
 

 

 

 

INFORMATION 
ÆNDRINGER AF U7, U9 & U11 
TURNERINGERNE FOR 2019/20 
 

 
 

 
23. august 2019 

 
Kære trænere, ledere og istidskoordinatorer 

 

På Ungdomsmødet i foråret vedtog vi en del større ændringer på især U9 og U11 (kun lille ændring på U7). 
 

Vi har ikke været klare nok i vores udmelding af dette, hvorfor vi lytter os til en del forvirring og frustrationer 
omkring spillemåden. 

 

På de følgende sider, har vi gengivet ændringerne, som forhåbentlig kan være opklarende for jer alle. 
 

Der er forskel på afviklingen i øst/vest, og det skal alle lige være opmærksomme på. Det er dog altid den 
gode vilje og intention der tæller, for I kan være nødt til at tilpasse, idet vi nogle steder ikke bare har 

adgang til den fornødne istid, men derfor skal reglerne naturligvis efterleves bedst muligt. Kan det ikke 

fysisk lade sig gøre, meddeler man altid dette hurtigst muligt til sine gæstehold. 
 

Husk at intentionen med de indførte ændringer, som er inspireret fra andre hockeylande som Canada, 
Finland, Norge og Schweiz, alle sammen bygger på, at vi ønsker at udvikle de yngste spillere igennem: 

 
Mest mulig istid til den enkelte - ”lege-incitamentet” - Ingen hensyntagen til resultater 

 

Sidst men ikke mindst, har den store tanke været færre spillere mod hinanden på mindre arealer. Dette skal 
føre til mere spil med pucken, lettere at aflevere, flere skud på mål, flere redninger m.m. Alt i alt sådan at 

den enkelte spiller aktiveres mere omkring selve pucken og spillet. 
 

For U7 er ændringen alene, at vi fortsætter de eksisterende LØVE-Cups, men nu 4 mod 4 – altså med én 

spiller mindre på isen fra hvert hold. På U9 og U11 er ændringerne noget større, og vi håber, at vi på 
vedhæftede sider har forklaret systemet, sådan det er klart for alle hvordan vi spiller turneringerne i 

henholdsvis øst/vest. 
 

Sidst; husk nu at kommunikere positivt imellem hinanden op til de enkelte kampe/cups.  
Hverdagen er jo, at man måske pludselig ikke kan leve op til antallet af spillere eller mængden af istid jf. 

reglerne, og så er intentionen stadig, at man ved indbyrdes kommunikation før kampene finder en løsning. 

For det handler om at udvikle børnenes færdigheder på isen, imens de har det sjovt, og uden at forældre 
eller andre samtidig står og tæller mål, som i øvrigt slet ikke er en del af turneringerne på hverken U7, U9 

og U11. 
 

  



 

Har I spørgsmål, så ret dem endelig til Sportsafdelingen i DIU eller et af medlemmerne i B&U Udvalget. 

 
Vest  

 
Lars Bach 

Telefon: 21480521  

Mail: lba@ishockey.dk 

Preben Vejrum 

Telefon: 98433418 

Mail: vejrum@outlook.com 
 

Øst 
 

Olaf Eller 
Telefon: 21222071 

Mail: oel@ishockey.dk  

Thomas Madsen 
Telefon: 25392402 

Mail: tma@ishockey.dk  

 
 

Rigtig god fornøjelse med U7, U9 og U11 sæsonen 2019/20. 
 

 

Sportslige hilsner 
 

DIU’s Sportsafdeling &  
B&U Udvalget 
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U7-turneringen  
  

U7-kampe afvikles i spil 4 mod 4. Hvert hold skal bestå af minimum 8 markspillere og 1 målmand.   

Kampene afvikles på tværs af banen som vist på Figur 1. Såfremt klubben kun råder over 1 sæt bander, 

afvikles kampene med banden placeret på midten, men foregår stadigvæk på tværs - se Figur 2.  

Kamptiden er 2x15 minutter med en skiftlængde på 75 sekunder. Blå pucke og små mål skal anvendes.  
 
 

 

Figur 1 

 

Figur 2 

  



 

U9-turneringen  
  

U9-kampe afvikles i spil 4 mod 4. Hvert hold skal bestå af minimum 16 markspillere og 2 målmænd. Holdet 

inddeles i to grupper bestående af minimum 8 markspillere og 1 målmand. En gruppe i hver af de to 

banehalvdele. Kampene afvikles på tværs af banen som vist på Figur 3. 

Kamptiden er 2x15 minutter med en skiftlængde på 75 sekunder. Blå pucke og små mål skal anvendes.  
 

 

Figur 3 

 

  



 

U11-turneringen  
 
U11-turneringen opdeles i to halvdele henholdsvis ”før jul” og ”efter jul”. Fælles for den nye struktur er, at 
der, som udgangspunkt, ikke længere afvikles særskilte U11-1 og U11-2 turneringskampe.  

Kampene spilles 2x15 minutter med løbende tid med skift efter 75 sekunder. Kampene afvikles med sorte 

pucke samt store mål. 

Ved udvisning markerer dommeren, at der er sket en forseelse og noterer nummeret, for hvem udvisningen 
er blevet begået imod. Dommer stopper altså ikke spillet ved udvisning. Den eller de pågældende spillere, 

der er blevet begået udvisning imod, vil efter kampens afslutning blive tildelt et straffeslag.  

Ved skadet spiller stoppes spillet og uret på begge baner. Spillet optages hurtigst muligt herefter og tiden 
sættes i gang på ny.  
 

 

FØR JUL:  
Et hold skal bestå af minimum 18 markspillere og 2 målmænd. Hvert hold inddeles i to grupper á minimum 9 

markspillere og 1 målmand, som spiller i hver ende af banen. Kampene afvikles samtidig. 

Niveauinddeling af grupperne sker i samarbejde og aftales imellem klubberne.  
Kampene afvikles i et 3 mod 3 format på tværs af banen. Se Figur 4. 

Hvis en klub kun råder over ét sæt bander, opdeles banen som ved Figur 5.  
DIU anbefaler, at banen deles på midten, således holdene har nem adgang til udskiftningsbokse. Vi 

anbefaler endvidere, at ét hold placerer sig i udvisningsboksen for nemmest mulig adgang til isen.  

 
  

 
  

Figur 4 

Figur 5 



 

EFTER JUL:  

Et hold skal bestå af minimum 16 markspillere og 2 målmænd. Hvert hold inddeles i to grupper á minimum 8 
markspillere og 1 målmand, som spiller på hver banehalvdel. Kampene afvikles 4 mod 4, og der spilles på 

tværs af halv bane. Niveauinddeling af grupperne sker i samarbejde og aftales klubberne imellem.  
Hjemmeholdet bestemmer placering af målene enten som vist på Figur 6 eller Figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 6 

Figur 7 



 

Særligt for vest:  
I vest afvikles U11-turnering som et puljespil, hvor seks hold mødes (hver klub kan stille med to 
hold) 
Eksempel på turneringsplan:  
 

 

 
 
Såfremt en klub ikke kan stille med to hold, kan en fjerde klub inviteres til puljespillet.  
 
  

Klub A (hold 1 – hold 4)  
Klub B (hold 2 – hold 5) 
Klub C (hold 3 – hold 6)  

Tidspunkt Hjemmehold Udehold Banehalvdel 

kl. 12.00 – kl. 12.35 1 2 1 

kl. 12.00 – kl. 12.35 3 4 2 

kl. 12.40 – kl. 13.15 5 6 1 

kl. 12.40 – kl. 13.15 2 4 2 

kl. 13.20  Is  1 – 2 

kl. 13.40 – kl. 14.15 3 5 1 

kl. 13.40 – kl. 14.15 1 6 2 

kl. 14.20 – kl. 14.55 1 3 1 

kl. 14.20 – kl. 14.55 5 4 2 

kl. 15.00  Is  1 – 2 

kl. 15.20 – kl. 15.55 6 2 1 

kl. 15.20 – kl. 15.55 5 1 2 

kl. 16.00 – kl. 16.35 3 2 1 

kl. 16.00 – kl. 16.35 4 6 2 



 

Særligt for øst:  

 
Kampafvikling 
Klubberne er velkomne til internt at spille ”dobbeltkampe” – dette vil kræve mere istid til afvikling 
af kampen (4x15 minutter). Eksempel på dobbeltkamp:  
 

Kamp 1 (2x15 minutter) 

Hold A Rød Hold B Rød 

Hold A Hvid Hold B Hvid 

Kort pause 

Kamp 2 (2x15 minutter) 

Hold A Rød Hold B Hvid 

Hold A Hvid Hold B Rød 

 
 
U11-2 turnering 
Hvis klubberne ønsker oprettelse og deltagelse i U11-2 turnering kan denne faciliteres af DIU. 
Tilmelding til U11-2 foregår samtidig med tilmelding til U11-turneringen.  
 


