Manual för ”Anmälan till bestraffning” i region väst
Förbundsserier, SIF disciplinnämnd
Gäller för följande serier: SHL, Hockeyallsvenskan, J20 superelit, J18 Allsvenskan, U16 SM,
Riksserien.
Vid rapportering av matchstraff för de regionala serierna så ska TSM användas från och med
denna säsong och film för hur man gör i TSM finner ni via följande länk:
http://www.swehockey.se/Hockeydomare/Filmer/SkapaettdisciplinarendeiTSM/
Det är huvuddomaren som alltid rapporterar in via TSM.
Avstängningsmeddelande behövs inte då spelaren automatiskt blir blockerad i TSM inför
kommande match.
Kontaktperson SIF disciplinnämnden Cattis Zethelius 08 4490429
Regionala serier, Region Väst disciplinnämnd
Gäller för följande serier: Hockeyettan, Hockeytvåan A Västra, Hockeytvåan B Västra,
Hockeytvåan C Västra, J18 Västra Elit, J20 Västra Elit, J20 division 1 Västra, J18 division 1
Västra U16 Elit Västra, U16 division 1 västra A, U16 division 1 västra B samt Dam division 1
region väst.

Vid rapportering av matchstraff för de regionala serierna så ska TSM användas från och med
denna säsong och film för hur man gör i TSM finner ni via följande länk:
http://www.swehockey.se/Hockeydomare/Filmer/SkapaettdisciplinarendeiTSM/
Det är huvuddomaren som alltid rapporterar in via TSM.
Avstängningsmeddelande behövs inte då spelaren automatiskt blir blockerad i TSM inför
kommande match.
Kontaktperson regionala disciplinnämnden Claes E Hallqvist 070 3229999

Distriktsserier, distriktens disciplinnämnder
Dalarna
Gäller för följande serier: Hockeytrean Dalarna, ungdomsserier U15/16, U14, U13/14, U13,
U12, U11/12, U11 och samt U16 DM, U15 DM och U14 DM.
Vid rapportering av matchstraff för serier administrerade av Dalarnas disciplinnämnd så
använd blanketterna: Anmälan till bestraffning och avstängningsmeddelande
Dessa blanketter ska efter ifyllnad skickas in till Dalarnas ishockeyförbund kansli senast
dagen efter matchdag på mailadress: ishockey@dalaidrotten.se alternativt fax nummer: 023
27874
Telefonrapport ska göras på matchdagen till disciplinnämndens ordförande Glenn Fahgén på
telefonnummer: 070 3127590
Gästrikland
Gäller för följande serier: Hockeytrean Gävleborg, ungdomsserier U15/16, U14, U13/14,
U13, U12, U11/12, U11 och samt U16 DM, U15 DM och U14 DM.
Vid rapportering av matchstraff för serier administrerade av Gästriklands disciplinnämnd så
använd blanketterna: Anmälan till bestraffning och avstängningsmeddelande
Dessa blanketter ska efter ifyllnad mailas in till Linus Eriksson på mailadress:
linus.eriksson@greencon.se

Telefonrapport ska göras på matchdagen till Dick Wallström på telefonnummer: 076
8271727
Hälsingland
För alla regionala serier gäller rapportering via TSM:s bestraffningsmodul.
För distriktets div 3 ska rapportering också ske via TSM:s bestraffningsmodul.
För följande serier, dam, U 15, U 14, U 13, U 12, U 11 och U 10 ska rapportering av
matchstraff ske som tidigare till Hälsinglands disciplinkommitté på blanketterna ”
Avstängningsmeddelande” och ”Anmälan till bestraffning”.
Blanketterna ska efter ifyllande skickas via mail till Hälsinglands Ishockeyförbunds
disciplinkommittéordförande Lena Rolinder, till adressen lena.rolinder@halsingehockey.se .
Telefonrapport ska också göras på matchdagen till Lena Rolinder på telefonnummer 070-390
97 59.

Värmland
Gäller för följande serier: Hockeytrean Värmland, ungdomsserier U16, U14, U13, U12, U11
och U10 samt U16 DM, Lilla VMM och U14 DM.
Vid rapportering av matchstraff för serier administrerade av Värmlands Ishockeyförbund så
använd blanketterna: Anmälan till bestraffning och avstängningsmeddelande
Dessa blanketter ska efter ifyllnad mailas eller faxas in till Värmlands Ishockeyförbund kansli
till bosse.jansson@varmland.rf.se eller fax 010-476 47 59
Telefonrapport ska göras på matchdagen till Jan ”Indos” Eriksson på telefonnummer:
070-666 78 13
Västmanland
Gäller för följande serier: Hockeytrean Ö/V, ungdomsserier U15/16, U14, U13/14, U13, U12,
U11/12, U11 och samt U16 DM, U15 DM och U14 DM.
Vid rapportering av matchstraff för de regionala serierna så ska TSM användas från och med
denna säsong och film för hur man gör i TSM finner ni via följande länk:
http://www.swehockey.se/Hockeydomare/Filmer/SkapaettdisciplinarendeiTSM/
Det är huvuddomaren som alltid rapporterar in via TSM.
Avstängningsmeddelande behövs inte då spelaren automatiskt blir blockerad i TSM inför
kommande match.
Kontaktperson distriktets disciplinnämnd Claes E Hallqvist 070 3229999

Örebro
Gäller för följande serier: Hockeytrean Ö/V, ungdomsserier U15/16, U14, U13/14, U13, U12,
U11/12, U11 och samt U16 DM, U15 DM och U14 DM.
Vid rapportering av matchstraff för de regionala serierna så ska TSM användas från och med
denna säsong och film för hur man gör i TSM finner ni via följande länk:
http://www.swehockey.se/Hockeydomare/Filmer/SkapaettdisciplinarendeiTSM/
Det är huvuddomaren som alltid rapporterar in via TSM.
Avstängningsmeddelande behövs inte då spelaren automatiskt blir blockerad i TSM inför
kommande match.
Kontaktperson distriktets disciplinnämnd Claes E Hallqvist 070 3229999

