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Revidert dato: 01.08.2014

HENSIKT
Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe
etter for å sikre rekruttering til klubben og utvikle egne spillere for en plass på A-laget til IHK
Comet Halden Elite.
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KLUBBENS MÅL
-

Kunne stille lag på alle alderstrinn U8-U20

-

Beholde spillere i klubben så lenge som mulig

-

Fra U14 delta i seriespill gruppe A

-

Fra U18 delta i seriespill i Eliteklassen

-

Mål for rekruttering til Elite. 1 juniorspiller hvert år

-

Mål for Elite. Rykke opp til Get-liga

Hvert lag bør før sesongstart etablere sine egne mål for sesongen.
3

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER
Barne- og ungdomspolicy fra NIF eller NIHF’s kampreglement er overordnet disse regler.
Styret vil presisere at treningsmengde ikke skal komme i konflikt med skolearbeid. Dersom
en spiller må melde avbud til trening eller kamp pga skolearbeid, skal dette ikke medføre
konsekvenser for spilleren.
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REKRUTTERING

4.1

Hockeyskolen

4.2

-

Det skal arrangeres hockeyskole etter modellen til Den Norske Skøyte og Hockeyskole i
alderen 4-8 år. Alle nye spillere bør delta minst en sesong på hockeyskolen før de går
over til aldersbestemt lag.

-

Spillere over 8 år kan starte direkte på aldersbestemt lag dersom ferdighetene på skøyter
tilsier at de vil henge med på øvelsene. Inntil den nye spilleren klarer dette skal han/hun
delta på det nivå som ferdighetene tilsier. Hockeyskoleansvarlig bestemmer dette i
samarbeid med trener på aldersbestemt lag.

U7-U10 (6-10år)
-

Spillergruppen U7-U10 skal følge NIF / NIHF’s barneidrettsregler.

-

Hovedregel er at spilleren tilhører laget til sin egen aldersgruppe. Hvis spesielle forhold
tilsier at dette er vanskelig å følge, kan foresatte søke styret om plassering på annet lag.
Styret vurderer søknaden og beslutter etter samtale med trener og lagleder på aktuelt
lag.

-

Det bør finnes et lag for hver av de 4 aldersgrupper forutsatt at det finnes nok spillere til
å danne et lag (dvs. minimum 9 spillere ifølge NIHF regler).

-

Dersom det ikke er nok spillere til å danne et lag bør spillerne delta på lag et alderstrinn
opp, men ferdigheter og sosiale forhold bør medvirke i avgjørelsene. Aldersregler for spill
opp følger NIHF’s kampreglement.

-

Spillere kan konkurrere fra det året de fyller 6 år. Spillere tilhørende U8 og U9 kan ikke delta i
seriespill U8/U9, men kan delta i treningskamper og i turneringer approbert av NIHF. Se
nærmere i NIHF kampreglement.

-

Et lag med få spillere kan danne treningsgruppe sammen med aldersgruppen over, men
delta i egen klasse under serie/turnering.

-

Det bør være 2-3 treninger per uke i issesongen.

-

Det bør legges opp til minst en trening per uke i sommerperioden (frivillig).
I denne aldersgruppen er det positivt at barna også driver med andre idretter, jfr Norges
Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser. Gjennomført trening i annen idrett vil på
dette alderstrinnet sidestilles med trening/fremmøte på IK Comets treninger. Alle
trenere og lagledere fører barnas alternative treninger som oppmøte i sine
fremmøte/treningsdagbøker.

-

Denne aldersgruppen skal ikke ha faste posisjoner og målvakt skal gå på omgang.

-

Alle spillere skal få like mye spilletid.
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Hospitering opp:
-

Hospitering gjelder først og fremst trening, men kan også gjelde kamp.

-

Hospitering er et tilbud til spillere som ønsker mer istid og lagenheten over har plass og
behov for flere på trening.

-

Hospitering gjelder i en avgrenset periode med litt varighet (for eksempel ukesvis) slik at
det blir kontinuitet i treningen.

-

En forutsetning er at spilleren viser gode holdninger på trening og mot sine medspillere. I
tillegg er oppmøte, innsats og ferdigheter kriterier som må være oppfylt.

-

Hospitering skal komme i tillegg til trening med lag i egen aldersgruppe og skofting av
trening på eget lag skal ikke godtas. Treningsmengden skal ikke komme i konflikt med
skolearbeid.

-

Det er treneren på eget lag som bestemmer hvem som skal få tilbudet og det er trener
på laget over som bestemmer når og hvor ofte. Dersom det gjelder flere spillere, skal
hospiteringen settes i system og rullere. Spillerne (og foreldre) skal fortsatt tilhøre lag i
egen aldersgruppe med hensyn til organisasjon, lagerrom, dugnad etc.
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UNGDOM

5.1

U11-U13 (10-13 år)
-

Spillergruppen U11-U13 skal følge NIF / NIHF’s barneidrettsregler.

-

Spilleren skal som hovedregel delta på det laget han/hun aldersmessig tilhører, både
sportslig og organisatorisk. Hvis spesielle forhold tilsier at dette er vanskelig å følge, kan
foresatte søke styret om plassering på annet lag. Styret vurderer søknaden og beslutter
etter samtale med trener og lagleder på aktuelt lag.

-

Det skal finnes et lag for hver aldersgruppe forutsatt at det finnes nok spillere til å danne
et lag. Det bør være minimum 12 spillere for å danne et lag (dvs. 10 utespillere og minst
2 målvakter).

-

Spillere kan begynne å få faste posisjoner, men alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid.

-

Det bør være minimum 3 istreninger per uke og i denne aldergruppen bør man begynne
med barmarkstrening for å lære grunnleggende teknikk (ikke styrketrening med vekter).
I denne aldersgruppen er det positivt at barna også driver med andre idretter, jfr Norges
Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser. Gjennomført trening i annen idrett vil på
dette alderstrinnet sidestilles med trening/fremmøte på IK Comets treninger. Alle
trenere og lagledere fører barnas alternative treninger som oppmøte i sine
fremmøte/treningsdagbøker.
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-

Alle spillere som trenger/ønsker å trene ekstra kan delta på trening til lag under. Dette
skal avtales med treneren på eget lag og treneren på laget under minst en dag før. Er det
mange som ønsker dette må det settes i system med rullering.

-

Dersom det ikke er nok spillere til å danne et lag skal spillerne delta på lag et alderstrinn
opp.

Hospitering opp:
-

Hospitering gjelder først og fremst trening, men kan også gjelde kamp.

-

Hospitering er et tilbud til spillere som ønsker mer istid og lagenheten over har plass og
behov for flere på trening.

-

Hospitering gjelder i en avgrenset periode med litt varighet (for eksempel ukesvis) slik at
det blir kontinuitet i treningen.

-

En forutsetning er at spilleren viser gode holdninger på trening og mot sine medspillere. I
tillegg er oppmøte, innsats og ferdigheter kriterier som må være oppfylt.

-

Hospitering skal komme i tillegg til trening med lag i egen aldersgruppe og skofting av
trening på eget lag skal ikke godtas. Treningsmengden skal ikke komme i konflikt med
skolearbeid.

-

Det er treneren på eget lag som bestemmer hvem som skal få tilbudet og det er trener
på laget over som bestemmer når og hvor ofte. Dersom det gjelder flere spillere, skal
hospiteringen settes i system og rullere. Spillerne (og foreldre) skal fortsatt tilhøre lag i
egen aldersgruppe med hensyn til organisasjon, lagerrom, dugnad etc.

Flytting av spiller et alderstrinn ned (2 alderstrinn for jenter):
-

En spiller kan flyttes ned et alderstrinn selv om det finnes lag på eget nivå eller et
alderstrinn over. Dersom spilleren skal delta i seriespill i regi av NIHF, må dette søkes før
seriestart - på eget skjema og iht. retningslinjer fra forbundet. Foresatte og klubbens
leder godkjenner søknaden før innsendelse til forbundet. Eksempel på tilfeller er når
spillerens ferdighetsnivå tilsier at dette er en fordel for videre utvikling eller ved sosiale
årsaker. Spiller er da permanent flyttet ned og skal da heller ikke trene med eget
alderstrinn. Spilleren kan når som helst flyttes opp igjen og en ny vurderes skal gjøres før
hver sesong. Det skal ikke være automatikk i å fortsette på dette laget.
Denne regelen gjelder alle årsklasser fra U11 og oppover.
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5.2

U14-U16 (13-16 år)
-

Fra og med U14 gjelder ikke barneidrettsreglene lenger, og trener får noe mer frihet til å
administrere spillerne etter deres innsats og ferdigheter.

-

Fortsatt gjelder hovedprinsippet om at spilleren tilhører sin egen aldersgruppe, både
sportslig og organisatorisk.

-

Det skal finnes et lag for hver aldersgruppe forutsatt at det finnes nok spillere til å danne
et lag. Det bør være minimum 12 spillere for å danne et lag (dvs. 10 utespillere og minst
2 målvakter).

-

Det bør være ca. 4 treninger per uke, en kombinasjon av istrening og off-ice. Felles
barmarkstrening skal opprettholdes gjennom sommeren.

-

Alle spillere som trenger/ønsker å trene ekstra kan delta på trening til lag under. Dette
skal avtales med treneren på eget lag og treneren på laget under minst en dag før. Er det
mange som ønsker dette må det settes i system med rullering

-

Alle spillere skal få spilletid i alle kamper. Fra U14 er det trenerens sportslige vurderinger
som styrer spilletiden (coaching). Coachingen skal ivareta både kortsiktige og langsiktige
hensyn. Kriterier som skal ligge til grunn er innsats, oppmøte, holdninger og ferdigheter,
men målet må være at flest mulig spillere skal ønske å være med lengst mulig. I enkelte
kamper kan treneren på slutten av kampen bruke enkelte spillere mer enn andre for å
vinne jevne kamper.

-

Dersom det ikke er nok spillere til å danne et lag skal spillerne delta et alderstrinn opp. Et
lag med få spillere kan danne treningsgruppe sammen med aldersgruppen over, men
delta i eget seriespill.

-

Søknad om permanent spill et alderstrinn ned gjelder som for U11-U13.

Hospitering opp:
-

Hospitering gjelder først og fremst trening, men kan også gjelde kamp.

-

Hospitering er et tilbud til spillere som ønsker mer istid og lagenheten over har plass og
behov for flere på trening.

-

Hospitering gjelder i en avgrenset periode med litt varighet (for eksempel ukesvis) slik at
det blir kontinuitet i treningen.

-

En forutsetning er at spilleren viser gode holdninger på trening og mot sine medspillere. I
tillegg er oppmøte, innsats og ferdigheter kriterier som må være oppfylt.

-

Hospitering skal komme i tillegg til trening med lag i egen aldersgruppe og skofting av
trening på eget lag skal ikke godtas. Treningsmengden skal ikke komme i konflikt med
skolearbeid.

-

Det er treneren på eget lag som bestemmer hvem som skal få tilbudet og det er trener
på laget over som bestemmer når og hvor ofte. Dersom det gjelder flere spillere, skal
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hospiteringen settes i system og rullere. Spillerne (og foreldre) skal fortsatt tilhøre lag i
egen aldersgruppe med hensyn til organisasjon, lagerrom, dugnad etc.
Permanent flytting opp:
En spiller kan flyttes permanent et (eller to) alderstrinn opp dersom følgende 3 kriterier er
oppfylt:
-

spilleren viser treningsiver og gode holdninger ovenfor medspillere

-

ferdighetsnivået er over de beste på eget nivå og på linje/bedre enn de beste på laget
over

-

spilleren er hindret i videre utvikling ved å trene/spillere på eget aldersnivå

En permanent flytting opp skal besluttes av styret basert på en søknad fra spilleren og hans
foreldre og en vurdering av trenere på begge lag. Spilleren (og foreldre) skal organisatorisk
tilhøre laget over og plasseres i samme garderobe/lagerrom som laget over. Spilleren skal da
kun trene og spille kamper med sitt nye lag, da han/hun ferdighetsmessig anses å være
overkvalifisert for å trene/spille på eget lag og skal kunne hospitere på enda høyere nivå
istedet.
Spilleren kan når som helst flyttes ned igjen og en ny vurdering SKAL gjøres før hver sesong.
Det skal ikke være automatikk i å fortsette på laget over.
NB: for vurdering av permanent flytting opp/ned må det sees på helheten i klubben for å få
dekket alle alderstrinn og få spillere korrekt plassert. Søknad ned og flytting opp skal derfor
sees i sammenheng med alle spillere i hele breddeklubben. Flytting av spillere må ikke virke
ødeleggende for laget som spilleren kommer fra.
6

JUNIOR

6.1

U18-U20/21 (17-21 år)
For spillere i U18-U20 gjelder samme regler som for U14-U15, med følgende
tillegg/endringer:
-

Det bør være ca. 5 treninger per uke, en kombinasjon av istrening og off-ice. 4 treninger
per uke dersom stort kampprogram.

-

For deltagelse i seriespill i Eliteklassen må det være minimum 17 spillere tilgjengelig som
holder dette nivå (15 utespillere og 2 målvakter).

-

Laguttak skal baseres på ferdighet og innstilling til trening. Holdninger og adferd skal
også være et sentralt kriterie.

-

Alle spillere som er tatt ut til kamp skal få spilletid, men det er opp til treneren å
bestemme hvor mye, avhengig av kamputviklingen og lagets mål.
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7

FLYTTING AV SPILLERE TIL ANNET ALDERSTRINN
For vurdering av flytting opp/ned må det sees på helheten i klubben for å være godt dekket
på alle alderstrinn og få spillere korrekt plassert. Søknad om flytting opp eller ned må derfor
ikke vurderes enkeltvis, men sees i sammenheng med alle spillere i hele breddeklubben.
Flytting av spillere må ikke virke ødeleggende for laget som spilleren kommer fra.

7.1

Hospitering
Hospitering er trening og spill med lag over i kortere perioder eller enkelte
treninger/kamper.

7.2

-

Hospitering gjelder først og fremst trening, men kan også gjelde kamp.

-

Hospitering er et tilbud til spillere som ønsker mer istid og lagenheten over har plass og
behov for flere på trening.

-

Hospitering gjelder i en avgrenset periode med litt varighet (for eksempel ukesvis) slik at
det blir kontinuitet i treningen.

-

En forutsetning er at spilleren viser gode holdninger på trening og mot sine medspillere. I
tillegg er oppmøte, innsats og ferdigheter kriterier som må være oppfylt.

-

Hospitering skal komme i tillegg til trening med lag i egen aldersgruppe og skofting av
trening på eget lag skal ikke godtas.

-

Det er treneren på eget lag som bestemmer hvem som skal få tilbudet og det er trener
på laget over som bestemmer når og hvor ofte. Dersom det gjelder flere spillere, skal
hospiteringen settes i system og rullere. Spillerne (og foreldre) skal fortsatt tilhøre lag i
egen aldersgruppe med hensyn til organisasjon, lagerrom, dugnad etc.

Flytting opp
Flytting av spiller opp et alderstrinn kan skje fra U14 og oppover.
En spiller kan flyttes opp permanent dersom følgende 3 kriterier er oppfylt:
-

spilleren viser treningsiver og gode holdninger ovenfor medspillere

-

spilleren er hindret i videre utvikling ved å trene/spillere på eget aldersnivå

-

ferdighetsnivået er over de beste på eget nivå og på linje/bedre enn de beste på laget
over

Antall alderstrinn opp må følge NIHF’s kampreglement for spill med underårige.
En permanent flytting opp skal besluttes av styret basert på en søknad fra spilleren og hans
foresatte og en vurdering av trenere på begge lag. Spilleren (og foreldre) skal organisatorisk
tilhøre laget over og plasseres i samme garderobe/lagerrom som laget over. Spilleren skal da
kun trene og spille kamper med sitt nye lag, da han/hun ferdighetsmessig anses å være
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overkvalifisert for å trene/spille på eget lag og skal kunne hospitere på enda høyere nivå
isteden.
Spilleren kan når som helst flyttes ned igjen og en ny vurdering SKAL gjøres før hver sesong.
Det skal ikke være automatikk i å fortsette på laget over.
7.3

Flytting ned
Denne retningslinjen er gjeldende for alle alderstrinn.
En spiller kan flyttes ned et alderstrinn selv om det finnes lag på eget nivå eller et alderstrinn
over. Jenter kan flyttes 2 aldertrinn ned iht. regler fra NIHF.
Dersom spilleren skal delta i seriespill i regi av NIHF, må dette søkes før seriestart - på eget
skjema og iht. retningslinjer fra forbundet. Foresatte og klubbens leder godkjenner søknaden
før innsendelse til forbundet. Eksempel på tilfeller er når spillerens ferdighetsnivå tilsier at
dette er en fordel for videre utvikling eller ved sosiale årsaker. Spiller er da permanent flyttet
ned og skal da heller ikke trene med eget alderstrinn. Spilleren kan når som helst flyttes opp
igjen og en ny vurderes skal gjøres før hver sesong. Det skal ikke være automatikk i å
fortsette på dette laget.
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HOSPITERING OG REKRUTTERING TIL A-LAG / ELITE
Det forutsettes spill i 1. divisjon for IHK Comet Halden Elite.
Følgende samhandling er ønskelig å oppnå mellom bredde og A-lag / Elite;
-

U20/21 skal være hoved rekrutteringskilden til A-lag/Elite og skal ha fortrinnsrett i
forhold til spillere fra andre klubber med tilsvarende kvalifikasjoner og sportslig nivå.
Spillere utviklet i andre klubber må i tilfelle ha helt spesielle ferdigheter langt over
egenutviklede spillere dersom de skal gå foran.

-

Målet bør være at A-lag / Elite bør bestå av minimum 5-7 egenutviklede spillere. Det er
ønskelig at det Elite tar opp minst 1 første års senior fra breddeklubben hvert år (dvs
som er utviklet i egen klubb).

-

Minst 2 treningsplasser bør til enhver tid være forbeholdt hospitering opp fra U20/21.
Kun spillere med godt treningsgrunnlag, godt oppmøte på treninger, stor innsatsvilje og
gode holdninger skal få tilbud om hospitering opp til senior. Det er en forutsetning at
ferdighetene tilsier at de kan henge med i øvelser.

-

Trenerne på begge lag skal i samarbeid bestemme hvem som skal få dette tilbudet, men
med hovedvekt på synspunkter av trener fra laget spilleren tilhører. Det er han som
kjenner spilleren best vedrørende kriterier listet i punkt over.
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-

Hospitering bør gjelde trening og etter hvert kamp, slik at spillerne kan kjenne på nivået
og lære hva som må til for å kunne nå nødvendige ferdigheter. Hvis flere spillere
oppfyller disse kriterier bør flere få mulighet til å vise seg også på kamp for å kunne
konkurrere om en plass med samme forutsetninger.

-

Det kan tillates at trening med seniorlaget erstatter trening med eget lag forutsatt at
trener på eget lag tillater dette.

-

Hvis A-lag / Elite har behov for fast deltagelse av en juniorspiller fra bredde, kan en
flytting forekomme for en tidsbestemt periode. Dette bør da være en spiller som ligger
på et sportslig nivå langt over sine lagkamerater. Sportslig leder kan ta en slik beslutning,
men da først etter at det er avklart med treneren på spillerens eget lag og godkjent av
breddestyrets leder og sportslig ansvarlig. Spilleren SKAL tilbake til eget lag når perioden
er over ellers skal spilleren ha kontrakt med Elite og dermed flyttes opp permanent. En
slik flytting må ikke komme i konflikt med breddelagets behov for å nå sitt mål.
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