
Hybrid-bytt 

§ 5-4 Spesielle bestemmelser for U11, U12 og U13 

4. Alle kamper skal spilles etter «alle spiller likt», og det benyttes hybrid-bytt. Klokka går så 

lenge det ikke er stopp i spillet. Ved tut stoppes ikke klokka, alle spillere skal berøre vantet 

utenfor egen spilleboks, før nye spillere entrer isen. Brudd på bestemmelsen bestraffes 

med straffeslag Målvakten berøres ikke av spillerbyttet. 

Målvakt har lov å ta pucken ved tut, og kan spille opp til motsatt blålinje. Hvis Målvakt velger å 
blokkere pucken stoppes spillet. Målvakt kan også forlate målgården, hente pucken og spille pasning, 
eller legge til rette for egen spiller som kommer inn på isen. 
 
Hvis målvakt spiller pucken lenger enn motsatt blålinje skal spillet stoppes og avslag gjennomføres i 
feilende lag / målvakts forsvarssone. 
 
Ved tut kan ikke de som skal forlate isen, bevisst berøre pucken f.eks. ved å dumpe pucken til et 
fordelaktig område etterat signalet er gått. Dette bestraffes med straffeslag. 
 
Pucken blir/sklir der den ble etterlatt da tutesignalet gikk (eller den er håndtert av målvakt), spillet 
fortsetter av førstemann som kommer fram til pucken, uavhengig av hvilket lag spilleren tilhører. 
Tjuvstart eller feil bytte bestraffes med straffeslag. 
 
Ved utvisning sitter utvist spiller i utvisningsboksen hele utvisningstiden. Utvist spiller går deretter 
alltid til egen spillerboks for å bytte, uten å delta i spillet. Ved deltagelse i spillet ilegges spilleren ny 
utvisning. Hvis utvisningen går ut samtidig som tutesignalet, og spilleren tilhører den formasjonen 
som skal spille neste bytt, må spilleren likevel bort til vantet i byttesonen og «bytte» sammen med 
resten av sin formasjon, før spilleren kan delta i spillet.  
 

• Lagene bytter ikke side ved pause i klassene der Hybrid-bytt praktiseres. 

• Døren til spillerboksene skal være lukket under spillets gang. Åpnes først ved «tut».  

• Bytte kan først gjøres når spiller fra isen tar i vantet ved spillerboksen. 

• Ved idømt straffeslag velger lagledelsen straffeskytter blant spillerne som er på vei ut på isen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speed hockey 

§ 5-5 Spesielle bestemmelser for U8, U9 og U10 

7.  Alle kamper skal spilles etter prinsippet «alle spiller likt», det vil si at kampen stoppes i 

intervaller på 2’for obligatoriske spillerbytter. «Speed-hockey» benyttes. Det er kun dropp 

ved mål eller bytter. Målvakt gis muligheten til å sette i gang spillet ved at motstander 

trekker unna til midt på banen. 

Kun dropp ved mål eller bytter, målvakt gis sjansen til å sette i gang spillet ved at motstanderen 
trekker unna til midt på banen.  
 
Forklaring speedhockey: 
-Kun dropp ved tutebytte og mål. 
 
-Ved blokkering: -Dommer blåser for å instruere stopp i spill. 

-Motstander av blokkerte keeper går tilbake til sin banehalvdel (over midt)  
-Dommer har ansvar for kommunikasjon på isen 
-Keeper slipper puck ut til medspiller -spillet er i gang. 


