Direktiv för matcher i Region Norr/Norrbotten för spelare födda 2005 och senare
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Varje individ och verksamhet har att följa det som finns beskrivet i
Folkhälsomyndigheten Allmänna råd och Svenska Ishockeyförbundets Riktlinjer för barn
och ungdomsishockey gällande, avstånd, hygien, utrustning och information till utövarna
mm.
Matcher kan tidigast bokas/spelas från 6 februari 2021.
Varje lag och enskild spelare genomför max 1 match eller sammandrag/vecka (månsöndag).
Internmatcher inom föreningen är också att betrakta som enstaka match.
Vid spel med anpassade spelformer begränsas dessa sammandrag till max två
föreningar och totalt max 48 spelare. Kommunala variationer kan förekomma.
Föreningar kontaktar sin kommun för att säkerställa vad som gäller vid deras
anläggning.
Kom ombytta och undvik att nyttja omklädningsrum.
Om bortalaget kommer med bilar ska chaufförer beredas plats dock max 8 personer.
Föreningen ska tänka på att det ska finnas väl tilltagen tid mellan matcher och träningar.
Bokade matcher ska meddelas till ert distriktsförbund så fort som möjligt. Detta för
att de ska läggas in i TSM och då kunna visas i Svensk Hockey-TV, samt för
domartillsättningens skull. Matcher vars deltagande föreningar spelar utan godkännande
från NIHF:s tävlingskommitté och som kommer kommittén till kännedom kan bestraffas
enligt Svenska Ishockeyförbundets TB §9:7. Matchansökningarna skickas till
perarne.morin@gmail.com och ska innehålla hemmalag, bortalag, ålderklass (U16,
U15…..), datum och starttid, spelplats.
För TSM läggs två olika serier upp – 1. Enstaka matcher (U16-U13) 2. Sammandrag
(U12-U10/På tvären).
OBS! Matcher för U12, U11 och U10 måste spelas ”På tvären” eftersom NIHF är
pilotdistrikt.
OBS! Inga dispenser gällande spelare födda 2004 eller tidigare gäller!
Matcher ska ske i närområdet! Här kommer Region Norr/Distrikt att godkänna
avstånden beroende på föreningens geografiska hemort då distrikten som alla förstår
har stora skillnader i avstånd.
Domare kommer att tillsättas enligt nedan när matcher är inlagda i TSM.
U15-U16 tillsätter NIHF hela domarteamet.
U13-U14 tillsätter NIHF endast huvuddomare och förening linjedomare.
U10-U11-U12 tillsätter föreningen domare.
För domartillsättningens skull, kom ihåg att inte lägga alla matcher på helger. Framförallt
nu då matcherna endast ska spelas mot motståndare i närområdet.
Domartillsättare i Norrbotten är Mattias Sundelin Epost: mattiassundelin@hotmail.com
Innan ni definitivt beslutar om match kollar ni med domartillsättaren att det finns domare
tillgänglig t ex med ett mail.
Resultatrapportering via TSM OVR Light i U15-U16. U14 och yngre rapporterar på
vanligt pappersmatchprotokoll. Meddela vid matchansökan vem som rapporterar.
Barnidrotten har möjligheten att genomföra enstaka matcher vilket vi är mycket
glada för, samtidigt som det innebär ett stort ansvar för oss i Region Norr men
också för våra föreningar och ledare att ta det ansvar enstaka matcher innebär.
Region Norr uppmanar till att alla föreningar att i första hand så är träningar
huvudinriktning plus enstaka matcher utöver det.
Vår vädjan är att inte missbruka möjligheten nu när man öppnar våra ishallar.
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