare är automatiskt avstängd nästkommande match i samma serie. Spelaren
är sedan avstängd under utredning när ”begäran om yttrande” ankommit till föreningen, om
inte annat meddelas på denna blankett. Föreningen har en vecka att skicka in yttrande i
ärendet. Uteblivet yttrande ses som ett godkännande av domarens rapport.
Disciplinnämnden skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter. Minst 3 ledamöter måste
delta i ett beslut för att det skall bli giltigt.
10. Tränarlegitimationer och krav för tränare och ledare
Se SIF tävlingsbestämmelser § 1:15 samt att samtliga ledare ska vara införstådda i och
bedriva verksamhet i enlighet med innehållet i Hemmaplansmodellen.
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11. Föreningsbyten – Övergångar för spelare upp till U16
Övergångar sker fritt under perioden 16 maj – 14 september.
Föreningsbyten sker genom elektronisk övergång i TSM.
En övergång mellan perioden 15 september – 15 maj förutsätter att överenskommelse om
föreningsbyte skett i enlighet med gällande regel nedan (1–7), samt att lämnande förening
och mottagande förening godkänt övergången.
Regel och förhållningssätt vid önskan om föreningsbyte mellan perioden 15 sept – 15 maj
1) Spelare som önskar byta förening under perioden 15 september – 15 maj ska först
anmäla detta till sportchefen i sin förening för en dialog kring orsaker och
lösningsförslag.
2) Om spelare/föräldrar kontaktar ny förening/lag direkt med förfrågan om spelplats, ska
alla diskussioner om eventuell övergång avvisas och spelaren uppmanas kontakta
moderföreningens sportchef/ordförande.
3) Den mottagande föreningen ska beakta hur tillkommande spelare påverkar nuvarande
sammansättning av laget, såväl socialt som gällande möjlighet att tillgodose speltid och
träningsmöjligheter för befintliga medlemmar.
4) Önskemål om provträning såväl on-ice som off-ice i ny förening tillåts inte innan dialog
och godkännande av båda föreningarna skett enligt ovan.
5) Det åligger båda föreningarnas sportchefer/ordföranden att bidra till att möjliggöra
konstruktiv dialog mellan föreningarna. Vid oklarheter gällande orsak och omständighet
kring önskan om föreningsbyte, ska båda föreningarna och målsman/spelare gemensamt
föra dialog i form av ett 3-partsmöte.
6) Om man kommer fram till att föreningsbyte är aktuellt ska föreningen som spelaren
tillhör kontaktas och informeras om att e-övergångs förfrågan har gjorts i TSM.
Moderföreningen ska då godkänna övergången i TSM.
7) Inbetald medlemsavgift/spelaravgift är ej ett föreningsbyte/övergång. Övergång sker
endast elektroniskt i TSM.
Om en förening inte efterföljer detta regelverk så kan föreningen anmälas in till förbundets
tävlingsnämnd. Tävlingsnämnden kommer som oberoende instans att bedöma hanteringen av
ett ärende. Om nämnden finner att en förening åsidosatt sina skyldigheter enligt detta
regelverk kan påföljder utdömas i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar 14 kapitlet
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12. Distriktstävlingar Inställd på grund av Covid-19
DM U16
Spelform: Serie och spelas 5-6 december, arrangeras av anmälda lag.
DM skall spelas enligt fastställd spelordning.
Segrande lag är DM-mästare 2020/2021 och representerar Uppland i Region Östs poolspel
(SM-kval)
Poolspelet är kvalificerande till U16 SM. Datum och arrangör ej klart.
DM U15, U14 och U13 spelas enligt nedan:
Gruppspel spelas den 13-14 mars 2021 och finalerna spelas den 21 mars 2021
13. Seriemetod - Serier
Seniorer Division 4 spelas i enlighet med seriemetod SIF:s TB § TB § 5:7 D
Samtliga ungdomsserier (ej poolspel) spelas i enlighet med seriemetod SIF:s TB § 5:7 E
Sista omgången är ovillkorligen låst för samtliga matchdatum och kan ej flyttas
Elektronisk matchrapportering
Samtliga serier rapporterar online i OVR Light, gäller ej U9, U10, U11, U12, Flickor A & B.
Seniorer HockeyFyran Inställd på grund av Covid-19
HockeyFyran Grund Uppland 2020/2021
Anmält antal lag spelar en enkelserie mellan oktober 2020 – december 2020.
Lag 1-2 Div.4 Uppland spelar Allfyran Östra vintern 2020/2021
Övriga lag spelar Div. 4 Fortsättningsserien vintern 2020/2021
HockeyFyran Fortsättning Uppland 2020/2021 Inställd på grund av Covid-19
Kvalificerat antal lag spelar en dubbelserie mellan januari – februari.
Lag 1 är kvalificerat för play off till kvalserie till div 3 säsongen 2021-2022.
Övriga lag spelar i Div. 4 säsongen 2021–2022
Allfyran Östra 2020/2021 Inställd på grund av Covid-19
Se Seribestämmelser Region Öst 2020–2021

U16 Pausas tillsvidare på grund av Covid-19
För spelare födda:
2005
Speldagar:
Lördag
Veckomatcher:
Måndag - Fredag
Speltid:
3*20 Spolning ska ske mellan varje period
Seriespel 15 omg:
v. 42-51, 2-9
U15 Pausas tillsvidare på grund av Covid-19
För spelare födda:
2006
Speldagar:
Söndag
Veckomatcher:
Måndag - Fredag
Speltid:
3*20 Spolning ska ske mellan varje period
Seriespel 21 omg:
v 40-51, 1-9
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U14 Pausas tillsvidare på grund av Covid-19
För spelare födda:
2007
Speldagar:
Lördag
Veckomatcher:
Måndag – Fredag
Speltid:
3*15 Spolning endast mellan andra och tredje perioden
Seriespel 11 omg:
v. 40-50
Grundserie
Seriespel 10 omg

v. 1-10
Rödserie
Gulserie

Två serier, Röd och Gul
Placering 1-6 i grundserie
Placering 7-11 i grundserie

U13 Pausas tillsvidare på grund av Covid-19
För spelare födda:
2008
Speldagar:
Söndagar
Veckomatcher:
Måndag - Fredag
Speltid:
2*20
Seriespel 15 omg:
v. 46-51, 1-9

Två serier, Röd och Gul

U12 Pausas tillsvidare på grund av Covid-19
Genomförs som seriespel, dock utan tabell och resultat (inga matchprotokoll)
Tacklingar är tillåtna endast från 12 år och äldre, detta gäller endast C1-Pojkar EJ C2-Pojkar
För spelare födda:
2009
Speldagar:
Röd Söndag och Gul Lördag
Eventuellt veckomatcher:
Måndag - Fredag
Speltid:
2*20
Seriespel 14 omg:
v. 47-51, 2-11
Två serier, Röd och Gul
Flickor J Blir ej någon serie denna säsong
OBS! Stort ledar- och föreningsansvar råder/ max 5 stycken division 1 (enligt rooster division
1) spelare får användas per match.
För spelare födda:
-2006 och äldre
Speldagar:
Lördag
Veckomatcher:
Måndag - Fredag
Speltid:
3*20 Spolning ska ske mellan varje period
Seriespel omg:
Uppdateras efter serieanmälan
Flickor A (Helplan) ej resultatredovisning Pausas tillsvidare på grund av Covid-19
Ett stort ledar- och föreningsansvar råder, där mötande föreningar ska kontakta varandra
innan matchdagen. Inga matchprotokoll ska användas.
För spelare födda:
2006–2010
Speldagar:
Lördag – Söndag
Speltid:
2*20
Seriespel 9 omg:
v 43-51, 1-7
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U9, U10, U11 och Flickor B Pausas tillsvidare på grund av Covid-19
Stort ledaransvar! Tänk på utvecklingen av den enskilda spelaren.
U9, U10, U11 födda 2012-2011-2010 & Flickor B födda 2011-yngre
Speldagar: Lördag-Söndag
För att förhålla oss till regler och restriktioner gällande Covid -19, kommer varje lag
begränsas med antal spelar och ledare som deltar på varje poolspel till 10st per lag (inkl
ledare)
Detta är för att inte överträda 50 personers gränsen (inklusive spelare, ledare och
funktionärer). Ingen publik på läktaren får förekommas (enbart om man inte har sökt
tillstånd hos polisen och fått det godkänt).
•
•

Matchspel ska ske på tvären i en zon (30 x 20 m).
Isen indelas i en eller två zoner genom att 1,5 meter innanför den blå linjen ställa en
minisarg.
• Minst två matcher per lag
• Matchtid 2*15 rullande tid, med tutbyten varje 90 sekund
• Tekning sker endast efter spelarbyten, vid övriga avblåsningar läggs pucken bakom mål
av matchledare (speedhockey) och motståndare backar tillbaka.
• Om skadad spelare, stannas klocka på båda sidor.
Kommentar: Speedhockey innebär färre avbrott i spelet. Det innebär också en förenkling
för matchledare.
• Vid nedsläpp ska det ske i mitten, i respektive zon
• Pooler spelas med rekommenderat fyra lag
• Lagen spelar med fyra (4) utespelare och en (1) målvakt i varje byte. Målvakten får inte
ersättas med utespelare.
• OBS!!!! Tacklingsförbud
• U9, U10 & Flickor B spelar med blå puck. U11 spelar med svart puck.
• Slagskott tillåtet i båda åldersgrupperna
• Målvakten får inte ersättas med utespelare.
• Inga matchprotokoll, men dispenser ska uppvisas för övriga lag innan poolspelet startar.
14. Övrigt
I övrigt gäller Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser.
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