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A1 födda 2007-2008 eller senare A2 födda 2007-2008 eller senare 
B1 födda 2009-2010 eller senare B2 födda 2009-2010 eller senare 
C1 födda 2011-2012 eller senare * C2 födda 2011-2012 eller senare *  
D-serien födda 2013 eller senare*  
*Ej tabeller 
 
Domaransvarig i föreningen (DAIF) 
Förening som ska deltaga i seriespel måste ha en utsedd DAIF:are i föreningen.  
 
Båsfunktionärer 
2 personer/lag skall genomgå båsfunktionärskursen. Det är ÖIF som genomför kursen.  
Vid EJ genomförd kurs så debiteras föreningen kursavgifter plus en straffavgift. 
Övrigt så är det SIF’s tävlingsbestämmelser som gäller (§ 10:10).  
 
OVR Light (online rapportering) 
Minst 2 personer från varje förening skall genomgå OVR Light-kurs. Dessa personer ansvarar 
sedan för att utbilda funktionärer i sin hemmaförening i OVR_Light. 
Vi använder Smålands Ishockeyförbunds jourtelefon för våra serier. Tel. 0470 - 78 54 58, 
gäller endast OVR frågor, ej TSM frågor. 
När det gäller regionala matcher så är jourtelefon:  Tel.031 – 304 80 00 
 
Antal spelare 
Föreningen äger rätt att i varje match använda sig av max 22 st. spelare varav 2 st. 
målvakter, men det räcker med en målvakt.  
B1/B2/ pojk så måste man ställa upp med måste med minst 8 st. utespelare och 1 st. målvakt 
vid matchstart. 
C 1, C2 och D-pojk så måste man ställa upp med minst 5 st. utespelare och 1 st. målvakt vid 
matchstart. ÖIF rekommenderar att man spelar med 9 utespelare och en målvakt per match 
Div. 4 och A-serierna, så måste man kunna ställa upp med minst 10 st. utespelare och 1 st. 
målvakt vid matchstart. 
 
Antal matcher per dag 
Spelare får EJ representera två olika lag samma dag i samma serie. 
 
Ålder för deltagande i seniorspel 
För deltagande i seniormatch ska spelare vara U15 (född 2008) eller äldre. Bestämmelsen 

avser såväl herr-, som damishockey. Dispens kan sökas hos serieadministratören. 
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Lån av spelare mellan två föreningar (gäller Senior i Division 4) 
Förening med seniorlag har rätt att placera tre seniorspelare i en annan förening enligt 
följande. 
- Seniorspelare tillhörande högst Division 3 kan lånas ut till Division 4 för spel i seniorlaget. 

O.B.S: Utlåningsspelare återgår till den utlånande föreningen efter den 15 februari 2022.  
Tre (3) dagar karens gäller för utlåning till spel i lägre serier inom samma förening.  
Ingen karens för utlåning till högre serier inom föreningen. 
Dispensansökan skall skickas till Östergötlands Ishockeyförbund. 
Se även SIF TB § 4:5 UTLÅNING OCH ÖVERRÅRIGA SPELARE.         
 
Lån av målvakt mellan två föreningar ungdomsserierna i Östergötland 
Inom Östgötaserierna kan två föreningar komma överens om att låna en namngiven målvakt 
under seriematch. Gäller endast ungdomsserierna (B2 – D-serie) i Östergötland. Meddela 
ÖIF:s kansli, i god tid innan match. Senast kl.12.00 närmaste vardag innan match! 
 
Lån av utespelare mellan två föreningar ungdomsserierna i Östergötland 
Inom Östgötaserierna kan två föreningar komma överens om och ansökan (på särskild 
blankett) om att låna en namngiven utespelare under seriematch. Gäller endast 
ungdomsserierna (B2 – D-serie) i Östergötland.  
 
Tackling i C-serie 
Se hemmaplansmodellen 
 
Matchtider 
Seriespel i Division 4: 3x20 minuter, effektiv tid. 
SIF TB § 5:7 D gäller och TB § 5:9 (tre poäng och straffar).  
Periodpaus 15 minuter 
 
 
Seriespel i B serier och Dam/flick: 3x15 minuter effektiv tid. 
Periodpaus vid spolning 15 minuter. ÖIF rekommenderar spolning mellan period 2 & 3. 
I C-pojk visas endast resultat, ej tabeller. SIF TB § 5:7 E gäller. 
 
C1, C2 och D-serien genomförs enligt hemmaplansmodellen. (se hemmaplansmodellen) 
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Köldgräns -väderleksförhållanden  
Vid kallare väderlek än -17o C skall matchen inställas, gäller utebanor.  
I övrigt gäller sunt förnuft vid väderleksfrågor.  
Meddelande till motståndarlaget om uppskjutande av match på grund av otjänlig väderlek 
skall lämnas senast fem timmar innan matchstart, även serieadministratören meddelas och 
nytt matchdatum fastställs om möjligt omgående. 
 
Tillstånd beviljas enligt följande: 
U-16/U-15 (2007/2008) för spel i hela världen 
U-14/U-13 (2009/2010) för spel i Europa 
U-12/U-11 (2011/2012) för spel i Norden 
U-10 (2013) för spel i Sverige 
U-9 och yngre (2014 och yngre) för spel inom SDF (inom distrikt Östergötland) 
 
U14-lag har rätt att resa till Nordamerika för att träna och spela när spelarna är på sitt 14:e 
år, det vill säga från och med januari under U14-vårsäsongen. 
 
 
MATCHANSÖKNINGAR (Tillstånd/Sanktion för match/cup) 
 

Tillstånd kan endast beviljas för match mellan föreningar. SIF beviljar inte tillstånd för icke 
föreningsdriven tävlingsverksamhet.  
 
Alla föreningslag som avser delta i match, cup eller turnering, som arrangeras under tiden 15 
september till 31 mars, ska söka tillstånd hos ÖIF. Tillstånd för nationell match samt 
deltagande i cuper och turneringar söks i TSM under Förening/Matchansökningar.  
Deltager man eller arrangerar enskilda träningsmatcher och deltager i cuper under tiden     

1 april till 14 september behöver man INTE söka tillstånd. 

 
Gällande enskilda träningsmatcher i distriktet (där det behövs distriktsdomartillsättning), 
så gör man en ansökan i TSM under Förening/Matchansökningar. 
 
Arrangör av cup eller turnering ska vara SIF, SDF eller en förening (registrerad med RF-
nummer) med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen. Arrangerande 
förening ska alltid söka tillstånd hos distriktsförbundet. Cuper och turneringar med 
individuell statistik för barn U12 och yngre sanktioneras inte.  
 
Rekreationsishockeylag behöver ej söka tillstånd för match, cup eller turneringar som är 
definierad som rekreationsishockeyverksamhet.  
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U9 och yngre tillåts delta i arrangemang inom det egna distriktet som genomförs i enlighet 
med RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott och där tävlingen har underordnad betydelse. 
SDF ansvarar för att formerna för genomförandet regleras enligt riktlinjerna. Tillstånd för 
deltagande i sådant arrangemang ska sökas hos SDF även för U9 i enlighet med ordinarie 

regelverk.  

 

Ordinarie serieverksamhet (seriespel och kvalspel) har företräde i arenan.  

 

 

Godkända föreningsgemensamma snedstreckslag i seriespel kan delta i cuper eller turneringar 

om arrangören så tillåter. Sammansatta lag utöver snedstreckslag ska bestå minst av 75 

procent egna spelare. Föreningslag som har färre än 75 procent egna spelare i laget måste ha 

ett samarbete med det egna SDF:et.  

Förening, spelare, ledare eller funktionär som bryter mot ovanstående bestämmelser kan 

ådömas påföljd enligt TB 9:7 samt enligt SIF:s stadgar.  

 

 
TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELL MATCH  

Vid internationella matcher ska tillstånd sökas oavsett tidpunkt för matchen och detta gäller 

även match i vilken utländsk spelare som till exempel NHL-spelare ska delta.  

 

Ansökan om tillstånd ska ges in till SDF fyra veckor före match och expeditionsavgift ska 

erläggas enligt TB kap 3. SDF ska med av- eller tillstyrkan omgående sända ansökan vidare 

till SIF som beslutar i ärendet.  

 

SIF beviljar inte tillstånd för icke föreningsdriven tävlingsverksamhet.  

Det åligger arrangerande förening att säkerställa att inbjudna lag har tillstånd från sitt 

landsförbund och är försäkrade.  

 

Bindande avtal om internationell match får inte träffas innan tillståndet beviljats.  

 
 
 
ÖVERÅRIGA SPELARE I ÖSTERGÖTLANDS UNGDOMSSERIER 2021-2022 
 
U16 till och med U11 
Ingen generell dispens. 
I geografiskt indelade serier kan föreningar som har behov av överåriga söka dispens, 
spelarna ska vara namngivna. 
TK tittar på antal licenser när man prövar dispensansökningar. 
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Dispens för överåriga spelare inskickas till Östergötlands Ishockeyförbund och kommer att 
behandlas först när avgiften om 1 000 kr/ansökan är inbetald till BankGiro (716-8719). 
Omprövning på beslutet kan göras när som helst under säsongen av TK. 
 
I DM FÅR INGA ÖVERÅRIGA SPELARE DELTAGA I NÅGON ÅLDERSGRUPP, FÖRUTOM 
FLICKOR, SOM SPELAR I POJKLAG FÅR VARA MAX 1 ÅR ÄLDRE. DISPENSANSÖKAN SKALL 
SKICKAS TILL ÖIF SENAST 14 DAGAR INNAN DM-SPELETS START, INGEN KOSTNAD TAS UT 
FÖR DETTA. 
 
 
 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
Domare: 
Endast auktoriserade Domare får anlitas. 
I Divison 4 matcher skall det vara 3 st. Distriktsdomare (1 HD och 2 LD). 
I samtliga ungdomsserier från B-serie t.o.m. B2-serie utser arrangerande förening samtliga 
domare som har genomgått föreningsdomarutbildning för säsongen 2022/2023 och är 
godkänd av ÖIF, plus registrerad i TSM som föreningsdomare. C1, C2 och D-pojkserien och 
Trekronorshockeyskola leds/döms av matchledare/domare enligt hemmaplansmodellen. 
DM döms av distriktsdomare. 
 
 
Tränare: 
Alla lag inom svensk ishockey ska vid match och träning ha tränare med utbildning enligt 
Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege.  
För utländska tränare gäller att de ska ha utbildning motsvarande utbildningsstegen. Intyg 
ska skickas in till SIF:s utvecklingsavdelning.  
Fortbildning av tränare ska genomföras minst vart tredje år för att tränarlegitimationen ska 
vara giltig.  
 
 
 
Målvaktstränare:  
• Varje förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet skall ha en målvaktstränare 
som minst genomgått Grundkurs och Målvaktstränarkurs 1 (Målvaktstränare Nivå 3).  
• En målvaktstränare kan vara registrerad i max tre föreningar samtidigt men verksam i fler.  
1. Respektive förening ska senast den 20 augusti varje år i SIF:s tävlingsadministration (TSM) 
säsongsregistrera och lagregistrera sina tränare och målvaktstränare.  
2. I de fall tränarens utbildningsnivå inte är fullgod utgår en dispensavgift . 
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I det fall där samma person är målvaktstränare för flera lag i samma förening och saknar 
godkänd utbildning är det enbart den högsta seriens dispensavgift som faktureras.  
3. I de fall tränare och målvaktstränares utbildningsnivå ej är fullgod på grund av icke 
genomförd fortbildning erläggs föreningen en straffavgift på 3 000 kronor.  
 
Tränare för lag i regioner och distrikt: 
Huvudtränare i distriktslag ska ha genomgått utbildningsstegens näst högsta utbildning (JS2).  
Alla distrikt ska ha en målvaktsansvarig som gått kursen ”Målvakt 3” (Målvaktstränare Nivå 
1). Målvaktstränare i distriktslag ska ha genomgått utbildningsstegens högsta 
målvaktstränarutbildning ”Målvakt 3” (Målvaktstränare Nivå 1).  
 
Tränare i underliggande divisioner och ungdomslag ska ha genomgått utbildning enligt de 
nya tränarlegitimationskraven.  
 
1. Respektive förening ska senast 30 september varje år i SIF:s tävlingsadministration (TSM) 
säsongsregistrera och lagregistrera sina tränare.  
2. I de fall tränarens utbildningsnivå inte är fullgod upprättas senast den 15 oktober av 
föreningen en utbildningsplan för tränaren.  
3. Dispens beviljas innevarande säsong förutsatt att en dispensavgift enligt nedan betalas in 
till SDF.  
i. Distriktslag 10 000:-  
i. Underliggande divisioner och ungdomslag 4 000:-  
4. Dispensavgiften gäller för respektive lag i föreningen.  
SDF:s serieadministratör fakturerar dispensavgiften till berörd förening senast den 30 
oktober.  

 
5. I de fall distrikts- och regionslagstränares utbildningsnivå ej är fullgod åläggs 
distriktet/regionen en straffavgift på 10 000:- för huvudtränare samt 5 000:- för 
målvaktstränare.  
Återbetalning av dispensavgiften vid fullföljd utbildningsplan görs den 10 september 
efterföljande år.  
Dispensavgiften gäller för en säsong och återbetalas enbart om tränaren fullföljer sin 
utbildningsplan under innevarande säsong. Dessa regler gäller även vid byte av tränare 
under pågående säsong.  
Förening eller tränare som inte följer ovanstående bestämmelse kan bestraffas enligt TB 9:7. 
6. I de fall distrikts- och regionslagstränares utbildningsnivå ej är fullgod åläggs 
distriktet/regionen en straffavgift på 10 000:- för huvudtränare samt 5 000:- för 
målvaktstränare.  
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Återbetalning av dispensavgiften vid fullföljd utbildningsplan görs den 10 september 
efterföljande år.  
Dispensavgiften gäller för en säsong och återbetalas enbart om tränaren fullföljer sin 
utbildningsplan under innevarande säsong. Dessa regler gäller även vid byte av tränare 
under pågående säsong.  
 
Förening eller tränare som inte följer ovanstående bestämmelse kan bestraffas enligt TB 9:7. 
 
Tävlingsärenden: 
Enligt SIF TB § 9.7.1 STRAFFAVGIFT 
Förening eller spelare/ledare/funktionär som inte följer eller bryter mot här aktuella 
tävlingsbestämmelser kan åläggas att till SIF (avseende förening i förbundsserierna) och till 
SDF (avseende förening i regions- eller distriktsserier) erlägga en straffavgift om högst 25 
000 kronor att inbetalas inom en månad från beslutsdagen. I förbundsserierna meddelas 
beslut om straffavgift av tävlingsnämnden och i regions- och distriktsserierna av SDF. 
 
Matchrapporter 
Samtliga matcher från B2 och äldre rapporteras via OVR Light (online). C1, C2 och D-serien 
”rapporteras” inte i OVR Light. 
Matchprotokoll skall genom hemmalagets försorg sparas i föreningen. 
 
Matchinbjudan och rekommenderad matchstart. 
Fastställd spelordning i TSM gäller som matchkallelse. 
Flyttning av match sker i TSM. Flyttning av match skall göras senast 48 timmar före matchstart. 
Ändras matchtid/matchdag eller ort/ishall mindre än 2 dagar innan ordinarie matchtid så 
MÅSTE domaren kontaktas via telefon! 
Match skall börja tidigast 9.00 och senast 19.30 (sunt förnuft måste gälla med 
tanke på reseavstånd) 
 
 
Spelare som byter förening under pågående säsong. 
SIF’s TB § 4:4 gäller. Ska ske i enlighet med Östgötamodellen. 
Två lag i samma serie.  
Föreningen måste namnge minst 12 spelare i respektive lag fram t o m den 
15 februari 2023, efter den 15 februari 2023 måste samtliga spelare vara namngivna i 
respektive lags TeamRoster i TSM. Spelare som EJ står i TeamRostern (TSM) för laget får inte 
deltaga i aktuellt lags match/er.  
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Föreningsgemensamt Snedstrecklag. 
I syfte att bibehålla lag och spelare i verksamheten på distrikts- och regionnivå kan SDF ge 
föreningar dispens att delta i tävlingsverksamheten med ett gemensamt snedstreckslag. Det 
innebär att två eller fler föreningar vid brist på spelare bildar ett gemensamt lag på distrikts- 
eller regionnivå. 
 
Lag som deltar med den här typen av lagsammanställning kan inte kvalificera sig till högre 
serienivå. Sådant lag kan ej heller kvalificera sig till spel om SM. Beslut om snedstreckslags 
möjlighet att delta i DM fattas av SDF. 
 
Snedstreckslag berörs inte av bestämmelsen om selectlagsverksamhet (SIF’s TB § 5:14). 
Dispensansökan avseende snedstreckslag lämnas till berört SDF på avsedd blankett. 
Dispensansökan för snedstreckslag kan endast beviljas för en säsong i taget. Vid 
bedömningen av dispensansökan ska utgångspunkten vara syftet att bibehålla spelare och 
lag i verksamheten. Bedömning av tillämpning görs bland annat utifrån antalet spelare i 
spelarregistret. 
 
Om ÖIF kan erbjuda serieverksamhet för Förening/ar med snedstreckslag, får man endast 
deltaga i seriespel i Östergötland, det är inte tillåtet att deltaga med snedstreckslag i 
Östergötland och annat distrikt i samma serienivå/ålder.  
 
 
Deltagande med andralag. 
I syfte att bibehålla lag och spelare i verksamheten på distrikts- och regionnivå kan SDF ge 
föreningar dispens att delta i tävlingsverksamheten med ett andralag. Andralaget ska enbart 
bestå av spelare från egna föreningen och om det är tillämpligt ska det finnas en 
mellanliggande serienivå för föreningens båda lag. 
 
Andralag kan inte delta i eller kvalificera sig till förbundsserier eller serierna J20 Region, J18 
Region och U16 Region. 
 
 
Dispensansökan avseende andralag lämnas till berört SDF. Dispensansökan för andralag kan 
endast beviljas för en säsong i taget. I sitt beslut om dispens för andralag kan SDF besluta om 
namngivna spelare låsta till förstalaget eller andra inskränkningar i syfte att säkerställa 
tävlingsverksamheten. Vid bedömningen av dispensansökan ska utgångspunkten vara syftet 
att bibehålla spelare och lag i verksamheten. Bedömning av tillämpning görs bland annat    
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Anmälan till serier för säsongen 2022/23 
Skall göras till Östergötlands Ishockeyförbund senast 19 juni 2022, anmälan görs i TSM. 
 
Deltagande i annat distrikts seriespel för säsongen 2022-2023 
Dispens måste alltid sökas för att deltaga i annat distrikts seriespel. Kostnaden är 
500kr/serie.  Anmälan senast 12 juni 2022 till Östergötlands Ishockeyförbund. 
Anmälan får INTE göras direkt till annat distrikt utan skall göras via ÖIF. 
Lag/förening som gör anmälan direkt till annat distrikt kommer dispens EJ beviljas. 
 
Villkor för spel i annat distrikt 

• Förening som vill deltaga i ett annat distrikts seriespel måste även ha motsvarande 
antal lag i Östgötaserien för motsvarande årskull/serie. 

• Matcher i Östgötaserier kommer i första hand och får EJ flyttas för spel i annat 
distrikt. 

• Vid eventuell krock av match skall match i annat distrikts serie flyttas. 

• ÖIF står EJ för eventuella extra kostnader detta kan medföra. 
 
 
 
 
Tilläggsregler 
 
Speldagar. 
Fastställda enligt Östergötlands Ishockeyförbunds spelprogram. Serierna bör avslutas 
omkring den 20 mars varje år och bör påbörjas tidigast, månadsskiftet september/oktober 
varje år. 
 
 
 
Ändring av speldag. 
Följande gäller vi ändring av speldag: 
- 1: Parterna kommer överens om nytt speldatum i TSM. (Man ansöker om flytt av 

match i TSM) 
- 2: Kommer parterna ej överens, fastställer TK speldatum. 
- 3: Kan inte arrangerande förening erbjuda match på hemmaplan skall arrangerande 

förening boka och bekosta istid och funktionärer, för spel av match på annan ort. 
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Walk Over/inställdmatch/skjuta match 
UPPSKJUTANDE AV MATCH Serieadministratör och två föreningar kan fatta gemensamt 
beslut att match mellan de båda föreningarna ska uppskjutas. Serieadministratören fattar 
beslut om ny speldag. Om gästande lag och domare åsamkats extra kostnader genom att 
arrangerande förening underlåtit att i tid meddela gästande lag om uppskjuten match, kan 
serieadministratören besluta att arrangerande förening ska ersätta gästande lag och domare 
för extra kostnader. Tvist avgörs av tävlingsnämnden i förbundsserier och SDF i 
regions/distriktsserier 
UTEBLIVANDE FRÅN ELLER BRYTANDE AV MATCH Om förening uteblir från match kan 
serieadministratören fastställa resultatet 5-0 och/eller besluta om andra åtgärder. Om 
förening bryter påbörjad match, kan den icke felande föreningen tilldelas seger med 5-0 eller 
det aktuella resultatet vid den aktuella händelsen. Förening kan uteslutas ur tävlingen och 
kan då bli skyldig att ersätta andra lag i tävlingen för eventuella kostnader. (Vid tävling där 
seriemetoden används borträknas alla resultat från matcher mot lag som uteslutits). Fortsatt 
deltagande kan medges om förmildrande omständigheter föreligger enligt beslut av 
serieadministratören. Förening kan även åläggas påföljd enligt TB 9.7. Om en påbörjad 
match bryts av något annat skäl (utanför lagens kontroll) i förbundsserierna är det 
tävlingsnämnden som fattar beslut om matchens avgörande. I övriga serier fattas beslut av 
serieadministratören. I sådana fall kan något av följande beslut fattas:  
• att resultatet vid den aktuella händelsen fastställs som slutresultat.  
• att matchen spelas om från början.  
• att matchen återupptas från den matchtid den bröts. 
 
Omlottning av serier. 
Föreningar som efter 2022-09-14 drar ur lag ur serie eller efteranmäler lag eller på annat sätt 
förorsakar omlottning av serie, samt vid EJ fullföljande av seriespel, kommer att debiteras en 
avgift om en halv startavgift utöver den ordinarie startavgiften. 
 
I övrigt hänvisas till Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser. 
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Distriktsmästerskap DM 
 
U-16 födda 2007 eller senare  
 
 
 
1. Rätt att deltaga i DM har samtliga föreningar tillhörande Östergötlands Ishockeyförbund. 
Gruppspel/finalspel den 11/12 (U-16) om inte det beslutas att spela i serieform, då ska den 
DM-serien vara färdig spelad SENAST 2022-12-31! 
 
 
2. Utförliga bestämmelser, spelschema meddelas senast 22 november 2022. 
 
 
 
 
 
 
 


