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SERIEMØTE U11 – U13/JU13
AGENDA

• Informasjon om NIHF
•Hvordan henger ting sammen
•Reglement – hvor, hva, praksis
•Endringer, hva og hvorfor
•Holdninger – vår rolle

• Yngvar Ommundsen
• Praktisk info kampavvikling 
• Q&A
• Eventuelt



SERIEMØTE U11 – U13/JU13
ORGANISASJON

Norges idrettsforbund NIF og NIHF

Forbundsstyret (FS) velges av klubbene (Tinget)

FS ansetter (arver) en administrasjon

Administrasjonen utfører det FS ønsker/ber om

Adm/Sport satt til å forvalte regelverket

Endringer i reglementer kommer som følge av 

forslag fra FS, adm, org ledd/klubb. 

Høringsfrist  – endelig vedtak

Administrasjonen tolker og håndhever reglementet, 

ved tvil konsulteres FS

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/
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SERIEMØTE U11 – U13/JU13
REGLEMENT

Informasjonskanaler

www.hockey.no nif.no

Lover og regler NIHF

Kampreglementet

Administrasjonsreglementet

Lisenser, forsikring

Policy-dokumentet

Skjemaer, disp, protokoll, etc

http://www.hockey.no/
https://www.idrettsforbundet.no/
https://www.hockey.no/forbundet/lover-og-regler/
https://www.hockey.no/contentassets/6c7d208ce03f429b9be966447e107ea6/kampreglementet-120919.pdf
https://www.hockey.no/contentassets/6c7d208ce03f429b9be966447e107ea6/administrasjonsreglementet-110919.pdf
https://www.hockey.no/forbundet/lisens-og-forsikring/lisens-og-forsikring1/
https://www.hockey.no/contentassets/6c7d208ce03f429b9be966447e107ea6/policydok-for-barne--og-ungdomsishockey-240619.pdf
https://www.hockey.no/forbundet/skjemaer-og-kontrakter/


SERIEMØTE U11 – U13/JU13
MÅL OG STRATEGIER

NIHFs policydokument for barne- og 

ungdoms hockeyen: 

Inkludering og langsiktig utviklingsperspektiv 

fremfor ekskludering og kortsiktig resultatperspektiv.

Ett av hovedmålene i Policydokumentet er å redusere frafallet. Et viktig 

virkemiddel er å sikre at alle får spille tilnærmet like mye dvs. unngå 

«topping»

Verdiene – Policydokumentet > Styrende for organisasjonen Verdiene –

Policydokumentet > Styrende for organisasjonen



SERIEMØTE U11 – U13/JU13
SERIESPILL

Tilbud om deltakelse i seriespillet går til alle klubber-

NIHF foreslår puljeinndeling

U11 – geografi

U12 – geografi /ferdighet

U13 – ferdighet/geografi

Forslag ut på høring, inndeling og antall kamper

Tilbakemeldinger vurderes – og puljeinndeling vedtas

Tilpasninger til beste for helheten

Vekst, antall og steder  =  Positive utfordringer



SERIEMØTE U11 – U13/JU13
KAMPREGLEMENTET

Spill på stor bane fra U11

Taklinger tillates fra og med U12

Lik spilletid sk ”tute-hockey”: 

90s/90-60s/60s

2x18/2x18-21/2X18-21

Verdivalg

Intensjon – hindre ufrivillig frafall



SERIEMØTE U11 – U13/JU13
ALDER

Aldersklassen Hvem kan også spille?

U11 – 2009 2010, 2011

U12 – 2008 2009, 2010

U13 – 2007 2008, 2009

U14 – 2006 2007, 2008

Jenter
JU11-JU13 2009, 2008, 2007 Liberal disp.

JU10



SERIEMØTE U11 – U13/JU13

§ 5-4.8 Spesielle bestemmelser for U11, U12 og U13

8. En klubb som stiller flere lag i samme klasse, kan ikke 
benytte de samme spillerne på begge  lag. Klubben kan fritt 
flytte inntil 5 spillere mellom lagene fra kamp til kamp, 
under forutsetningen at Barneidrettens bestemmelser om 
lik spilletid opprettholdes. ….



SERIEMØTE U11 – U13/JU13

Aldersgrense utenfor Norge – etter nyttår U11
Aldersgrenser utenfor Norden – etter nyttår U13

Barneidrettsbestemmelsene gjelder også på 
turneringsspill i utlandet – så langt det går

Ref. lik spilletid



SERIEMØTE U11 – U13/JU13
FAIR PLAY

Tradisjonell Fair play – hold deg til reglene, gjør ditt beste

2 typer Fair play:

1 Formell Fair play – logisk nødvendighet
Regelverket skaper spillet
Ivaretar likhet og ulikhet – forskjellsbehandling
Alder, kjønn, vekt, etc

2 Uformell Fair play
Tolkning/etterleving av regelverket i praksis 
Holdning til med- og motspillere

Holdning til dommere



SERIEMØTE U11 – U13/JU13
FAIR PLAY

Nye regler 19/20



Hybridbytte ved tute-
hockey U11 – U13/JU13

Bakgrunn

• Erfaringer fra Danmark

• Pilotprosjekt i Rogaland 
sesongen 2017 – 2019 

• Enkelte turneringer på 
Østlandet 2018/2019

• I hovedsak positive 
tilbakemeldinger!

Norges ishockeyforbund



• Klokka går så lenge det ikke er stopp i spillet. 
Avblåsning (stopp i spillet) ved blokkering, mål, off-
side, icing, utvisning, skade og puck over vantet. Ved 
tut (ikke stopp i spillet – klokka går) skal alle spillere 
innenfor byttesonen (egen spilleboks) og berøre 
vantet før «nye» spillere entrer isen.

• MV har lov å ta pucken ved tut, og kan spille pasning 
opp til motsatt blålinje. MV kan blokkere pucken og 
da stoppes spillet. MV kan også forlate målgården, 
hente pucken og spille pasning, eller legge til rette 
for egen spiller som kommer inn på isen.

§ 5-4 Spesielle bestemmelser for U11, U12 og U13/JU13

HYBRIDBYTTE VED TUTE -HOCKEY U11 –
U13/JU13



• Ved tut kan ikke de som skal forlate isen, bevisst berøre pucken f.eks. ved å 
dumpe pucken til et fordelaktig område etter at signalet har gått. Dette 
bestraffes med straffeslag.

• Pucken blir/sklir der den ble etterlatt da tutesignalet gikk (eller den er 
håndtert av MV), spillet fortsetter av førstemann som kommer fram til 
pucken, uavhengig av hvilket lag spilleren tilhører.

• Tjuvstart eller feil bytte straffes med straffeslag til motstanderlaget. 

• 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. 

HYBRIDBYTTE VED TUTE -HOCKEY U11 –
U13/JU13



Hybridbytte ved tute-hockey U11 – U13/JU13



Hybridbytte ved tute-hockey U11 – U13/JU13



Hybridbytte ved tute-hockey U11 – U13/JU13



HYBRIDBYTTE VED TUTE -HOCKEY U11 –
U13/JU13

Fordeler

➢ Ivaretar intensjonen – alle 
spille like mye

➢ Nærmere det «ordentlige» 
spillet

➢ Tempo – hurtig av/på
➢ Spillere på benken må følge 

med
➢ Større sjanse for at et svakere 

lag starter med puck-kontroll i 
egen sone

➢ MV aktiveres – kan spille opp 
til f.eks. motsatt blålinje

➢ Spillerne synes det er moro

Ulemper

➢ Trenere og dommere forstår ikke 
intensjonen

➢ Beste spiller starter ofte med 
pucken i egen sone

➢ Svakeste spillerne kan oppleve å 
bli syndebukk

➢ Straff ved forseelse i form av 
straffeslag 



HYBRIDBYTTE VED TUTE -HOCKEY U11 –
U13/JU13

Lag avslutter aktivt spill før tut for å "forberede byttet".
Gjerne ved at en trener står og roper "BYTTE" (eller en keeper slår med 
spaken) Og gjerne mange sekunder før tutesignalet. 
Da blir pucken spilt eller ført til en "nøytral" ufarlig sone lengst vekk fra 
motstanders byttesone, ev ført med seg tilbake mot egen benk. Utespillerne 
som byttes ut begynner å stille seg opp ved vantet og er klare for bytte. Og 
da ofte før signalet har gått. Noen ganger også med kontroll på puck rett 
utenfor egen bås (i egen byttesone)

Ved perfekt gjennomføring av dette blir det ofte en alene med keeper 
situasjon. 

Hvorfor?

Scenario 



Hybridbytte ved tute-
hockey U11 – U13/JU13

Hva er intensjonen?

• Taktiske valg for å vinne?

• Tøye regler?

• Lære barna gode
holdninger for prinsipper



Y N G V A R  O M M U N D S E N ,  
N O R G E S  I D R E T T S H Ø G S K O L E

Innlegg Norges ishockeyforbund

Ullevål Stadion, torsdag 19. september 2019 

Idrettsopplæring for barn og unge:
Hvem er talentene og må vi spesialisere tidlig?



KAMPAVVIKLING 

1. TurneringsAdmin (TA)
2. Matchprotokoll
3. Rulleringsskjema
4. Hospitering / spill opp



TURNERINGSADMIN (TA)

➢ Lagledere må ha en bruker i MinIdrett
➢ Klubb må gi tilgang til TA 

- Nødvendig for å kunne logge inn, føre spillerstall,
kamptropp osv.

➢ Spillerstall må legges inn
➢ Lagleder må legge inn egen kamptropp før hver 

kamp
➢ Rett klubbtilhørighet 
➢ Lisens/NIFs Barneidrettsforsikring
➢ Sluttresultatet for kampene skal legges inn i TA 







MATCHPROTOKOLL

Husk å fylle inn all nødvendig informasjon 
- Et eksempel sendes til klubb/lagledere etter seriemøtet
- Protokoll sendes i retur ved mangelfull utfylling 

Skal signeres av lagleder på begge lag, samt fra kampens 
hoveddommer

Matchprotokoll skal sendes inn senest 3 virkedager etter 
spilt kamp - Kan enten sendes til protokoll@hockey.no
- Eller lastes opp i TA via MinHockey-appen 

mailto:protokoll@hockey.no


RULLERINGSSKJEMA

➢ NIHF har utarbeidet et nytt rulleringsskjema 
➢ Skal benyttes i alle kamper
➢ Alle lag er ansvarlig for å fylle inn eget 

skjema – skal leveres til sekretariatet etter 
kampslutt

➢ Sendes inn sammen med matchprotokoll
➢ Husk å fylle inn all informasjon 
➢ Lagleder signerer kun eget skjema 







SERIEMØTE U11 – U13/JU13
RULLERINGSSKJEMA

Lik spilletid styrer – alltid - Barneidrett – NIF

Alltid 2 MV - deler spilletid likt

Når vi har mer enn 15 utespillere pr lag (eks 17): 
Møter med min. 15 utespillere hver kamp
Kan rullere på å stå over kamper 
Lik spilletid

Alle som skifter spiller like mye

Kan bytte rekkefølge i pausen



SERIEMØTE U11 – U13/JU13
OFTE STILTE SPM

Kan vi reise med bare 10 spillere til kamp selv om vi har flere?

Nei – fyll opp til min 15 utespillere

Kan vi spille med 2 backpar og 3 rekker?
Nei – lik spilletid

Kan vi spille med 2 backpar og 3 rekker om vi bytter halvveis 
eller til neste kamp?
Nei – lik spilletid



SERIEMØTE U11 – U13/JU13

Man kan derfor lage «to hjul» som rullerer innenfor  posisjon, med den 
hensikt at spillerne skal få spille samme posisjon hele perioden/kampen

Men husk prinsippet om lik spilletid

Noen barn trenger mer forutsigbarhet, dvs at man spiller samme 
posisjon gjennom hele kampen/perioden, mens andre igjen bare 
vil spille back eller løper

NIHF anbefaler å la spillerne få prøve seg i de ulike posisjonene –
dvs spille både back og løper



RULLERINGSSKJEMA

13 
Spillere

5 B
8 L

14
Spillere

5/6 B
9/8 L

12
Spillere

5 B
7 L

11 
spillere

4/5 B
7/6 L

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7



HOSPITERING /SPILL OPP

➢ Dersom laget over trenger flere spillere, må alle i 
klassen under gis samme mulighet til å få delta (ikke 
lov å kun gi tilbud til noen få etter ferdighet, fysikk, 
treningsoppmøte osv)

➢ Man kan sette opp rulleringsliste over alle spillere 
som ønsker å spille opp. Å melde forfall til «sin 
tur/kamp» gir ikke automatisk rett til å delta neste 
gang (lag kjøreregler for dette og informer alle 
foreldre)

➢ Det er IKKE tillatt å flytte opp enkeltspillere fast 
innenfor barneidrett (spillere U13 og yngre)

➢ Det er IKKE tillatt å flytte opp spillere fra klassen 
under og samtidig ikke ta med alle i rett årsklasse 


