Hej!
Efter en varm och härlig sommar närmar vi oss hösten och med det hockeysäsongen. Jag har
vilat upp mig i stugan i Parkalompolo och planerat lite på de kommande Grundkurserna som
kommer hållas i Kiruna och Piteå. Vill passa på att informera er om Dam Grundkursen som
går i Piteå den 29-30 september. Det är vår hockeykonsulent Pär Karlsson, Emma Eliasson
och jag som kommer att hålla i den. Peppa gärna kvinnliga ledare i era föreningar att anmäla
sig!
Anmälan och info finns här
http://www.norrbottenhockey.com/Nyheter/nyheterfrannorrbottensishockeyforbund/grun
dkursdamiishockeyipitea
I våras fick jag in utvärderingar från de flesta lagen som deltagit och ni är alla nöjda med
upplägget och att vi bör ha fler matcher. Denna säsong har vi tänkt att vi utökar till 6
sammandrag för att få fler matchtillfällen. Camilla och jag kommer att försöka lägga upp det
hela så att det inte belastar ekonomin allt för mycket. Vi ska klura på den!

Skicka in anmälan så snart som möjligt!
Ha en fortsatt fin sensommar och hör av er om ni har några frågor!

Mvh
Ann-Charlotte Lund Edeblom
Camilla Wennberg
DUL-ansvariga, NIHF

Ann-Charlotte Lund Edeblom, ac.lundedeblom@gmail.com, Mobilnr: 070-555 63 03

Norrbottens Ishockeyförbunds Damkommitté
inbjuder till spel i DUL säsongen 2018 - 2019
Norrbottens Ishockeyförbund inbjuder härmed till seriespel i Damungdomsligan administreras av
Norrbottens Ishockeyförbunds Damkommitté.

Syfte
Att utbilda, utveckla, rekrytera och behålla spelare i olika åldrar samt att ge tillfällen till matchspel.

Serieupplägg
Matcherna spelas i sammandragsform, 2x20 minuter stopptid och två-domarsystem. Regelverket (se
nedan) har sin grund i tävlingsreglerna med vissa avvikelser. Svenska ishockeyförbundets värdegrund
ska genomsyra serien och följas av samtliga anmälda lag, spelare som ledare. Endast matchresultat
skall presenteras. Varje anmält lag erhåller inloggning till resultatinlämningen som tillhandahålls och
administreras av NIHF:s tävlingskommitté.
Regelverk DUL












DUL likställs med Dam div.2
Två-domarsystem tillämpas
Domarkostnaden skall vara 300 kr per domare, 450x0,66=297=300 kr
Spelare födda 2004 och äldre spelar i DUL. Flickor födda 2005 deltar om tränaren anser att
spelaren klarar av nivån. Vid funderingar rådgör tränaren med Damkommittén.
Matcherna spelas 2x20 minuter stopptid med 10 minuters paus mellan perioderna
På matchprotokollet skall laguppställning, domare och sekretariat fyllas i. Matchprotokoll
skall ej föras under match, det vill säga att mål, assist, utvisningar mm ej skall noteras.
Endast slutresultat presenteras och skickas in till NIHF:s tävlingskommitté som presenterar
resultaten på norrbottenhockey.com Anmälda lag kommer att erhålla en kod till
resultatinlämningen som skall registreras direkt efter matchens slut.
Inget slutspel kommer spelas
Det är tillåtet att låna spelare mellan lagen för att matcher skall kunna spelas. De spelare som
lånas ut skall ej lånas ut i syfte att ”toppa” laget.
I det fall ett lag saknar målvakt skall de andra lagen i DUL kontaktas, i god tid innan
matchsammandrag, och ges möjlighet att låna ut målvakt. I det fall en pojkmålvakt lånas får
denne vara max U12, men en flickmålvakt har alltid förtur.
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