Ramverk för barn och ungdomsishockey. ver 1.1
Återstart av spel efter förseelse: U10/U11 punkten 4.3 Efter stopp för förseelse. När en spelare har fått tillsägelse på grund av en förseelse som genomförts
(regelbrott) så ska matchledaren ge ej felande lag pucken genom uppstart i sin droppruta för att starta spelet. Det ska stå: 4.3 Efter stopp för förseelse.
Jaktstraff (förklaras under Regel 6) startar igång spelet efter förseelse. Om signal för matchslut ljuder så läggs en vanlig straff innan matchen avslutas.
Målburar: Om det ena laget har målvakt och det andra laget inte så spelas matchen med ett stort och ett litet mål.
Jaktstraff: vid användande av mindre mål finns ett förtydligande under punkten 6 : I matcher där målvakt ej används genomförs jaktstraff med ett
skott/avslut från mittpunkten. I övriga samma förfarande.
Målgård: Vid användandet av litet mål finns inga centrala styrningar för målgård. Tills centrala styrningar kommer så fäller vi det lilla målet och ritar målgård
som på samma sätt som vid stort mål. I denna ”lilla” målgård får spelarna inte placera sina skridskor, varken anfalls eller försvarsspelare.
Sarg: Om de nya sargerna/ planavgränsarna inte kommit så spelar man med de sarger som finns idag. Dock ska planmåtten vara de som angivits i ramverket
för respektive åldersgrupp. Om sarg saknas så används däck/koner för att markera planen.

Domare/ Matchledare (utbildad enligt UD1) se även dokumentet matchmiljö
U8-U9 Matchledare (tränare/ ledare) ska användas, viktigt att pedagogiskt att kunna förklara för barnen/spelarna ev. avblåsningar för exempelvis förseelser.
U10 Matchledare eller föreningsdomare kan användas, vid användande av föreningsdomare ska två föreningsdomare finnas/ plan.
U11-U12 Föreningsdomare 2/ plan.

Tips och något att tänka på.
Spelscheman görs manuellt och utformas beroende på åldersgrupp, antal anmälda lag och dess geografiska placering. Därför kan någon/några längre resor
förekomma.
Vi eftersträvar inte mm-rättvis då vi gör spelscheman. Saknar ni möten med någon förening, så går det bra att ordna egna poolspel emellan våra
spelomgångar. OBS! viktigt att även då följa det regelverk som gäller.
Arrangerande förening får nästan alltid båda sina lag hemma. Hemmamatcher kräver stort föräldraengagemang med båsfunktionär, matchledare,
sargplockare, kiosk, lotterier etc. Vid ev. nya Covidrestrektioner kan vakter vid dörrar och korridorer behövas?
Tänk på att det som är självklart i er ishall och förening inte kanske fungerar hos andra. Vi tävlar också om istider mot bl.a. konståkning, curling, bandy, korp
och allmänhetensåkning.
Vid problem/frågor ta direkt kontakt med oss, så vi hinner ev. korrigera under säsongen.
Utvärdering sker i slutet av varje säsong.
Gör inte allt själv som ledare. Engagera fler föräldrar i ledarskapet och fördela arbetsuppgifter på alla. Ju äldre barnen blir, ju färre spelare finns kvar och
föräldrarnas ansvar ökar då för varje år.
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