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2023
Speldagar

Tjejer 5 & 6 januari
Killar 4 - 7 januari



Välkommen till Göteborg och GIC U14-cup

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra partners som gör det möjligt att genomföra 
cupen, partnernas logotyper är klickbara och där kan Du läsa mer om dem.

Spelare, ledare, föräldrar, syskon, mor & farföräldrar, fans varmt välkomna till Göteborg.

GIC spelas för 41:a gången och det är 54 medverkande lag, 8 i flickgruppen och 48 i 
pojkgruppen lagen kommer från USA, Danmark, Finland, Norge & Sverige, för att 
genomföra cupen har vi 8 medarrangörer och det är Kållered SK, Kungälv IK, Hovås HC, 
Göteborg IK, Hisingen HC, Partille HK, IF Mölndal Hockey & Hanhals IF, för att läsa mer om 
arrangörernas ordinarie verksamhet så klicka på föreningsnamnet.

Följande ishallar kommer cupen spelas i:
Kållereds Ishall Tulebovägen 17, Kållered
Oasen Ishall Rosendalsgatan 1, Kungälv
Angered Arena Högaffelsgatan 15, Angered
Tuve Ishall Västra Tuvevägen 70, Göteborg
Vallhamra Ishall Ugglumsleden 48, Sävedalen
Askims Ishall Kruniusvägen 1, Billdal
Åby Ishall Idrottsvägen 3, Mölndal
Kungsbacka Ishall Kungsbacka Sportcenter 8, Kungsbacka

Tjejerna spelar 5 matcher över 2 dagar och 
killarna spelar 11 matcher över 4 dagar.

Lagpriser tilldelas 1:an, 2:an, 3:an och vinnare i 
respektive slutspel.

Plaketter till spelare och ledare för placering     
1, 2 & 3.

Vinnande lag får en inteckning i vandringspriset.

Fair Play pris till minst utvisade laget.

Än en gång

Varmt välkommen till Göteborg & GIC

Hockeyhälsningar

Patrik Norrman Cupgeneral

https://www.svenskalag.se/ksk-hockey
https://kungalvsik.myclub.se/
https://www.laget.se/HovasHC
http://www.goteborgsik.se/?firstRef
https://www.laget.se/HisingenHockey
https://www.laget.se/PHKALAG
https://www.laget.se/MHS
https://www.hanhalsif.se/start/?ID=289690
https://ellosbuss.se/


Vi har haft en utmaning under ett tag då Göteborgs Stads IT stängde ner 
alla tredje parts leverantörer, vilket innebär att Svensk Hockey TV 
utrustning inte fungerar i Askims Ishall, Tuve ishall eller Angered Arena.
LiveBarn har ordnat egen lina till sitt system och det innebär följande:

Sänder från: Sänder från:
Kungsbacka Ishall Askims Ishall
Vallhamra Ishall Tuve Ishall
Kållered Arena Angered Arena
Oasen Ishall
Åby Ishall

Cupabonnemanget ligger normalt på 249 kr, men eftersom vi får dela 
upp sändningarna mellan 2 leverantörer och de flesta behöver koppla 
upp sig på bägge systemet kommer priset vara delat så man betalar 115 
kr/leverantör.

Svensk Hockey TV debiterar fast summa på 115 kr för cupen.
LiveBarn erbjuder en rabatt på 10 % från ordinarie pris, använd promo
code SWED-5150 när du skapar abonnemang

Sökväg till hemsidor
Svensk Hockey TV svenskhockey.tv/sv/
Support: support@svenskhockey.tv
LiveBarn livebarn.com/sv/
Support: Vilhelm Nilsson 070-8820 08 36 alt. 

vnilsson@livebarn.se

https://svenskhockey.tv/sv/home
mailto:support@svenskhockey.tv
https://www.livebarn.com/sv/
mailto:vnilsson@livebarn.se


Tävlingsbestämmelser

Spelarna ska vara födda 2009 eller senare, tjejer födda 2007-2010.
Alla spelare måste vara licensierade för den klubb de representerar i cupen.
I varje match får högst 20 utespelare och 2 målvakter användas.

Matchtid 2 x 15 minuter effektiv tid, 1 minut uppvärmning utan puckar och 1 minut paus
mellan perioderna. 
Vid stora förseningar kan Tävlingsledaren för cupen besluta att del av 1:a period startar
med ”rullande” tid. Spolning sker mellan matcherna.

Svenska Ishockeyförbundets reglerbestämmelser barn och ungdom gäller, en time-out 
per lag och match. Vanlig icing tillämpas.
Målvakterna ska stå på bägge planhalvorna det innebär att lagen börjar på motsatt sida
första perioden så man i andra perioden är närmast sitt egna bås.
Seger i matchen ger laget 2 poäng, oavgjord match ger vardera lagen 1 poäng (SIF:S
seriemetod ”Lång serie” tillämpas)

1. Ordningsföljden mellan lagen i serietabellen avgörs genom antalet erövrade poäng
2. Vid lika antal poäng avgör målskillnad
3. Vid lika målskillnad avgör flest gjorda mål
4. Vid lika många gjorda mål avgör lagens inbördes resultat
5. GIF-regel: Vid oavgjort/da resultat vid inbördes möten avgör flest vunna matcher
6. GIF-regel: Vid lika många vunna matcher avgör minst antal utvisningsminuter per 

lag.

7. GIF-regel: Vid lika antal utvisningsminuter avgör lottning.

https://wibo.se/
https://murbecks.com/


Följ cupen på stats.swehockey.se

https://bergstrands.se/
https://www.newbodyfamily.com/sv-se/intresseanmalan/?utm_source=gif&utm_medium=newsletter&utm_campaign=medlemsmail&utm_content=
https://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Schedule/14345
https://skodagoteborg.se/


Gruppindelning 

Killar 

Tjejer 

http://www.cleverec.se/


Spelschema / spelupplägg Tjejer

Följ cupen på stats.swehockey.se

https://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Schedule/14345
http://www.estrella.se/


Spelschema / spelupplägg Killar



Spelupplägg killar
Spelschema 
8 lag per spelort 
På varje spelort bildas det 2 grupper med 4 lag i varje grupp 
 

Dag 1 grundspel: 
En rak serie i varje grupp tre matcher per lag 
Arena grupp Blå och Arena grupp Vit 
Efter avslutade matcher har vi två tabeller/spelort med placering 1 till 4 
Ettan och tvåan i respektive grupp bildar en ny grupp till dag två 
Trean och Fyran i respektive grupp bildar en ny grupp till dag två 
 

Dag 2 grundspel: 
Arena grupp Blå fortsättning består av ettan och tvåan från dag ett 
Arena grupp Vit fortsättning består av trean och fyran från dag ett 
Efter avslutade matcher dag två har vi 2 tabeller med placering 1 till 4 som ger en 
ranking från 1-8/spelort. 

Dag 3 slutspel 
Alla gruppettor samt två bästa tvåor går till A-slutspel 
Övriga tvåor och fyra bästa treor går till B-slutspel 
Övriga treor och fyrorna går till C-slutspel 
Alla femmor samt två bästa sexor går till D-slutspel  
Övriga sexor och fyra bästa sjuor går till E-slutspel 
Övriga sjuor och alla åttor går till F -slutspel  
 

När alla lag har placerats i respektive slutspel, så görs en ranking med inspelade poäng, 
målskillnad, mest gjorda mål från dag 2 (ranking 1-8) 
 

Gruppindelningar 
Arena Slutspelgrupp Blå Lag 1, 4, 5 & 8 
Arena Slutspelgrupp Vit Lag 2, 3, 6 & 7 
En rak serie spelas i respektive grupp  
Efter avslutade matcher dag tre har vi 2 tabeller med placering 1 till 4 

https://osterbergs.nu/


Spelupplägg killar

Dag 4 slutspel 
Matcherna ska avgöras, och är det oavgjort efter full tid vidtas följande 
Sudden death i 3 minuter, spel 3 mot 3. 
Fortfarande oavgjort efter sudden death, domaren lottar om vem som ska börja 
straffläggning. Utvisad spelare sitter kvar i utvisningsbås under straffslagsavgörandet. 
3 straffar per lag (olika spelare), är det fortfarande oavgjort efter 3 straffar, så blir det 
sudden death straffar (lagen kan välja vilken straffläggare man vill)  
ordningsföljd för straffar ändras och fortsätter tills ett avgörande har skett. 
 

Semifinal placering 5-8  Match 1: trean grupp vit vs fyran grupp blå   
   Match 2: trean grupp blå vs fyran grupp vit   
Semifinal placering 1-4  Match 3: ettan grupp vit vs tvåan grupp blå   
   Match 4: ettan grupp blå vs tvåan grupp vit    
Placering 7-8  Förlorare match 1 vs förlorare match 2            
Placering 5-6  Vinnare match 1 vs vinnare match 2                   
Bronsmatch   Förlorare match 3 vs förlorare match 4               
Final   Vinnare match 3 vs vinnare match 4                    
 
Prisutdelning sker i varje ishall 

https://www.dafgards.se/


Mall spelschema dag 2-4

http://www.wicab.se/
https://ccmhockey.com/


https://www.scandichotels.se/


GIC 2024
Tjejer F16 ”födda 2008-2010”, Killar födda 2010

Speldagar 2024
Tjejer 3 & 4 januari

Killar 3-6 januari

https://www.gbgif.se/vaara-cuper-event/goeteborg-ishockey-cup/

	Bild 1
	Bild 2: Välkommen till Göteborg och GIC U14-cup
	Bild 3
	Bild 4: Tävlingsbestämmelser
	Bild 5
	Bild 6
	Bild 7: Spelschema / spelupplägg Tjejer
	Bild 8: Spelschema / spelupplägg Killar
	Bild 9: Spelupplägg killar
	Bild 10: Spelupplägg killar
	Bild 11: Mall spelschema dag 2-4
	Bild 12
	Bild 13

