GÄSTRIKLANDS ISHOCKEYFÖRBUND
Medlem i Svenska Ishockeyförbundet och Gävleborgs Idrottsförbund
___________________________________________________________________________
Gävle torsdag den 23 september 2021.

Uppdaterad 2021-10-16.

Gästriklands avvikelser gällande regelförändringar från regelboken för U-15 till U-12 2021
Lagen Minst 11 och högst 24 spelare + 2 målvakter, om endast en målvakt finns att tillgå skall
en spelare namnges som ersättare om skada uppstår på ordinarie målvakt. Laguppställning
inlämnad 60 min. före match, ändringar senast 15 min före match.
Inga straffar före matchstart.
Båda lagen har rätt till spelarbyten vid alla spelstopp, avsett vilken händelse som orsakade
spelstoppet, ( Icing, Offside, utvisning med mera )
Aldrig döma avsiktlig offside, men däremot skall domaren avvakta offsiden, när laget har en
klar chans att snabbt starta en kontring, vänder däremot försvaren ner mot sitt eget mål skall
spelet stoppas , och nersläpp ske på någon av de nersläpps punkterna utanför blå linjen.
Puck tar i nätet bakom målet. Avblåsning nedsläpp.
Icing, ingen hybrid bedömning. Icing uppstår när pucken passerat den förlänga mållinjen, om
inte försvarade spelare helt undviker att ta pucken för att få till en icing.
Kneeing. Där tillämpar vi straffsatserna 2, 5+GM samt MP.
Illegal equipment. Varning först vid felaktig utrustning och halsskydd, mindre straffet vid andra
gången på samma spelare.
Vi behåller de gamla straffsatserna. 2, 5 10 min samt GM och MP.
Lagkapten. Vi anser inte att ledarna skall ersätta lagkaptenerna, vi behåller den gamla regeln.
Övrigt: Då vårt sätt att tolka vissa regeländringar avviker det som regelboken (Spelregler för
Barn och ungdomshockeyn säger) vill vi förtydliga hur vi ser på reglerna för U-15 och yngre.
När vi i vårt distrikt gjort en översyn av regelboken, har vårt prio ett, varit att underlätta för
domare, spelare, ledare, sekretariat och andra intresserade att ha så hög kunskap som möjligt
om våra regler för att undvika onödiga oklarheter som leder till obehag vid ungdomsmatcher.
Men även med tanke på hur svårt vi har att rekrytera domare på alla nivåer. Det får inte vara
så att de unga domarna känner ett obehag för vi ställer så höga krav, trots att de nyss inlett sin
domarbana.
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