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B2 Västergötland Poolspel 3 mot 3 2022/2023. 
 
Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2009 eller senare. 
(Rekommendation är 6–9 utespelare + 1 målvakt per lag) 

 
Genomförs med 20 lag i 5st 4lags grupper, totalt 2 spelomgångar. 
 
Spelperiod:   V.45 2022 och V.04 2023 
 
Startavgift:  Enligt beslut på Västergötlands Ishockeyförbunds 

verksamhetsmöte 2022-06-08. 
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. En administrativ avgift på 
700: - att 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:s Tävlingsbestämmelser Nya anpassade 

spelformer 1/3 dels plan 20 x 30 meter.  
 https://hemmaplansmodellen.se/wp-

content/uploads/2020/08/Spelformer_Ramverk-digital-
200828.pdf 

 
Speltid: 2X8 minuter 

Istid Poolspel med 4 lag ca:90 minuter 
 
Speldagar:  Rekommenderade speldagar är söndag. 
 
Dispenser:  Se §3 dispenser sidan 3 
 
Övrigt:   Uppvärmning på is i 5 minuter innan första matchstart. 

Paus mellan matcher 10 minuter, ingen spolning. 
 
 
Resultatrapportering:  OVR Lighter. Ingen resultatredovisning. 

https://www.swehockey.se/globalassets/vastergotlands-
ishockeyforbund/tavling/dokument/manual_poolspel.pdf 
 

 

https://hemmaplansmodellen.se/wp-content/uploads/2020/08/Spelformer_Ramverk-digital-200828.pdf
https://hemmaplansmodellen.se/wp-content/uploads/2020/08/Spelformer_Ramverk-digital-200828.pdf
https://hemmaplansmodellen.se/wp-content/uploads/2020/08/Spelformer_Ramverk-digital-200828.pdf
https://www.swehockey.se/globalassets/vastergotlands-ishockeyforbund/tavling/dokument/manual_poolspel.pdf
https://www.swehockey.se/globalassets/vastergotlands-ishockeyforbund/tavling/dokument/manual_poolspel.pdf
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Serieadministratör:  Västergötlands Ishockeyförbund 
 
Journummer: OVR 0470-79 54 58 
 

TSM 070-890 67 29 
 

(med reservation för ändringar i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser samt ramverk för anpassade 

spelformer för säsongen 2022 - 2023). 

 
 
Deltagande lag. 
 
Borås HC Röd   Mariestad Bois HC Vit 
Borås HC Vit   Skara IK   
Grästorps IK Svart   Skövde IK Röd  
Grästorps IK Röd           Skövde IK Vit                   
HC Lidköping Red Roosters Röd   Sörhaga/Alingsås HK Grön 
HC Lidköping Red Roosters Vit  Sörhaga/Alingsås HK Vit 
IFK Falköping IK Blå   Tibro IK/Töreboda HF Svart 
IFK Falköping IK Vit   Tibro IK/Töreboda HF Vit 
LN70 HC           Trollhättans HC 
Mariestad Bois HC Blå   Ulricehamns IF 
      
 
Spelveckor B2 Västergötland Poolspel 3 mot 3 2022–2023. 
 
 
Vecka  Arrangör. 
 
V.45 2022 Borås HC, IFK Falköping IK, Mariestad Bois HC, Skara IK, Grästorps IK 
 
V.04 2023 LN70 HC, Ulricehamns IF, Sörhaga/Alingsås HK, Töreboda HF,  

 
Skövde IK 

 
För aktuellt spelprogram se: B2 Västergötland poolspel 3 mot 3 
 
 

 

För övriga tävlingsbestämmelser, läs nedan 

 
KOMPLETTERINGAR AV SIF: s TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR 2022/2023 
 

https://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Overview/12494
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I ÖVRIGT FÖLJER VI SIF: S TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR 
2022/2023 http://www.swehockey.se/Tavling/Dokument/ 
 
Tävlingsbestämmelser för B2 Västergötland Poolspel 3 mot 3 2022/2023. 
 
§ 1. Återbud 
 
Förening som lämnar återbud till deltagande i seriespel efter den fastställda 
lottningen 22 augusti 2022 åläggs en administrationsavgift. Om seriespel påbörjats  
föreningen dessutom förpliktas att ersätta andra föreningar för åsamkade kostnader. 
Tävlingskommittén äger rätt att utesluta förening som uteblivit från match. 
 
Avgift. 
Innan 2022-08-22 0: - 
Efter 2022-08-22 1 100: - adm. avgift + anmälningsavgiften till serien. 
Har serien startat 2 200: - adm. avgift + anmälningsavgiften till serien. 
 
§ 2 Tid/kallelse 
 
Arrangerande förening skall i samråd med gästande lag förlägga matchen 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. 
 

1. Arrangören byter till annan dag samma helg om is schemat 
stämmer bättre då.  

2. Be någon av gästande lag att ta åt sig arrangörskapet i stället. 
 
OBS! Vid byte av arrangör, så gäller det att se upp med reseavståndet 
(vissa poolspel har någon gäst med resa på ca 8 - 12 mil).  
Att då flytta/byta och lägga på 5 - 6 mil till är ej ok, så vidare man inte 
samtycker.  
 
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.) 
 
OBS! Inga matchändringar i TSM för poolspelen utan alla ändringar måste meddelas 
Västergötlands Ishockeyförbund, info@vghockey.se  
Speldagar för poolspel är lördag-söndag. 
 

http://www.swehockey.se/Tavling/Dokument/
mailto:info@vghockey.se
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§ 3 Dispenser 
 
Tjejerna får vara 2 år äldre utan att söka dispens för spel i  
ungdomsserier t.o.m. B1 Västergötland.  
 
För överåriga spelare måste man söka dispens. 
Godkänd dispens ska medtagas till match och visas upp innan nedsläpp till 
motståndarlagets ledare och domare för giltighet. 
 
Lokala avvikelser i region och distrikt, se Svenska Ishockeyförbundets 
Tävlingsbestämmelser § 4:5  
 
Deltagande med föreningsgemensamt snedstreckslag, se Svenska 
Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser § 5:14   
 
Deltagande med andra lag, Se Svenska Ishockeyförbundets 
Tävlingsbestämmelser § 5:15 
 
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 och blanketter. 

• 1 000: - Blankett spelare.     

• 1 000: - Blankett snedstreckslag.    

• 1 000: - Blankett spel i annat distrikt. 

• Expresshantering utanför ordinarie tävlingsmöte 1 100: - + ordinarie kostnad 
 
Ansökan behandlas inte förrän ovan avgift inbetalts. Dispenser skall vara klara och 
godkända innan serie eller matchstart. 
 
Dispensansökan skall vara inkommen senast en vecka innan mötets datum till 
Västergötlands Ishockeyförbund mejl. info@vghockey.se  
 
Ordinarie Tävlingskommittén möten säsongen 2022/2023 
 
29/8-22 12/9-22 26/9-22 10/10-22 31/10-22 29/11–22  
 
12/12–22 23/1-23 27/2-23 18/3-23 24/4–23 
 
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra beviljad dispens under säsongen. 
 

https://www.swehockey.se/forening/Information/bestammelser/
https://www.swehockey.se/forening/Information/bestammelser/
https://www.swehockey.se/forening/Information/bestammelser/
https://www.swehockey.se/globalassets/vastergotlands-ishockeyforbund/tavling/dispenser/vastergotlands-ishockeyforbundskommitte-tavlingskommitte-blankett-dispens-spelare.pdf
https://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundet/tavling/blanketter/ovriga-blanketter/blankett_spel_med_snedstreckslag.pdf?w=900&h=700
https://www.swehockey.se/globalassets/vastergotlands-ishockeyforbund/tavling/dispenser/vastergotlands-ishockeyforbundskommitte-tavlingskommitte-blankett-dispens-spel-i-annat-distrikt.pdf
mailto:info@vghockey.se
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§ 4 Domaransvarig i föreningen (DAIF) 
 
Förening som ska deltaga i seriespel måste ha en fungerande DAIF:are i 
föreningen. Med fungerande menas att DAIF:aren 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 
 
 
§ 5 Matchvärd 
 
Hemmalaget skall vid varje match i B1 Västergötland poolspel 3 mot 3 
ha en matchvärd på plats enligt dokumentet matchmiljö. 
 
Se information Dokument matchmiljö 
 
 
Det åligger även arrangerande klubb att strax innan matchstart läsa 
upp: 
 
”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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.swehockey.se/globalassets/vastergotlands-ishockeyforbund/tavling/dokument/matchmiljo-upplaga-2-2022-06-15.pdf
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Kontaktuppgifter Västergötlands Ishockeyförbund 

 

Västergötlands Ishockeyförbund 
Gustav Adolfs Gata 49 

541 45 Skövde 
             E-post: info@vghockey.se 

 
Anders 070-643 10 39, Tävling 
anders.vghockey@vgidrott.se 

 
Emelie 072-396 68 91, Utbildning 

emelie.vghockey@vgidrott.se 
 

Oscar 072- 185 47 03, Funktionär 
oscar.vghockey@vgidrott.se 

 

 
 

 
 

mailto:info@vghockey.se
mailto:anders.vghockey@vgidrott.se
mailto:emelie.vghockey@vgidrott.se
mailto:oscar.vghockey@vgidrott.se

