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Serie- och tävlingsbestämmelser för distriktsserier 2016/2017
Övergripande bestämmelser oavsett serie
Tävlingsnämnd för distriktsserier är Tävlingskommittén i Norrbottens ishockeyförbund.
Om en förening lämnar WO eller hoppar av en serie efter att lottning skett kommer böter
motsvarande serieavgiften att utkrävas.
Om en förening lämnar WO till två eller flera matcher ska föreningen uteslutas och deras
resultat räknas bort från serietabellen. Ersättning till övriga föreningar för resor, domare mm
ska ersättas av den uteslutna föreningen.
I ungdomsserier, där åldern styr deltagandet, är det av yttersta vikt att föreningar anmäler sitt
deltagande i rätt serie sett till åldersstruktur.
Förening som har för lite spelare i ”rätt ålder” ska i första hand använda spelare underifrån
eller om detta är omöjligt ansöka om dispens hos NIHF för deltagande med spelare som kan
vara max ett år äldre än aktuell serie. (Längd och vikt avgör, ej kompetens)
Dispenser som innebär att spelare som är två år äldre deltar i yngre lags verksamhet kommer
inte att godkännas bland annat på grund av skaderisken.
Så kallade snedstreckslag ska vara anmälda/ansökta om i samband med serieanmälan.
Anmälan ska insändas skriftligen på avsedd blankett till Norrbottens ishockeyförbund.
Endast snedstreckslag som anmälts enligt ovan och deltar i seriespel kan anmäla sig till DM
spel.
Inga överåriga tillåts delta i DM. För U 16 SM poolspel mm krävs att alla spelare är
registrerade i en och samma förening.
Alla föreningar som har lag i seriespel ska ha en domaransvarig (DAIF) som redovisas i
samband med serieanmälan på avsedd blankett.
Domarersättningar skall betalas kontant av hemmalaget senast 20 minuter efter matchens
slut.
Om betalning sker via bank genom kontoinsättning så skall pengarna vara funktionärerna
tillhanda senast 5 bankdagar efter matchdag i enlighet med SIF:s TB § 10:7.
Distriktets FU kan besluta om avvikelser i sättet att betala samt återkalla en förenings
möjlighet att betala via kontoinsättning i bank.
Om förening missköter utbetalning av domarersättning och matcher ställs in med anledning
av detta anmäls föreningen till distriktets tävlingsnämnd som beslutar om påföljd i enlighet
med SIF:s TB § 9:7.
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Distriktsserier
Hockeytvåan Norra A
Spelas med 8 lag i två omgångar. 14 matcher fram till 2016-12-17 (prel).
Lag placerade 1-4 går till Hockeyalltvåan AB Norra tillsammans med Västerbotten.
Lag placerade 5-8 samt lag 1 i Div 3 Norrbotten (5 lag) spelar vidare i distriktets
fortsättningsserie, Hockeytvåan A Norra Forts.
Serien spelas med metoden 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME
OCH STRAFFAR.

Hockeytvåan Norra A Vår
Lag 1-3 klara för Hockeytvåan Norra A 2017/2018.
Lag 4-5 samt lag 1 (ur sluttabellen vår) i Hockeytrean Norrbotten går till kvalserie till
Hockeytvåan Norra A.
Lag 1 klar för Hockeytvåan Norra A 2017/2018.
Serien spelas med metoden 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME
OCH STRAFFAR.

Hockeytrean Norrbotten
Spelas med ca 7-10 lag i en grundserie, en omgång fram till 2016-12-17.
Lag placerad 1 efter grundserie flyttas till Div 2 Norra A Vår med start
2017-01-09 (prel).
Lag 1-2 i Hockeytrean Norrbotten Vår till kvalserie till Hockeytvåan Norra A
Serien spelas med metoden 5:7 D SERIEMETODEN – TRE POÄNG MED OVERTIME
OCH STRAFFAR.

J18 Division 1 A/B (1/2 Regionsserie)
En serie VIF/NIHF, en serie ÅIF/MIF/JH
Ska vara J18 spelare
Dispenser: 3+1 J 20 spelare. Gäller ej för lag som har ambition att gå till J 18 Elit forts. efter
jul.
Snedstreckslag ska vara anmälda innan seriestart till eget distrikt senast vid serieanmälan, ev.
ändring under säsong behandlas av Tävlingsnämnd.
Inga andralag eller snedsträckslag får gå vidare till J 18 Elit forts, slutspel, play off el.
liknande.
Spelas enligt Seriemetoden 3 p. med OT o straffar (5:7D).
Bäst placerade lag som ej använt överåriga eller är snedstreckslag i J 18 distrikt A/B och C/D
vid jul (efter två omgångar) spelar kval om en plats i J 18 Elit Norra fortsättningsserie.
Tillägg:
Tävlingsnämnd för serien är Region Norr Tävlingskommitté.
Serieadmin: Västerbotten och Ångermanland
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U16 Elit Region Norr (f-01)
Serien är avsedd för U 16 spelare (U 16 lag).
8 eller 10 lag. Två från varje distrikt. 2 omg fram till 2016-12-15.
Anmälan ska ske till respektive distriktsförbund där eventuell kvalificering arrangeras.
Lag 9-10 flyttas ner till J 18 distrikt A/B alt C/D efter nyår.
Lag 1-8 spelar fortsättningsserie 2 omg efter nyår.
Anmälda föreningar ska ha minst 75 % spelare i rätt åldersklass.
Dispenser: 3+1 förstaårs junior
Snedstreckslag ska vara anmälda senast vid serieanmälan till respektive distrikt, ev. ändring
under säsong behandlas av Tävlingsnämnd.
Spelas enligt Seriemetoden 3 p. med OT o straffar (5:7D).
I samband med ev förkval får inga överåriga deltaga.
Om något distrikt inte kan kvalificera två lag så erbjuds en extra plats till övriga distrikt
genom kvalspel enligt senare bestämmelser.
Tillägg:
Tävlingsnämnd för serien är Region Norr Tävlingskommitté
Serieadmin: Ångermanland

A1, U16 Distrikt (f. -01/-02)
Ca 6 - 8 lag. En serie med 3 alt. 4 omgångar.
(Serien ska göra uppehåll under U 16 DM vecka 3)
Lagen skall bestå av spelare födda 2001/2002 där stommen skall vara spelare födda år 2001.
Dispens för spelare födda 2000 kan efter särskild ansökan beviljas men dessa ska vara
namngivna och väl motiverade (maximalt 3 dispenser).
Åldersgruppen spelar ev. kval till, samt slutspel DM U16.
Ettan och tvåan i DM U 16 är kvalificerade till regionalt kval till U 16 SM.

A2, U15 Distrikt (f. -02/-01)
Ca 6 - 10 lag. En serie med 3 omgångar.
Lagen skall bestå av spelare födda 2002/2001 där stommen skall vara spelare födda år 2002.
Inga dispenser beviljas för överåriga spelare.
Åldersgruppen spelar ev. kval till, samt slutspel DM U 15 (Lilla VM).

B1, U14 Distrikt (f. -03/-04)
Ca 12-14 lag. En serie. 2 omgångar. Speltid 2 x 20 min.
Stommen i dessa lag skall vara spelare födda år 2003.
Åldersgruppen spelar eventuellt kval till, samt slutspel DM U14 i november/december.

B2, U13 Distrikt (f. -04/-03)
Ca 20-24 lag. 2 serier, norra och södra. 2 omgångar
Lag placerade 1-2 i respektive serie till slutspel. Speltid 2 x 20 min.
Stommen i dessa lag skall vara spelare födda år 2004.
Indelning beror slutligen på antalet anmälda lag.
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C1, U12 Distrikt (f. -05/-06)
18-24 lag. 3 serier - norra, mellan och södra. 2 omgångar. Speltid 2 x 20 min.
Lag placerade 1-2 i respektive serie till slutspel.
Stommen i dessa lag skall vara spelare födda år 2005.
Indelning beror slutligen på antalet anmälda lag.

C2, U11 Distrikt (f. -06/-05)
18-24 lag. 3 serier - norra, mellan och södra. 2 omgångar i Södra/Mellersta + sammandrag i
Norra. Lag placerade 1-2 i respektive serie till slutspel. Speltid 2 x 20 min alt. 2 x 15 min vid
sammandrag.
Stommen i dessa lag skall vara spelare födda år 2006.
Indelning beror slutligen på antalet anmälda lag.

D1, U10 Distrikt (f. -07/-yngre)
Ca 18-24 lag. 3 serier - norra, mellan och södra. 2 omgångar i Södra/Mellersta + sammandrag
i Norra. Speltid 2 x 20 min alt. 2 x 15 min vid sammandrag.
Stommen i dessa lag skall vara spelare födda år 2007.
Indelning beror slutligen på antalet anmälda lag.

Distriktsmästerskap
Senior DM
Genomförs med ett poolspel i september med anmälda föreningar.
Handikappsystem mellan divisionerna.
Segraren i Poolspelet möte Luleå HF under landslagsuppehåll i januari/februari.
Se exempel nedan i Bilaga 6
J20 DM (f.-97-98)
Genomförs över tiden alt. under en helg.
J18 DM (f.-99-00)
Genomförs över tiden.
U16 DM (f.-01)
I slutspelet deltar 6 lag. Om fler anmäler sig blir det kvalmatcher.
3 bästa lagen i Lilla VM föregående säsong (2016) är direktkvalificerade.
Snedstreckslag som är anmälda till NIHF innan seriespel inleds är tillåtna i DM. Om ett
sådant lag går vidare till U16 SM måste alla spelare registreras i en av föreningarna.
Inga överåriga tillåts delta.
Spelas 170120–22. De 2 bästa är kvalificerade till Poolspelet U 16 för Region Norr.
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U15 DM (f.-02)
Slutspelet spelas med 8 lag 170303—170305 i Malmberget. Om fler lag anmäler sig blir det
kvalmatcher.
Snedstreckaslag som är anmälda till NIHF innan seriespel inleds är tillåtna i DM.
Inga överåriga tillåts delta.
De tre bäst placerade föreningarna är direktkvalificerade till kommande säsongs U16 DM.
U14 DM (f.-01)
Slutspelet spelas med 8 lag 161125–27. Om fler lag anmäler sig blir det kvalmatcher.
Snedstreckslag som är anmälda till NIHF innan seriespel inleds är tillåtna i DM.
Inga överåriga tillåts delta.
Tillstånd för ungdomsturneringar
Enligt SIF:s TB § 8:1 skall alla föreningar som avser att arrangera eller delta i
ungdomsturnering ansöka om tillstånd för detta på särskild blankett som finns på NIHF:s
hemsida. Om förening som beviljats tillstånd för turnering i samband med turneringen bryter
mot SIF:s gällande TB kan ådömas böter med minst 5 000 kr.

Bilagor:
1. Tävlingsbestämmelser för U11 och yngre.
2. Tävlingsbestämmelser för DM U14 - J18.
3. Tävlingsbestämmelser speltider för ungdomsserier i Norrbottens Ishockeyförbund.
4. Avgifter säsongen 2016/2017
5. Krav på tränarutbildningar
6. Senior DM med handikappsystem.
7. Excel-fil för ifyllande av tränaruppgifter
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Bilaga 1.
Tävlingsbestämmelser för C2/U11 och yngre
Motto: Satsa inte bara på Elit utan på att bredda Er verksamhet så att alla
ishockeyintresserade ungdomar kan vara med.
§ 1. Rotation ska ske efter turordning i matchprotokollet. Ansvar för uppföljning och kontroll
är matchsekretariatet.
§ 2. Speltid för varje femma är 1 minut per byte. (”tut-byte”)
§ 3. Utvisningstiden är 1 minut. Om byte av femma sker under utvisningen, ska den nya
femman placera en spelare i utvisningsbåset. Vid felaktigt byte ska utvisning tillämpas.
Vid avvaktande utvisning får målvakten inte ersättas med en utespelare.
§ 4. Vid avblåsning för spelarbyte, sker nersläpp i den zon pucken befann sig vid
avblåsningen.
§ 5. Målvakterna ska spela halva matchen var. Byte av målvakt får endast göras vid
spelarbyte eller periodpaus.
§ 6. Tacklingar är inte tillåtna i C2/U11 och yngre lag.
§ 7. I det fall bägge lagen är överens må s.k. ”flygande byten” ersätta ”tut-byte”.
I och med detta inträder två minuters utvisning.
Tillägg beträffande cupverksamhet för U9
Cup eller turnering kan arrangeras endast för spelare födda 2007 (U10) och äldre. Undantaget
är ”spel på tvären”, spontanmatch mellan grannföreningar eller annat arrangemang där
tävlingen har underordnad betydelse.
TK Region Norr har beslutat att följande tillägg gäller för U9
Ovanstående (enligt § 8:1) kan genomföras med U9-lag som är yngre än U10 under
förutsättning att tävlingen är över en dag inklusive resa. Arrangemanget ska ske enligt dessa i
kap 8 med beslutat tillägg: Endast 1 dag inkl. resa.
Tillägg till ungdomsserier
1. Utsatt matchdag, lördag eller söndag, är sista speldag respektive vecka.
2. Resultatrapportering OnLine ska ske enligt instruktion.
3. Matchprotokoll ska insändas senast 2 dagar efter spelad match till Norrbottens
Ishockeyförbund via fax, mail eller brev. Av protokoller ska framgå serie, matchnummer
och speldatum. Protokoll ska ifyllas med läsbar text! Ansvaret ligger på hemmalaget.
Adress: Norrbottens Ishockeyförbund, Kronan A3, 974 42 Luleå
Tel: 0920-43 44 90 Fax: 0920-43 44 95 E-post: info@norrbottenhockey.com
hemsida: www.norrbottenhockey.com
4. Kallelse av motståndarlag ska alltid ske senast en vecka före utsatt speldatum via
mail, fax eller post.
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TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR POJKLAGS- OCH J18-SPELARE
1. Yngre spelare kan delta i seriespel i högre division eller åldersgrupp och återgå.
2. Dispenser.
Eventuella dispenser i ungdomsserier ska vara namngivna och väl motiverade.
För J18 Div 1 gäller av Region Norr utfärdade bestämmelser avseende antalet
dispensspelare.
För säsongen 2016/2017 gäller i J18 Div 1 1 + 3 överåriga (J20).
3. För spel i SM skall spelaren vara registrerad i anmäld förening.
4. Cuper och turneringar
Under period som seriespel genomförs är det inte tillåtet att bedriva verksamheter
(cuper, camper, läger, matcher mm) som inte getts tillstånd för enl. SIF TB.
Tillstånd kan enbart beviljas av Norrbottens Ishockeyförbund när det gäller
ungdomsverksamhet.
Föreningar (motsvarande) som avser genomföra dylik verksamhet ska, innan
seriespel lottats, inkomma med en hemställan om att få tillstånd att genomföra
verksamheten. Blankett finns på www.norrbottenhockey.com
5. ”Snedstreckslag”
Sanktionsansökan för snedstreckslag ska insändas till NIHF vid serieanmälan
Blankett finns på www.norrbottenhockey.com
6. Deltagande i selectverksamhet eller liknande
Inom region Norr finns det företag som bedriver camper under pågående säsong. Den
verksamheten är inte i samarbete med något ishockeyförbund och därmed inte heller
sanktionerad av Norrbottens Ishockeyförbund.
Förening är inte skyldig att bevilja spelares deltagande i dylik verksamhet under pågående
säsong.
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Bilaga 2.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SLUTSPEL i DM för U14, U15 och U16 samt
förslag till tävlingsbestämmelser vid föreningscuper.
De flesta föreningscuper har två grupper som spelar var sin enkelserie. Slutspelet spelas sedan
mellan ettorna i grupperna, tvåorna o s v. Kommer ett lag tvåa i en grupp innebär det att
”loppet är kört” för detta lag, d v s bättre än trea kan man inte bli.
Semifinalspel i enlighet med punkt 1a nedan kan göra cupen betydligt mer attraktiv och
spännande. TK föreslår att föreningarna ser över sina cupbestämmelser och förordar spel
enligt punkterna nedan.
1. a) Tävlingsbestämmelser för DM U14 och förslag till spel vid föreningscuper med
enkelserie i två grupper.
Placeringen i de två grupperna bestäms enligt 1 b nedan. Semifinaler spelas
mellan ettan i grupp A och tvåan i grupp B samt ettan i grupp B och tvåan i
grupp A.
Finalspelet spelas mellan segrarna i de två semifinalerna.
Match om 3:e pris spelas mellan förlorarna i semifinalerna.
Match om 5:e pris spelas mellan treorna i de båda grupperna o s v.
Matcherna i finalspelet måst avgöras varför ”sudden death” tillgrips, förslagsvis
5 minuter, och därefter om nödvändigt straffar enligt punkt 2.
1. b) Tävlingsbestämmelser för DM U14 (gruppspel), U15 och U16 samt förslag att
användas vid Föreningscuper (gruppspel).
Spelas enligt ”SERIEMETODEN” och då gäller TB enligt Svenska
Ishockeyförbundet, TB § 5:7 B SERIEMETODEN – KORT SERIE.
2.

Avgörande genom straffslag.
När matcher skall avgöras genom straffslag gäller TB enligt Svenska
Ishockeyförbundet, TB § 5:9 STRAFFSLAG.
U16/U15/U14 Kval till DM U14, U15 och U16.
Varje match ska avgöras. Vid lika resultat vid ordinarie speltids slut
förlängs matchen enligt ”overtime” metoden med max 10 minuter eller tills något
av lagen gjort mål. Vid oavgjort resultat efter ”overtime” ska straffslag
utföras enligt Svenska Ishockeyförbundets TB § 5:9 STRAFFSLAG.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER vid DM-matcher för J20/J18
J20/J18 DM.
Vid oavgjort resultat efter 60 minuter förlängs matchen med max 10 minuters overtime.
Före 10 minuters overtime ska ingen spolning ske, paus inför overtime är på max 3 minuter.
Overtime spelas med 4 utespelare + 1 målvakt.
Vid lika resultat efter overtime avgörs matchen på straffslag enligt TB 5:9.
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Bilaga 3.
Tävlingsbestämmelser avseende speltider inom Norrbottens Ishockeyförbunds
verksamheter 2016/2017

Matchtider för Ungdomsserier i Norrbottens Ishockeyförbund
(SIF TB § 1:5 MATCHTID)

A1/U16
A2/U15
B1/U14
B2/U13
C1/U12
C2/U11
C2/U11
D1/U10
D1/U10

3 x 20 min
3 x 20 min
2 x 20 min
2 x 20 min
2 x 20 min
2 x 20 min
2 x 15 min (sammandrag)
2 x 20 min
2 x 15 min (sammandrag)

För åldersgrupperna D2/U9 och yngre rekommenderar Norrbottens
Ishockeyförbund 2 x 15 min.
Notera Det är tillåtet att i dessa grupper spela längre matcher, t.ex. 3x15, 3x20 om
tidsutrymme finns.
Resultatet räknas i så fall efter fullföljd (längre) matchtid.
Överenskommelse innan match mellan föreningarna (redan i kallelsen) är en
förutsättning.
På förekommen anledning vill TK informera om att följande gäller vid
ungdomsmatcher med spel i två perioder.
Ev uppvärmning sker på den sidan av banan där lagen har sitt spelarbås.
Innan matchstart skiftar lagen sida och börjar matchen (period 1) på motsatt sida från sitt
spelarbås, för att avsluta matchen (period 2) på den sida av banan där laget har sitt spelarbås.
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Avgifter säsongen 2016/2017

Serieavgifter 2016/2017
Hockeytvåan
Hockeytrean
Damettan
J 20
J 18 Elit
J 18 Div 1
U 16 Elit
U 16 - U 15
U 14 - U 13
U 12 - U 11
U 10
DM Seniorer
DM J 20
DM J 18
DM U 16
DM U 15
DM U 14

6000 kr/lag
4000 kr/lag
6500 kr/lag region
6500 kr/lag region
6500 kr/lag region
6500 kr/lag region
6500 kr/lag region
1200 kr/lag
1200 kr/lag
1200 kr/lag
1200 kr/lag
1200 kr/lag
1200 kr/lag
1200 kr/lag
1200 kr/lag
1200 kr/lag
1200 kr/lag
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Bilaga 5.
Krav på tränarutbildning 2016/2017
I bifogad excel-fil ska respektive förening fylla i tränaruppgifter för SAMTLIGA lag som
man anmäler till seriespel. Filen ska insändas till Norrbottens Ishockeyförbund i samband
med serieanmälan
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Bilaga 6.
Senior DM med handikappsystem

Tävlingsbestämmelser Senior DM
Senior DM ska genomföras först som ett kval/poolspel under hösten (september). Alla
seniorlag i distriktet är inbjudna. Kan ses som ett bra tillfälle till matchträning mot varierande
motstånd.
I poolspelet tillämpas bonussystem men bonusmål beroende på nivåskillnaden mellan de lag
som möts (se nedan)
Varje match skall avgöras, vilket innebär att vid lika resultat vid ordinarie speltids slut,
förlängs matchen till dess avgörande skett (första mål, s.k sudden death) i max 10 minuter. I
förlängningen spelar lagen med 4 mot 4 utespelare.
Om avgörande inte skett ska matchen avgöras genom straffslag som genomförs enl. 5.9 i
SIF:s tävlingsbestämmelser.
2X20 i poolspelet.

Bonussystem.
Lag från lägre serie som möter lag från högre, erhåller före
matchstart, 2 bonusmål per serie i poolspelet, där matcherna
omfattar 2 perioder.
Exempel: Kiruna (div 1) – Bodens HF (div 2)= 2 bonusmål till
Boden i poolspelet.

3X20 i finalen

3 bonusmål per serie i DM finalen som omfattar 3 perioder
Exempel Kalix UHC (Div 1) – Luleå HF (elit)= 6 bonusmål till Kalix
i final.
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Bilaga 7
Blanketter för anmälan till serier och DM-spel

Blanketter för anmälan till serier och DM-spel finns på www.norrbottenhockey.com fr o m
2016-05-16.
Blanketter för ansökan om snedstreckslag – tillstånd för deltagande i alternativt arrangerande
av cuper – dispens för spelare finns på www.norrbottenhockey.com fr o m 2016-05-15
Anmälan skall inskickas senast 2016-06-13 för Div 2 – Div 3 – J18 – U16 – U15 och SeniorDM.
Anmälan skall inskickas senast 2016-08-15 för övriga ungdomsserier samt DM-spel för U14
– U15 – U16.

