7 jan 2013
Retningslinjer for gjennomføring av turneringer for U10 og yngre lag i
Buskerud, Telemark og Vestfold ishockeykrets
Hensikten med disse turneringene er å skape et tilbud for yngre lag som ikke
omfattes av regulært seriespill og derved rekruttere og beholde klubbenes yngre
spillere. Turneringene skal gjennomføres i tråd med gjeldende regler for
barneidrett. Idrettsgleden skal være i fokus. Dette innebærer:
* Arrangør stiller isflate, sekretariat (speaker og klokkefører), garderobe for
jenter og gutter, førstehjelpsutstyr, åpen kafe, klubbdommere og premier.
* Det er deltakende klubbers ansvar å sørge for at personell som medvirker
under gjennomføringen av slike arrangementer innehar politiattest iht. gjeldende
retningslinjer.
* Ingen påmeldingsavgift. Forutsetter at alle klubber arrangerer en turnering
hver pr sesong.
* Kampene spilles på 1/3 bane på tvers. U10 kan velge å spille på ½ bane på
langs.
* Det spilles med blå light pucker.
* Det benyttes små mål.
* Kampene spilles etter prinsippet ”alle spiller likt”, og NIHF’s Rotasjonsmal kan
brukes til hjelp. Arrangør trenger ikke stille med kontrollør.
* Det benyttes felles kampur ved spill på flere baner samtidig, og benyttes 2 min
spillerbytter.
* Arrangøren bestemmer lengden på spilletiden (2 x 12, 14 eller 16 min med kort
pause for sidebytte)
* Lagene enes innbyrdes om det skal benyttes 4 eller 5 utespillere.
* Det blåses umiddelbart ved skadet spiller.
* Ved alle avblåsninger starter spillet fra midten.
* Utvisning skal normalt ikke benyttes som sanksjonsmiddel ved forseelser. Ved
slike situasjoner skal dommer blåse av og forklare spiller(e) feilen som ble
begått. Ved svært graverende forseelser skal trener/lagleder kontaktes i den
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hensikt at han skal ta hand om spillere som trenger å roe seg ned.
* Dersom uerfarne dommere benyttes, anbefales arrangøren å ha en
dommerveileder tilgjengelig under turneringen.
* Det er arrangerende klubb som bestemmer hvilken form for premier de ønsker
å dele ut til de deltagende spillerne. Det forutsettes at det benyttes “lavkost”premier, f eks diplom.
* Ved draktlikhet mellom spillende lag kan overtrekksvester benyttes for å skille
lagene. Det er arrangerende lag som gis ansvaret for å sørge for at det er vester
tilgjengelig under arrangementet.
* Alle spillere skal være registrert i egen klubbs lisensregister.
* Overårige nybegynnere tillates å delta. Trenere/lagledere i hver klubb foretar
vurdering om hvem som er egnet til å delta og ikke.
* Det skal ikke gjennomføres noen rangering av lagene og alle premieres likt.
* Det skal ikke føres protokoll ved disse arrangementene.
* Bruk av speaker og høyttaleranlegg. Dersom arrangøren benytter speaker og
høyttaleranlegg, kan det benyttes til å presentere lagene og spillernes navn
innen kampstart. Ved kampens slutt kan det opplyses om sluttresultat. I løpet av
kampen kan det annonseres hvilket lag som scorer (uten å nevne stillingen), og
at speaker oppfordres til å kommentere a la ”god redning/bra innsats/flott
mål/flott forsøk” etc.
* Dersom det benyttes musikk mellom kampene skal den tilpasses at dette er
barnearrangement ved at tekster som inneholder ukvemsord og er provokativ
unngås.
* Klager på brudd av disse retningslinjene og tvister mellom deltagende klubber
som følge av ulik tolkning av disse retningslinjene, skal primært søkes lost I
dialog mellom klubbene. Ved fortsatt ulike oppfatninger fremmes saken for BTV
ishockeykrets for avgjørelse.
Lykke til med de turneringene!
Odd-Harald Hagen
Leder Buskerud Telemark og Vestfold ishockeykrets

