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Seriebestämmelser 2020–2021
Västergötlands Ishockeyförbund
Äldre Tjejer Västergötland 2020–2021
Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2006–2009
Genomförs med 2 lag i poolspelsform, 5- eller 4-lagsgrupper, 3-4st matcher per lag/poolspel.
Totalt 2st spelomgångar. (Omgång 1 V.46 2020 flyttas till V.09 2021)

Spelperiod:

V.46 2020 – V.09 2021

Startavgift:

Enligt beslut på Västergötlands Ishockeyförbunds verksamhetsmöte
2020-09-02.
Avgiften ligger i föreningens varukorg i TSM och ska betalas via
PayEx. Avgiften ska vara betalad innan serien startar

Lagförsäkringar:

Enligt beslut mellan SIF och Gjensidige.
Avgiften ligger i föreningens varukorg i TSM och ska betalas via
PayEx.

Disciplinärenden:

Disciplinärende handläggs av Västergötlands Ishockeyförbund
disciplinnämnd.
Enligt beslut på Region Syds verksamhetsmöte 2020-09-26 kommer
en administrativ avgift faktureras för varje ärende som leder till
disciplinär åtgärd i form av tillrättavisning, avstängning eller böter,
det kommer att faktureras den förening där spelaren eller ledaren
var säsongsregistrerad i vid förseelse.

Spelform:

Enligt SIF bestämmelser Nya anpassade spelformer 1/3 dels plan 20
x 30 meter.

Speltid:

Speltid: 1x15min/match

Speldagar:

Rekommenderade speldagar är lördag

Dispenser:

Överåriga får användas utan dispens. Glöm inte meddela
motståndarna detta innan match och att regler som är uppsatta av
VIF:s efterföljs.

Övrigt:

Uppvärmning på is i 5 minuter innan matchstart.
Paus mellan matcher 10 minuter ingen spolning.
Istid Poolspel med 4 lag ca:90 minuter, 5 lag ca: 150 minuter

Domare:

För Äldre tjejer Västergötland 2st utbildade föreningsdomare per
match.

Resultatrapportering:

OVR Lighter, Se mer information i bifogad manual.
(spelare, ledare och domare). Ingen resultatredovisning.

Serieadministratör:

Västergötlands Ishockeyförbund

Seriebestämmelser 2020–2021
Västergötlands Ishockeyförbund
Journummer:

OVR 0470-79 54 58, TSM 070-890 67 29

Deltagande lag Äldre Tjejer Västergötland 2020–2021.
IFK Falköping IK

Mariestad Bois HC

Trollhättefallens HC Svart

Trollhättefallens HC Vit

Spelveckor Äldre Tjejer Västergötland 2020–2021.

Vecka.

Arrangör.

V.46

Mariestad Bois HC (omgång flyttas till V.09 2021)

V.05

IFK Falköping IK

V.09

Mariestad Bois HC

Tidigast under V3-2021 kan nuvarande serieverksamhet återupptas under
förutsättning att de allmänna råden tillåter det.
Kan poolspelen inte genomföras enligt ovan spelschema pga. covid-19 stryks
omgången och ersätts ej med en ny spelvecka.

För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
För övriga tävlingsbestämmelser, läs nedan
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Västergötlands Ishockeyförbund
Yngre Tjejer Västergötland 2020–2021
Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2010–2013
Genomförs med 4 lag i poolspelsform, 5- eller 4-lagsgrupper, 3-4st matcher per lag/poolspel.
Totalt 4st spelomgångar. (Omgång 2 V.48 2020 flyttas till V.08 2021)
Spelperiod:

V.43 2020 – V.08 2021

Startavgift:

Enligt beslut på Västergötlands Ishockeyförbunds verksamhetsmöte
2020-09-02.
Avgiften ligger i föreningens varukorg i TSM och ska betalas via
PayEx. Avgiften ska vara betalad innan serien startar

Lagförsäkringar:

Enligt beslut mellan SIF och Gjensidige.
Avgiften ligger i föreningens varukorg i TSM och ska betalas via
PayEx.

Disciplinärenden:

Disciplinärende handläggs av Västergötlands Ishockeyförbund
disciplinnämnd.
Enligt beslut på Region Syds verksamhetsmöte 2020-09-26 kommer
en administrativ avgift faktureras för varje ärende som leder till
disciplinär åtgärd i form av tillrättavisning, avstängning eller böter,
det kommer att faktureras den förening där spelaren eller ledaren
var säsongsregistrerad i vid förseelse.

Spelform:

Enligt SIF bestämmelser Nya anpassade spelformer 1/4 dels plan 15
x 30 meter.

Speltid:

Speltid: 1x15min/match

Speldagar:

Rekommenderade speldagar är lördag

Dispenser:

Överåriga får användas utan dispens. Glöm inte meddela
motståndarna detta innan match och att regler som är uppsatta av
VIF:s efterföljs.

Övrigt:

Uppvärmning på is i 5 minuter innan matchstart.
Paus mellan matcher 10 minuter ingen spolning.
Istid Poolspel med 4 lag ca:90 minuter, 5 lag ca: 150 minuter

Domare:

För Yngre Tjejer Västergötland 2st utbildade föreningsdomare/
matchledare per match.

Resultatrapportering:

OVR Lighter, Se mer information i bifogad manual.
(spelare, ledare och domare). Ingen resultatredovisning.

Serieadministratör:

Västergötlands Ishockeyförbund

Journummer:

OVR 0470-79 54 58, TSM 070-890 67 29

Seriebestämmelser 2020–2021
Västergötlands Ishockeyförbund
Deltagande lag Yngre Tjejer Västergötland 2020–2021.
Borås HC

IFK Falköping IK

Trollhättefallens HC Svart

Trollhättefallens HC Vit

Mariestad Bois HC

Spelveckor Yngre Tjejer Västergötland 2020–2021.

Vecka.

Arrangör.

V.43

Trollhättefallens HC

V.48

Mariestad Bois HC

V.03

IFK Falköping IK

V.06

Borås HC

V.08

Mariestad Bois HC

(omgång flyttas till V.08 2021)

Tidigast under V3-2021 kan nuvarande serieverksamhet återupptas under
förutsättning att de allmänna råden tillåter det.
Kan poolspelen inte genomföras enligt ovan spelschema pga. covid-19 stryks
omgången och ersätts ej med en ny spelvecka.

För aktuellt spelprogram se: http://stats.swehockey.se/
För övriga tävlingsbestämmelser, läs nedan

Seriebestämmelser 2020–2021
Västergötlands Ishockeyförbund
Allmänna bestämmelser och
kompletteringar av SIF: s Tävlingsbestämmelser 2020–2021
I ÖVRIGT FÖLJER VI SIF: S TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR 2020–2021
http://www.swehockey.se/Tavling/Dokument/

Tävlingsbestämmelser för seriespel Äldre-Yngre Tjejer 2020–2021.
§ 1 Spelare/ledare registrering
Alla spelare och ledare som deltager måste vara registrerade i TSM på respektive lag och
förening. Viktigt att kontaktperson med mailadress och mobilnummer finns.
§ 2 Dispenser
Se seriebestämmelser för respektive serie
Tjejerna får vara 2 år äldre utan att söka dispens för spel i
ungdomsserier t.o.m. B1 (U14).
För att spela i en serie i ett annat förbund så måste en dispens sökas hos
Västergötlands Ishockeyförbund. För att få godkänd dispens i annat distrikt, skall lag
anmälas i samma serietillhörighet även hos VIF. Skulle man tvingas att dra sig ur med ett lag
så är det laget i annat distrikt som dras ur först. Behöver man flytta ordinarie seriematch
flyttar man matchen i annat distrikts först.
Avgift dispenser
• 500: - spelare.
• 500: - snedstreckslag och spel i annat distrikt
Ansökan behandlas inte förrän ovan avgift inbetalts.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra beviljad dispens under säsongen.
§ 3 Tid/kallelse
Arrangerande förening skall i samråd med gästande lag förlägga poolspelet 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 tillbaka vid hemmaarenan senast kl. 22.00.
Som kallelse räknas matchtiden i Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsadministration (TSM).
Om man inte kan arrangera ett poolspel enligt spelschema får den arrangerande förening
byta datum efter överenskommelse med övriga deltagande föreningar i poolspelen eller hitta
en förening som kan arrangera det aktuella poolspelet.
Om man vill man byta grupp med ett lag tar föreningen kontakt med en annan förening och
gör upp om bytet. (Gäller endast om man har flera lag anmälda från samma förening och
hamnat i samma poolspels grupp.)

Seriebestämmelser 2020–2021
Västergötlands Ishockeyförbund
Alla ändringar samt matchtider måste meddelas Västergötlands Ishockeyförbund,
info@vghockey.se Speldagar för poolspel är lördag-söndag.
§ 4 Återbud
Förening som lämnar återbud till deltagande i seriespel efter den fastställda lottningen 25
augusti 2020 åläggs en administrationsavgift. Om seriespel påbörjats kan föreningen
dessutom förpliktas att ersätta andra föreningar för åsamkade kostnader.
Tävlingskommittén äger rätt att utesluta förening som uteblivit från match
Avgift.
Innan 2020-08-25
Efter 2020-08-25
Har serien startat

0: 2 000: - adm. avgift + anmälningsavgiften till serien
4 000: - adm. avgift + anmälningsavgiften till serien

Alla matcher seriematcher skall spelas och prioriteras före cupspel.
Sista datum för seriematcher för säsongen 2020 - 2021 är 2021-03-21

§ 5 Domaransvarig i föreningen (DAIF)
Förening som ska deltaga i seriespel måste ha en fungerande Daifare i
föreningen. Med fungerande menas att föreningens Daifare genomgår av förbundet
arrangerad DAIF utbildning.
De föreningar som inte har en utbildad Daifare enligt VIF tävlingsbestämmelser. Kommer att
påverkas av följande beslut vilket tagits av Västergötlands Tävling - och
Funktionärskommitté.
•

Inga tillstånd kommer att beviljas för att arrangera eller delta i cuper eller
internationella träningsmatcher. Detta gäller alla lag i föreningen!

•

Vid domarbrist kommer de föreningar med utbildad Daifare att prioriteras

§ 6 Övrigt.
Det åligger arrangerande klubb att strax innan matchstart läsa upp följande text:
”Västergötlands ishockeyförbund och ………. (föreningens namn) vill som ett led i att skapa
god stämning i samband med våra matcher uppmärksamma er på följande:
•
•
•

Vi vill uppmana alla ledare, spelare och publik att uppträda respektfullt mot alla!
Stötta och heja på ert lag och smutskasta inte motståndarna.
Hjälp domarna att utföra sitt uppdrag i deras viktiga roll som matchledare och respektera
deras beslut genom en god sportslig attityd.

Utan domare blir det ingen match. Lycka till!

Seriebestämmelser 2020–2021
Västergötlands Ishockeyförbund
Tävlingskommittén möten säsongen 2020/2021
Endast på följande datum kommer inkomna tävlingsärenden att handläggas.
Tävlingsärenden skall skickas senast en vecka innan mötets datum till Västergötlands
Ishockeyförbund mejl. info@vghockey.se samt att ev. ansökningsavgift är inbetald för beslut.
31/8-20

28/9-20

26/10-20

30/11-20

25/1-21

22/2-21

29/3-21

26/4–21

11/12–20

Manual OVR Lighter.
Här kommer en kortare instruktion hur lagen ska använda OVR Lighter i systemet.

1. Logga In (Föreningen ordnar själva med inlogg)
2. Välj din match i listan
3. Fyll i hemmalagets spelare genom att fylla i tröjnummer i de tomma rutorna på
spelarna som deltar. (Ordning spelar ingen roll)
4. Fyll i hemmalagets Head Coach genom att klicka på och rulla ner till rätt namn.
5. Tryck Save
6. Byt till bortalaget
7. Fyll i bortalagets spelare genom att fylla i tröjnummer i de tomma rutorna på spelarna
som deltar. (Ordning spelar ingen roll)
8. Fyll i bortalagets Head Coach genom att klicka på och rulla ner till rätt namn.
9. Byt till Game Officals fliken och fyll i domare/matchledare i rutan Referee
10. Välj din domare/matchledare och tryck Save.
11. Starta matchen genom att ändra status uppe till höger från ”Not Started” till ”In
progress”
12. Avsluta matchen genom att ändra status uppe till höger från ”In progress” till ”Ended”
13. Tryck på ”Reports” till vänster
14. Tryck på ”Empty Game Sheet” och välj skriv ut.
15. Skriv ut och låt domaren skriva under.
16. Spara dokumentet på er förenings kansli.
17. Avsluta matchen genom att ändra status uppe till vänster från ”Game Ended” till Final
Score (OBS!!! När Final Score är intryckt så kan man inte längre ändra något i
matchen!)
18. Tryck Close Game till vänster.

Tänk på att bara en person kan vara inne på matchen. Så kommer ni inte in på matchen så
beror det ofta på er och inte på systemet.

