
Velkommen til:

Informasjonsmøte for trenere 

og lagledere U7, U8, U9,U10 , 

U11, JU9 og JU11
Forberedelse til turneringer 

Sesongen 2022-23



Vårt MÅL:

Rekruttere,

Motivere, 

Utvikle og 

Beholde

Flest mulig, lengst mulig og mest mulig lokalt



Agenda

• Lagleders oppgaver

• Info om lisenser og registrering av spillere

• Hvem kan delta 

• Utdrag fra Kampreglementet

• Gjennomføring av turneringer

• Dommerhonorar

• Regionstyrets tilstedeværelse og oppgaver 



Lagleder oppgaver
• Klubbens representant –

• tillitsvalgt innen for norsk idrett

• Bemanne sekretariatet
– Føre oversikt over antall mål. Mal sendes ut

– Tidtaking

• Felles klokke for kamper som spilles samtidig 

• Spilletid per kamp er 15 minutter

• https://www.hockey.no/contentassets/6c7d208ce03f429b9be966447e107ea6/sekretari

atskompendium.pdf

• Sende liste over alle spillere fordelt per lag til serier@rvvhockey.no

forut for første turnering

• Forut for hver turnering sendes spillerliste til lagleder i arrangørklubb 

med kopi til serier@rvvhockey.no

https://www.hockey.no/contentassets/6c7d208ce03f429b9be966447e107ea6/sekretariatskompendium.pdf
mailto:serier@rvvhockey.no
mailto:serier@rvvhockey.no


Lagleder oppgaver

• Kontakte lagledere fra de andre klubbene forut for turnering med nødvendig 

info

• Sjekke at alle spillere er registrert i lisensregisteret

• Alle spillere, trenere og lagledere skal være medlem i klubben

• Alle klubber som har meldt på flere enn et lag i en årsklasse må sende 

spillerliste til  serier@rvvhockey.no

• Sjekk at det kun er spilleberettigede spillere som deltar

• Husk barneidrettsbestemmelsene

• Avklar dommeroppsett og oppfordre dommeransvarlig til å være tilstede  

• Sjekk utstyr før turnering 

• Bidra til at alle får en positiv opplevelse

• Påse at tavla ikke brukes til  å føre resultat



Lagleders oppgaver
Liste sendes lagleder arrangørklubb forut for turnering



Lisens og forsikring

https://www.hockey.no/forbundet/lisens-og-forsikring/lisens-og-forsikring1/

• Årets lisens skal være betalt før kamp spilles,(gjelder ikke for spillere under U12) ref. 

NIHFs lov § 29, pkt. 5

• Det er den enkelte spillers/dommers ansvar å vite hvilken klubb han/hun er 

spilleberettiget for og om lisens er betalt

• Å betale spillerlisens er et personlig ansvar

• Deltar spiller uten å ha betalt lisens, og det blir oppdaget, vil laget tape kampen med 

min. 5–0 og klubben kan også ilegges bøter

• Det er den enkelte klubbs ansvar til en hver tid å sjekke spillerens spilleberettigelse

• Hvis spilleren står uten betalt lisens og/eller feil klubb, kan spilleren ikke spille før alt er i 

orden

• Vi anbefaler å løse lisens også ved trening

• Det er klubbens policy som gjelder ved trening og lisens, men hvis NIHFs lisens løses 

må klasseinndelingen i Kampreglementets Aldersbestemmelser følges

• Følgen av å unnlate å løse lisens er at utøveren ikke er forsikret, og altså ikke kan gjøre 

krav gjeldende dersom uhellet er ute og utøveren blir skadet på trening

• Alle skader må meldes elektronisk og all behandling i forbindelse med skade må 

bestilles gjennom Idrettens skadetelefon.  Se «Lisens og forsikring» på hockey.no 

• Idrettens skadetelefon er nå også tilgjengelig for barneidretten

https://www.hockey.no/forbundet/lisens-og-forsikring/lisens-og-forsikring1/


Hvem kan delta?
• JU11

– Spillere født 2012 og 2013

• Spillere 2014 kan delta

• JU9

– Spillere født 2014 og 2015

• Disp 2016 dersom region ikke har JU7-tilbud

- Jentespillere kan delta i klassen U7 - U11 når de er like gamle eller 

ett år eldre



Hvem kan delta
• U11

– Spillere født 2012

• Spillere født i 2013 og 2014 kan delta

• U10

– Spillere født 2013

• Spillere født 2014 og 2015 kan delta

• U9

– Spillere født 2014

• Spillere født 2015 kan delta

• U8

– Spillere født 2015

• Spillere født 2016 kan delta

• U7

– Spillere født 2016



Kampreglementet (utvalg)

§ 1-1 NIHF's bestemmelser må følges 

Alle ishockeykamper skal spilles etter kampreglementets bestemmelser 

og etter NIHF's lov, øvrige reglementer og spilleregler 

§ 2-5 Dommere

Kamper på liten bane kan dømmes med en dommer

§ 2-9 I klassen U11 og yngre er det forbud mot kroppstaklinger.  Vi 

ber om at lagledere og trenere følger opp egne spillere på dette



Kampreglementet (utvalg)

§ 3-2 Bane, garderobe, pucker, målnett, forsømmelse fra 

arrangørens side 

1. Det arrangerende lag skal skaffe til veie og bekoste leie av bane og 

garderober, samt betale dommere

2. Arrangøren skal holde det antall pucker som er nødvendig for å gjennomføre 

kampen



Kampreglementet (utvalg)



Kampreglementet (utvalg)

§ 5-5 Spesielle bestemmelser for U10 og U11/JU11, (se også §7-4.3)



Kampreglementet (utvalg)

§ 5-5 Spesielle bestemmelser for U10 og U11/JU11, (se også §7-

4.3)



Kampreglementet (utvalg)

§ 5-5 Spesielle bestemmelser for U10 og U11/JU11, (se også §7-4.3)



Kampreglementet (utvalg)

§ 5-6 Spesielle bestemmelser for U7, U8 og U9/JU9



Kampreglementet (utvalg)

• § 5-6 Spesielle bestemmelser for U7, U8 og U9/JU9



Kampreglementet (utvalg)

• § 5-6 Spesielle bestemmelser for U7, U8 og U9/JU9



Kampreglementet (utvalg)

5-8 Barneidrett

1. Barneidrett defineres for alle spillere i årsklassen U13 og yngre. 

2. Det er ikke tillatt å flytte spillere fast opp i årsklasse på permanent basis. 

3. Hospitering av spillere innenfor barneidrett skal gjelde alle spillere innenfor 

samme årsklasse - alle skal ha likt tilbud. Det er ikke tillatt å selektere med 

bakgrunn i fysikk, ferdigheter eller andre forhold.

4. Dersom klubben har flere færre enn 17 spillere i en årsklasse skal alle ha tilbud 

om å delta i alle kamper. Ved flere enn 17 spillere kan det rulleres slik at laget til 

enhver tid stiller med 15 utespillere + 2 målvakter pr kamp. Det er dog ikke tillatt 

å foreta laguttak i forhold til hvilken motstander laget skal møte. 

5. Ved deltagelse i turneringer/kamp mot utenlandske motstander, se kapittel 7 og 

underliggende paragrafer.

6. Det vises for øvrig til NIFs Barneidrettsbestemmelser og «ofte stilte spørsmål». 



Kampreglementet (utvalg)

§ 7-2 Deltakelse i turneringer eller kamper utenfor egen region

Klubber som skal delta i turneringer eller kamper om premier utenfor egen region i 

klassene U13 eller yngre, plikter å søke om deltakelse gjennom egen region

Søknad om deltakelse må være regionstyret i hende senest 1 måned før 

arrangementets påmeldingsfrist. 

Regionstyret kan gi dispensasjon fra tidsfristen 

7-3 Kamp mot klubb utenfor NIHF

1. Kamp mot norsk klubb som ikke står tilsluttet NIHF skal ikke spilles uten 

innhentet tillatelse fra forbundsstyret

En spiller kan ikke delta på lag som ikke er organisert av et organisasjonsledd 

innen NIHF, og der laget opptrer som enhet i kamp eller turnering i inn- eller utland. 

Jfr. ellers NIHF’s lov § 23-2

Dette er ikke til hinder for at spillere deltar i kamper eller turneringer for klubber i 

utenlandske organisasjoner utenfor IIHF såfremt de har IIHF-godkjent overgang til 

slik klubb



Kampreglementet (utvalg)
§ 7-4 Kamp mot utenlandsk lag 

2. Kamper mot utenlandske lag kan ikke finne sted før det år spillerne fyller 11 år 

(Norden) og 13 år (øvrige verden), jfr. Norges Idrettsforbunds Bestemmelser om 

Barneidrett

3. Ved kamper mot utenlandske lag i alderen som omhandler Barneidretten (tom 

U13) skal Barneidrettsbestemmelsene gjelde så langt det er mulig også ved spill i 

utlandet

----------------------------------------------

NB!

Kamptavlen skal ikke brukes til å føre resultater



Gjennomføring av turneringer

• Sjekk at dere har nødvendig utstyr for å kunne arrangere

• For å lette arbeidet med hvilke spillere som skal ut på neste bytt, ber 

vi om at det benyttes benker på isen som spillerne kan sitte på.  Det 

gjør arbeidet med å sikre rullering i henhold til 

barneidrettsbestemmelser og regelverk for øvrig.

• Tips dersom det ikke er fulle rekker:  sett en tapebit bak på hjelmen 

til spillerne og nummerer den i den rekkefølge de skal spille.

• Fair Play vert og armbind på unge dommere.    Eget skriv sendes ut. 



Gjennomføring av turneringer 

• Hentet fra skriv om Fair Play. Leses før 

turneringen starter



Gjennomføring av turneringer



Gjennomføring av turneringer

Oversikt over utstyr 

Vant

• Tau, minivant eller halvhøyt vant 

Puck

• Sort puck  (7,62 diameter, 156-170 gram) Ordinær sort puck

Mål, mållinje og målgård 

U9/JU9 og yngre: 

• Mellomstort mål (ca. 90 x 130 cm) brukes ved spill med målvakt, ved mangel på 

mellomstort mål benyttes stor mål (122 x 183 cm) minimål (ca. 45 x 60 cm) brukes 

ved spill uten målvakt 

U10, U11 og JU11:

• Stort mål (122 x 183 cm)  



Gjennomføring av turneringer

Mål, mållinje og målgård U8-U10/JU10: 

NIHF anbefaler at det tegnes målgård og mållinje, dette gjøres med 

tusj. Målgård tegnes ved at målet legges ned flatt på isen og man 

tegner rundt målet før man setter opp målet igjen. Målgården for 

U9/JU9 og yngre blir da ca. 90 x 130 cm, mens målgården for U10, 

U11 og JU11 blir 122 x 183 cm.



Gjennomføring av turneringer



Gjennomføring av turneringer



Gjennomføring av turnering



Gjennomføring av turnering



Gjennomføring av turnering



Gjennomføring av turnering



Gjennomføring av turnering



Gjennomføring av turnering



Gjennomføring av turnering



Dommerhonorar  

Dommerhonorar er  NOK 233,- per time.

Presisering:

Vi har sjekket med NIHF i dag, 25/10-22:  Kamptid er 

den tid dommeren er i aktivitet i hallen.  Normal ventetid 

i hallen medregnes, altså tiden mellom kampene. Tid 

for reise og skifting medregnes ikke.

Det er uansett en minstesats satt til en time, deretter 

per påbegynte halvtime.

Eksempel:

Kampstart 10:00 dømmer kamper frem til kl. 12:00 = 2 

timer a 233,-

Kampstart 10:00, dømmer kamper frem til kl. 12:15 = 

2,5 timer a 233,-

Dømmer en hel turnering a 4 timer = 4 timer a 233,-



Regionstyrets deltakelse

• Regionstyret vil forsøke å være tilstede på alle 

turneringene.  

• Representanten vil være en ressursperson

• Kontakt med lagleder/turneringsleder

• Spesiell fokus på barneidrettsreglene og 

sikkerhet (som fortsatt og uansett er 

arrangørens ansvar) 


