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INLEDNING 
 
Det här är Svenska Ishockeyförbundets case book. Case book innehåller riktlinjer och instruktioner för 
domare och linjemän och är att se som en officiell regelsamling. 
 
Förklaringarna är gjorda för att överensstämma med intentionerna i den officiella regelboken och den 
sportslighet som spelare, ledare och funktionärer måste känna till och acceptera. 
 
Eftersom den här boken bygger på händelser och situationer som inträffar i samband med matcher 
kommer den, till skillnad från regelboken, att uppdateras inför varje säsong. 
 
Boken följer indelningen i den officiella regelboken.  
 
Internationella Ishockeyförbundets regelbok utgör grunden till den svenska regelboken samt case book. 
Där de svenska reglerna skiljer sig åt mot IHF:s regelverk är detta markerat med [S]. 
 
Case book är översatt från IIHF:s case book, samt reviderad för svenska förhållanden av Björn 
Wettergren i augusti 2016. 
 
 
 
Johanneshov september 2016 
 
 
 
 
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 
Regelutskottet 
 
 
Joel Hansson    Björn Wettergren 
Domaransvarig   Regelansvarig 
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REGEL 8 – ISYTANS SPELBARHET 

Om det uppstår någon form av skada på isytan eller på anläggningen i övrigt som förhindrar fortsatt 
spel, ska arrangören arbeta för att laga det uppkomna felet. Om felet kan åtgärdas inom c:a två timmar, 
ska matchen fortsätta när felet är lagat. Om det bedöms att felet inte går att åtgärda inom omkring två 
timmar, ska domaren bryta matchen och rapportera händelsen till administrerande förbund. [S] 
 

REGEL 19 – ISMARKERINGAR FÖR DEDIKERADE OMRÅDEN 

I SHL, HockeyAllsvenskan och i J20 SuperElit, ska en anpassad målgård användas. [S] 
 

 
 

REGEL 20 – MÅLBURAR 

I SHL och i HockeyAllsvenskan ska alla målburar vara konstruerade med en behållare för 
målvaktens vattenflaska. Behållaren ska fästas på utsidan av målnätet, på baksidan av 
målburen. Målvaktens vattenflaska ska vara placerad i behållaren under spel. 
 
Om vattenflaskan inte är placerad i behållaren ska domaren varna målvakten. Vid en andra 
förseelse i samma period ska vattenflaskan flyttas till spelarbåset. Målvakten får därefter inte 
ha tillgång till någon vattenflaska vid sin målbur för resterande tid av perioden. Om målvakten 
ändå har en vattenflaska vid sin målbur i samma period, ska han ådömas mindre straffet. [S] 

 

REGEL 34 – HJÄLM 

Situation 1 
En spelare tacklas så att hans hjälm knäpps upp, men den sitter kvar på huvudet. 
 
Domslut: Spelaren får spela vidare med uppknäppt hjälm till nästa stopp i spelet eller tills 

hans byte är färdigt. Ingen utvisning ska utdömas. 
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Situation 2 
En spelare som tappat sin hjälm, sätter på sig hjälmen utan att knäppa hakremmen. Spelaren 
gör därefter mål. 
 
Domslut: Spelaren ska ådömas mindre straffet. Målet ska godkännas. [S] 

Anm: Om huvuddomaren ser förseelsen ska spelet stoppas och spelaren ska 
utvisas.  

 

REGEL 35 – HALSSKYDD 

Alla domare rekommenderas att bära halsskydd. Från och med säsongen 2017/2018 är 
halsskydd obligatoriskt även för domare. Detta gäller i alla serier i Sverige. [S] 
 

REGEL 41 – MÄTNING AV SPELARES KLUBBOR 

Situation 1 
En spelare som just klivit in i utvisningsbåset där han ska avtjäna en utvisning, eller som just har 
avtjänat en utvisning och därmed lämnar utvisningsbåset, får sin klubba begärd för mätning. 
 
Domslut: En spelare i utvisningsbåset, eller som just återvänder från utvisningsbåset, är 

ansvarig för sin klubba och kan således bli föremål för en mätning. 
 

REGEL 47 – PUCKEN 

I U9-U10 ska en lättare puck användas i alla matcher. Den lättare pucken ska vara godkänd av 
Svenska Ishockeyförbundet och ska ha dimensionerna enligt nedan. 
 
Vikt: 113-125 g. 
Diameter: 76,2 mm. 
Tjocklek: 25,4 mm. 
Färg: Svart eller blå. 
 

REGEL 49 – PUCK I SPEL 

Situation 1 
Lag A är i numerärt underläge på grund av en pågående utvisning. Lag B ådöms en utvisning 
(avvaktande) i sin anfallszon. Lag A avstår avsiktligt från att spela pucken i sin egen zon i syfte 
att låta sin egen utvisning löpa ut. 
 
Domslut: Huvuddomaren ska stoppa spelet och utdöma utvisningen på lag B. Spelet ska 

återstarta i lag B:s försvarszon. 
 

REGEL 53 – AVGÖRANDE AV NEDSLÄPPSPOSITION VID UTVISNINGAR 

Situation 1 
Under en avvaktande utvisning gör icke felande lag ett för tidigt målvaktsbyte varvid spelet 
stoppas. Pucken är då i försvarszonen för det lag som inte ska utvisas. 
 
Domslut: Spelet ska återstartas i det utvisade lagets försvarszon. 
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REGEL 58 – PROCEDUR FÖR NEDSLÄPP 

Situation 1 
Hur ska domarna hantera spelare som inte är deltagande i nedsläppet, men som byter position 
utanför nedsläppscirkeln. 
 
Domslut: Utespelare som inte deltar i nedsläppsproceduren får inte byta position utanför 

nedsläppsområdet efter det att de intagit sin initiala position. Detta gäller även 
om spelarna rör sig på rätt sida av nedsläppspunkten. Utespelarna i det anfallande 
laget ska inta sina positioner först, följt av utespelarna i det försvarande laget. 

 

REGEL 62 – ÖVERTID 

Vissa undantag tillämpas för antalet utespelare under övertid i flera olika förbundsserier. Se 
SIF:s seriebestämmelser för exakt information. 
 

REGEL 63 – STRAFFSLAGSAVGÖRANDE 

Vissa undantag tillämpas för straffslagsavgörande i flera olika förbundsserier. Se SIF:s 
seriebestämmelser för exakt information. 
 

REGEL 65 – HYBRIDICING 

Situation 1 
En spelare passar pucken från egen försvarszon till en lagkamrat som står med båda sina 
skridskor på egen planhalva, men som har sin klubba på anfallande del av banan. Pucken vidrör 
klubban och fortsätter sedan ned förbi motståndarnas icinglinje. 
 
Domslut: Detta är inte en icingsituation. 
 
 
Situation 2 
Pucken skjuts av en anfallande spelare och träffar en försvarande spelare som befinner sig på 
sin anfallshalva. Pucken fortsätter sedan ned förbi icinglinjen för försvarande lag. 
 
Domslut: Detta är inte en icingsituation. 
 
 
Situation 3 
En spelare har sina skridskor placerade på sin anfallshalva, men klubban på sin försvarshalva. 
Från den positionen skjuter han pucken ned förbi motståndarnas icinglinje, utan erövra 
mittlinjen med pucken. 
 
Domslut: Detta är en icingsituation. 
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REGEL 66 – ICING NÄRMRE BESKRIVNING 

Situation 1 
Pucken skjuts av en spelare i lag A från hans egen försvarshalva. Pucken studsar över klubban 
på en motståndare som försöker spela pucken eller som försöker stoppa pucken men missar, 
och fortsätter ned förbi icinglinjen. 
 
Domslut: Detta är en icingsituation. 
 
 
Situation 2 
En linjeman signalerar avvaktande offside när försvarande lag spelar pucken till icing. 
 
Domslut: I det ögonblick som pucken passerar blålinjen upphör den avvaktande offsiden 

och istället ska icing avvaktas. 
 
 
Situation 3 
En målvakt har sin klubba utanför målområdet men skridskorna inne i målområdet. Han rör sig 
mot pucken, men har kvar skridskorna inne i målområdet och när pucken närmar sig inser 
målvakten att det är en icingsituation, varpå han drar tillbaka sin klubba. 
 
Domslut: Linjemannen ska slå av icingen. Målvakten anses röra sig mot pucken. 
 
 
Situation 4 
Pucken skjuts från försvarszonen av A8. Pucken går genom mittzonen i riktning mot A10 och B6 
som står vid offensiv blålinje. När pucken närmar sig lyfter B6 på A10:s klubba varpå pucken 
passerar och fortsätter förbi icinglinjen utan att ha vidrörts av någon spelare. Är detta en 
icingsituation eller ska icingen slås av? 
 
Domslut: Eftersom B6 hindrar A10 från att spela pucken, ska icingen slås av. 
 
 

REGEL 67 – PUCK UR SPEL 

Situation 1 
Pucken skjuts så att den flyger ovanför lamporna. Den träffar dock inget hinder. 
 
Domslut: Spelet ska stoppas så fort pucken passerar ovanför lamporna. [S] 
 
 

REGEL 69 – PUCK PÅ MÅLBURENS NÄT 

Situation 1 
Pucken landar på nätet ovanpå målburens tak, men innan huvuddomaren hinner stoppa spelet 
slås pucken loss av en anfallande spelares klubba. 
 
Domslut: Spelet ska fortsätta förutsatt att pucken inte slogs loss med hög klubba. 
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Situation 2 
Pucken landar på nätet ovanpå målburens tak, men innan huvuddomaren hinner stoppa spelet 
slås pucken loss av en anfallande spelares klubba och anfallaren gör sedan mål. 
 
Domslut: Om pucken inte slogs loss med en hög klubba och om den anfallande spelaren inte 

bröt mot reglerna angående målområdet vid målskott, ska målet godkännas. [S] 
 
 
Situation 3 
Pucken landar på nätet ovanpå målburens tak, men innan huvuddomaren hinner stoppa spelet 
slås pucken loss av en anfallande spelares klubba inne från målburen och anfallaren gör sedan 
mål. 
 
Domslut: Om pucken inte slogs loss med hög klubba och om den anfallande spelaren inte 

bröt mot reglerna angående målområdet vid målskott, ska målet godkännas. [S] 
 
 
Situation 4 
En spelare som står på egen försvarshalva skjuter pucken mot motståndarnas mål. Pucken 
landar på målburens tak antingen direkt från skottet eller via en retur från sargen eller 
skyddsglaset. Inget lag försöker spela loss pucken varpå huvuddomaren stoppar spelet. Var ska 
spelet återstartas? 
 
Domslut: Spelet ska återstartas på närmsta nedsläppspunkt varifrån pucken sköts. 
 
 

REGEL 74 – HANDPASSNING 

Situation 1 
A6 spelar pucken med sin hand. Pucken träffar motståndarnas målvakt och studsar ut i banan. 
Den spelas sedan av A10. 
 
Domslut: Spelet ska stoppas för handpassning eftersom målvakten inte har haft pucken 

under kontroll eller besittning (se regel 7 kontroll/besittning av puck). 
 
 
Situation 2 
A6 spelar pucken med handen. Pucken träffar A10 och går sedan vidare till en spelare i 
motståndarlaget. 
 
Domslut: Spelet ska inte stoppas förutsatt att ingen spelare i det lag som spelade pucken 

med handen erövrar besittning eller kontroll på pucken. 
 
 
Situation 3 
A6, som befinner sig i sin försvarszon, spelar pucken med handen framåt i banan. Pucken träffar 
en motståndarspelare i den neutrala zonen. Motståndarspelaren vinner inte kontroll eller 
besittning av pucken. Pucken spelas sedan av A10 i den neutrala zonen. 
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Domslut: Spelet ska stoppas för handpassning eftersom motståndarspelaren inte erövrade 

kontroll eller besittning av pucken (se regel 7 kontroll/besittning av puck). 
 

REGEL 75 – SPEL MED HÖG KLUBBA 

Situation 1 
B6 spelar pucken med hög klubba. Pucken studsar på bröstet på målvakten i lag A. Kan en 
annan spelare i lag B nu spela pucken? 
 
Domslut: Nej. Reflektioner på en motståndares kropp konstituerar inte besittning eller 

kontroll på pucken. Spelet ska stoppas för spel med hög klubba. 
 

REGEL 78 – OFFSIDE 

Situation 1 
En spelare har en skridsko på blålinjen eller i den neutrala zonen och en skridsko i anfallszonen i 
samma ögonblick som pucken helt passerar blålinjen.  
 
Domslut: Detta är inte offside. 
 
 
Situation 2 
En spelare har båda skridskorna i den neutrala zonen, men sin klubba i anfallszonen i samma 
ögonblick som pucken helt passerar blålinjen. 
 
Domslut: Detta är inte offside. 
 
 
Situation 3 
En spelare har en skridsko i luften ovanför blålinjen eller ovanför isen i den neutrala zonen och 
den andra skridskon i isen i anfallszonen i samma ögonblick som pucken helt passerar blålinjen. 
 
Domslut: Detta är offside eftersom den skridskon som har kontakt med isen är i 

anfallszonen före pucken. 
 
 
Situation 4 
En spelare har båda skridskorna i anfallszonen i samma ögonblick som pucken helt passerar 
blålinjen. 
 
Domslut: Detta är offside. 
 
 
Situation 5 
En spelare i den neutrala zonen skjuter in pucken i anfallszonen, men en lagkamrat passerar 
blålinjen före pucken. Lagkamraten spelar inte pucken. 
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Domslut: Spelaren är i en offsideposition och avvaktande offside ska signaleras. Den 
avvaktande offsiden upphör när spelaren i offsideposition har rensat zonen. Hans 
lag får därefter spela pucken som vanligt. 

 
 
Situation 6 
En spelare har en skridsko i den neutrala zonen och en skridsko på blålinjen i samma ögonblick 
som pucken helt passerar blålinjen. 
 
Domslut: Detta är inte offside. 
 
 
Situation 7 
En spelare har båda sina skridskor i anfallszonen, men pucken är fortfarande på blålinjen. 
 
Domslut: Det är inte offside förrän pucken helt passerar blålinjen. 
 
 
Situation 8 
En spelare med båda sina skridskor i anfallszonen får en passning av en lagkamrat. Han stoppar 
pucken med sin klubba innan pucken helt passerar blålinjen. Därefter drar han in pucken i 
anfallszonen. 
 
Domslut: Detta är offside. Spelaren måste ha minst en skridsko i neutral zon eller på 

blålinjen för att kunna föra in pucken i anfallszonen. 
 
 
Situation 9 
En anfallande spelare har båda skridskorna i anfallszonen. En lagkamrat i den neutrala zonen 
skjuter pucken framåt. Pucken träffar en motståndare i den neutrala zonen och studsar in i 
anfallszonen. 
 
Domslut: Detta är offside. 
 
 
Situation 10 
En anfallande spelare har båda sina skridskor i anfallszonen. En motståndare har pucken i 
besittning i den neutrala zonen. Motståndaren skjuter, passar eller för pucken in i egen 
försvarszon medan den anfallande spelaren fortfarande befinner sig där. 
 
Domslut: Detta är inte offside (anm: även kontrollerade oavsiktliga handlingar som 

resulterar i att pucken spelas in i ytterzonen inkluderas i detta tolkning). 
 
 
Situation 11 
Det anfallande laget har pucken i besittning i sin anfallszon. Pucken är delvis på blålinjen och 
delvis i den neutrala zonen. En anfallande spelare skjuter sedan in pucken helt i anfallszonen. 
 
Domslut: Detta är inte offside. 
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Situation 12 
En anfallande spelare gränslar blålinjen och tar emot en passning av en lagkamrat i den 
neutrala zonen. Han stoppar pucken med sin klubba i den neutrala zonen. Därefter flyttar han 
skridskorna så att båda skridskorna är placerade i anfallszonen och sedan för han pucken helt 
över blålinjen. 
 
Domslut: Detta är offside. 
 
 
Situation 13 
En anfallande spelare med båda sina skridskor i anfallszonen tar emot en passning från en 
lagkamrat i den neutrala zonen. Han stoppar pucken med sin klubba i den neutrala zonen. 
Därefter flyttar han en skridskor till blålinjen och för sedan in pucken helt över blålinjen. 
 
Domslut: Detta är inte offside. 
 
 

REGEL 79 – OFFSIDESITUATIONER 

Situation 1 
En försvarande spelare skjuter pucken ut från egen försvarszon och pucken passerar helt 
blålinjen. Pucken reflekteras därefter på en person i den neutrala zonen och studsar tillbaka in i 
ytterzonen medan en anfallande spelare fortfarande befinner sig där. 
 
Domslut: Detta är offside. Reflektionen räknas inte som en kontrollerad handling.  
 
 

REGEL 80 – NEDSLÄPP EFTER OFFSIDE 

Situation 1 
En linjeman stoppar felaktigt spelet för offside. 
 
Domslut: Spelet ska återstartas på den nedsläppspunkt där reglerna föreskriver som om 

avblåsningen hade varit korrekt. 
 
 
Situation 2 
En offside resulteras av en passning eller ett skott från området mellan de offensiva 
nedsläppspunkterna i neutral zon och blålinjen. 
 
Domslut: Nedsläppet ska ske på den närmsta nedsläppspunkten utanför blålinjen.  
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Situation 3 
En offside resulteras av en passning eller ett skott från området mellan mittlinjen och de 
offensiva nedsläppspunkterna utanför blålinjen. 
 
Domslut: Nedsläppet ska ske på mittpunkten. 
 
 

REGEL 94 – GODKÄNT MÅL 

Situation 1 
Ett mål görs, men under videomåldomarbedömning upptäcks det att matchklockan stod stilla 
vid målskottet. 
 
Domslut. Målet ska godkännas förutsatt att speltiden för innevarande period inte var slut. 

Huvuddomaren ska konsultera sina linjemän och matchtidtagaren för att avgöra 
hur länge klockan stått stilla och därefter justera matchklockan. Om varken 
domarna på isen eller funktionärerna i sekretariatet kan avgöra hur länge klockan 
stått stilla, ska den tid som står på matchklockan anges som tidpunkt för 
målskottet. 

 
 
Situation 2 
En spelare skjuter pucken från sin egen försvarshalva in i mål. 
 
Domslut: Målet ska godkännas. 
 
 
Situation 3 
Pucken skjuts och träffar hjälmen på en anfallande spelare. Därefter går pucken i mål. 
 
Domslut: Målet ska godkännas förutsatt att den anfallande spelaren inte avsiktligt dirigerat 

pucken. 
 
 
Situation 4 
En försvarande spelare gör självmål medan en anfallande spelare befinner sig i målområdet. 
 
Domslut: Målet ska godkännas. 
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REGEL 95 – MÅLOMRÅDETS BETYDELSE VID MÅLSKOTT 

Situation 1 
En anfallande spelare, i en en-mot-en situation mot målvakten, gör en dragning varpå kontakt 
initieras av målvakten (oavsett var på banan denna sker). Anfallaren behåller hela tiden kontroll 
över pucken och lyckas spela pucken in i mål. 
 
Domslut: Målet ska godkännas och kontakten ska inte bedömas som att målvakten har 

blivit störd i sitt agerande (se även regel 151 II – ovan gäller endast om målvakten 
initierar kontakten). [S] 

 
 

REGEL 96 – MÅL MED SKRIDSKO 

Situation 1 
En anfallande spelare vrider sin skridsko för att dirigera pucken i mål. 
 
Domslut: Målet ska godkännas förutsatt att det inte förelåg en sparkrörelse. 
 
 
Situation 2 
Pucken träffar en skridsko, tillhörande en anfallande spelare, som är i rörelse och går därefter i 
mål. 
 
Domslut: Målet ska godkännas förutsatt att det inte förelåg en sparkrörelse. 
 

 
REGEL 97 – UNDERKÄNNANDE AV MÅL UNDER SPEL 

Situation 1 
En anfallande spelare slår pucken med handen. Pucken reflekteras på en annan spelare (i något 
lag), dennes klubba eller dennes skridskor, målvakten eller en domare, och går sedan i mål. 
 
Domslut: Ej mål (se regel 74 VI). 
 
Situation 2 
En anfallande spelare slår avsiktligt pucken med sin hand. Pucken reflekteras på motståndarnas 
målvakt och går därefter till en lagkamrat som spelar pucken i mål. 
 
Domslut: Ej mål. Huvuddomaren ska stoppa spelet för handpassning eftersom målvakten 

inte hade kontroll eller besittning av pucken (regel 74 VI & regel 7 
kontroll/besittning av puck). 
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Situation 3 
En anfallande spelare slår avsiktligt pucken med handen. Pucken reflekteras på målvakten och 
sedan på en annan försvarande spelare, innan den hamnar hos en anfallande spelare som 
spelar pucken i mål. 
 
Domslut: Ej mål. Huvuddomaren ska stoppa spelet för handpassning eftersom varken 

målvakten eller den andra försvarande spelaren hade kontroll eller besittning av 
pucken (regel 74 VI & regel 7 kontroll/besittning av puck). 

 
 
Situation 4 
En anfallande spelare slår pucken med sin hand. Pucken träffar skaftet på klubban hörande till 
en lagkamrat och går sedan i mål. 
 
Domslut: Ej mål (se regel 74 VI). 
 
 
Situation 5 
Pucken träffar en anfallande spelares klubba över ribbans höjd och reflekteras sedan på 
kroppen på en annan spelare och går därefter i mål. 
 
Domslut: Ej mål. 
 
 
Situation 6 
Pucken träffar en anfallande spelares klubba över ribbans höjd och reflekteras sedan på en 
spelare, målvakten eller en domare för att sedan gå i mål. 
 
Domslut: Ej mål. 
 
 
Situation 7 
En försvarande spelare gör självmål när en anfallande spelare befinner sig i målområdet. Det 
domaren ska ta i beaktning är: 
 

a) Om den anfallande spelaren har initierat kontakt med målvakten; 
b) Om den anfallande spelaren på något sätt stör målvakten. 

 
Domslut: Om den anfallande spelaren initierat kontakt med målvakten, ska målet 

underkännas och spelaren ska utvisas. 
 
 Om den anfallande spelaren inte stört målvakten ska målet godkännas. 
 
Situation 8 [S] 
Mål görs. Efter målet informerar linjemannen huvuddomaren om att målet föregicks av en 
offside, en icing, spel med hög klubba eller en handpassning. 
 
Domslut: Målet ska underkänna under förutsättning att förseelsen skedde i direkt 

anslutning till målet. 
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Situation 9 [S] 
Mål görs. Efter målet informerar linjemannen huvuddomaren om att målvakten hindrades 
fysiskt av en anfallande spelare. 
 
Domslut: Målet ska underkännas. Den anfallande spelaren ska ådömas utvisning för 

goaltender interference.  
  
 

REGEL 98 – UNDERKÄNNANDE AV MÅL VID FLYTTAD MÅLBUR 

Situation 1 
En försvarande spelare flyttar avsiktligt på målburen när målvakten är tagen av banan för att 
ersättas med en extra utespelare.  
 
Domslut: Om det föreligger ett friläge för icke felande lag, ska tilldömt mål dömas. Om det 

inte föreligger ett friläge, ska mindre straffet utdömas. 
 
 

REGEL 99 – VIDEOMÅLDOMARE VID MÅLBEDÖMNING 

Tillägg till Regel 99 VII: 
8. Om pucken dirigerats i mål på något otillåtet sätt av en anfallande spelare.  
9. Om målvakten hindrats eller störts av en anfallande spelare på något sätt i samband med ett 
målskott, så länge målvakten har kontakt med målområdet med sin kropp (punkt 9 gäller 
endast i SHL) [S] (jfr. Regel 184: III) 
 
Situation 1 
Vilka videobedömningar kan inte begäras av huvuddomaren? [S] 
 
Domslut: Ingen videobedömning kan begäras av huvuddomaren i följande situationer: 
 

a) För att fråga om pucken gått i mål efter en avblåsning. 
b) För att fråga om målburen var ur sitt läge under ett straffslag eller under ett 

straffslagsavgörande. 
c) För att fråga om mål gjorts på en retur av något slag under ett straffslag eller 

ett straffslagsavgörande. 
 
Situation 2 
Målvakten blir påkörd av en anfallande utespelare i samband med att ett mål görs. Påkörningen 
sker på målvaktens plockhandske som befinner sig utanför målområdet. Målvakten står dock 
inne i målområdet.  
 
Domslut: Målet ska underkännas (med stöd av regel 184: III) och den anfallande spelaren 

ska utvisas för goaltender interference. Situationen får videobedömas i SHL. [S] 
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REGEL 100 – TIDPUNKTER FÖR UTVISNING 

En linjeman får inte rapportera buttendingföreseelser till huvuddomaren om det gäller dubbla 
mindre straffet + misconduct penalty. Linjemannen får däremot delge sin uppfattning om 
huvuddomaren frågar. 
 
En linjeman får inte stoppa spelet för att utdöma dubbla mindre straffet för highsticking även 
om det resulterat i en skada. Linjemannen får däremot delge sin uppfattning om 
huvuddomaren frågar. 
 
En linjeman får inte rapportera spearingförseelser till huvuddomaren om det gäller dubbla 
mindre straffet + misconduct penalty. Linjemannen får däremot delge sin uppfattning om 
huvuddomaren frågar. 
 
En linjeman får aldrig rapportera ett mindre straff till huvuddomaren förutom om det gäller 
abuse of officials eller unsportsmanlike conduct. Linjemannen får däremot delge sin 
uppfattning om huvuddomaren frågar. [S] 
 
En linjeman ska alltid rapportera lagstraff, misconduct penalty, större straff, game misconduct 
penalty och match penalty till huvuddomaren så fort tillfälle ges.  
 
Spelreglerna stipulerar att ingen spelare eller ledare är tillåten att besöka domarnas 
omklädningsrum under matchen (i pauserna) eller direkt efter matchens slut. Med direkt efter 
matchens slut menas att minst 15 minuter måste ha passerat sedan slutsignalen. Vidare måste 
protokollet vara underskrivet för att besök ska tillåtas. [S] 
 
Situation 1 
En avvaktande utvisning signaleras mot lag A. Under tiden uppmärksammar linjemannen en 
förseelse som ska resultera i ett lagstraff för lag A. 
 
Domslut: Linjemannen får inte stoppa spelet och får inte göra någon form av tecken för 

lagstraffet. Däremot ska han rapportera det inträffade till huvuddomaren i 
nästkommande spelstopp. 

 
Situation 2 
20 minuter efter matchens slut kliver en tränare in i domarnas omklädningsrum. Protokollet är 
dock ännu ej underskrivet. 
 
Domslut: Tränaren har ej rätt att uppehålla sig i domarnas omklädningsrum förrän 

protokollet är underskrivet. Tränaren ska rapporteras till administrerande 
förbund. [S] 
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REGEL 107 – STRAFFLÄNGD PÅ MISCONDUCT PENALTY 

Situation 1 
En spelare ådöms misconduct penalty. Medan han befinner sig i utvisningsbåset ådrar han sig 
ett andra misconduct penalty. 
 
Domslut: Spelaren ska ådömas game misconduct penalty istället för misconduct penalty vid 

den andra förseelsen. I matchprotokollet ska 10+20 minuter noteras. Den andra 
misconductutvisningen ersätts av game misconduct penalty. 

 
 
Situation 2 [S] 
En spelare ådöms misconduct penalty med mindre än tio minuter kvar av perioden (inte sista 
perioden). Spelaren lämnar då banan och beger sig till omklädningsrummet istället för att ta 
plats i utvisningsbåset. 
 
Domslut: Spelaren diskvalificeras från fortsatt deltagande i matchen. Ingen ytterligare 

utvisning ska utdömas, men spelaren anses ha lämnat matchen och ska ej tillåtas 
återvända (se regel 85 för undantag). 

 
 

REGEL 111 – UTVISNINGSSITUATIONER 

Tre frågor ska ställas gällande mindre straff/lagstraff: 
 

1. Avtjänar laget ett mindre straff/lagstraff? 
2. Är läget i numerärt underläge beroende av ett mindre straff/lagstraff? 
3. Görs ett mål på detta lag? 

 
Om svaret på alla tre frågor är ja, ska det först påbörjade mindre straffet/lagstraffet upphöra, 
förutom om målet görs på ett straffslag eller om annat sägs i regel 111. 
 
Situation 1 
Lag A ådöms ett lagstraff p.g.a. för många spelare på isen. I samma spelstopp begär lag A 
mätning på en klubba hörande till en spelare i lag B. Klubban visar sig vara tillåten och ett andra 
lagstraff ådöms lag A. 
 
Domslut: En spelare från lag A ska avtjäna båda lagstraffen (2+2). 
 
 
Situation 2 
Huvuddomaren avvaktar ett mindre straff för hooking på A5. Vid spelstoppet ådöms lag A ett 
lagstraff.  
 
Domslut: A5 ska avtjäna mindre straffet. Lag A ska utse en annan utespelare för att avtjäna 

lagstraffet och lagen ska spela 5-3. 
 
 
Situation 3 
Huvuddomaren avvaktar ett straffslag på ett lag som redan är i numerärt underläge beroende 
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av ett mindre straff/lagstraff. Innan huvuddomaren hinner stoppa spelet gör icke felande lag 
mål. 
 
Domslut: Straffslaget ska omvandlas till en utvisning och det först påbörjade mindre 

straffet/lagstraffet ska upphöra (se regel 111 II). 
 
 
Situation 4 
Lag A spelar i numerärt underläge beroende av ett mindre straff/lagstraff och huvuddomaren 
avvaktar ett större straff + game misconduct penalty på en spelare i lag A när lag B gör mål. 
 
Domslut: Det först påbörjade mindre straffet/lagstraffet ska upphöra (regel 111 II) och 

större straffet + game misconduct penalty ska utdömas som vanligt. 
 
 
Situation 5 
En spelare ådöms större straffet + game misconduct penalty och sedan match penatly för en 
annan incident innan eller efter avblåsningen. 
 
Domslut: Laget ska placera en ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna 5+5 minuters 

utvisning. I matchprotokollet ska 5+20+25 minuter noteras. 
 
 
Situation 6 
En ledare ådöms match penalty. 
 
Domslut: En utespelare ska utses att avtjäna fem minuter i utvisningsbåset.  
 

 
Exempel där mål görs mot ett lag i numerärt underläge 

 
 Lag A   Lag B 
 
1. A6 – 2 min   3.00  B11 – 2 min 3.00 
 A9 – 2 min   3.30  Mål  4.00 

 
 3.00 spelar lagen 4 mot 4 
 3.30 spelar lagen 3 mot 4 
 A9 återvänder 4.00 

 
 

2. A6 – 2 min   3.30  B11 – 2 min 3.00 
 A9 – 2 min   4.00  Mål  4.30 
 

 A6 återvänder 4.30 
 
 
3. A6 – 2 min   3.00  B11 – 2 min 3.00 
 A9 – 5 min   3.30  Mål  4.00 

 
 3.00 spelar lagen 4 mot 4 
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 3.30 spelar lagen 3 mot 4 
 A9 utvisas för resten av matchen 
 Lag A måste sätta en ersättare att avtjäna nr 9 större straff 
 Ingen spelare återvänder 4.00 

 
4. A6 – 5 min   3.00  B11 – 2 min 3.00 
 A9 – 2 min   3.30  Mål  4.00 

 
 3.00 spelar lagen 4 mot 4 
 A6 utvisas för resten av matchen 
 Lag A måste sätta en ersättare att avtjäna nr 6 större straff 
 3.30 spelar lagen 3 mot 4 
 A9 återvänder 4.00 

 
5. A6 – 5 min   3.00  B11 – 2 min 3.00 
 A9 – 2 min   3.00  Mål  4.00 

 
 3.00 spelar lagen 4 mot 5 
 A6 utvisas för resten av matchen 
 Lag A måste sätta en ersättare att avtjäna nr 6 större straff 
 Ingen spelare återvänder 4.00 

 
 
6. A6 – 2 + 5 min   4.00  Mål 9.15 
 A9 – 2 min          8.00 
 

 A6 utvisas för resten av matchen 
 Lag A måste sätta en ersättare för att avtjäna nr 6:s utvisningar. 
 A9 återvänder 9.15, eftersom det mindre straffet påbörjades först. 

 
7.  A6 – 2 + 5 min   4.00  Mål 9.15 
 A9 – 2 min          9.10 
 

 A6 utvisas för resten av matchen 
 Lag A måste sätta en ersättare för att avtjäna nr 6:s utvisningar. 
 Ersättaren för A6 återvänder 9.10, eftersom det mindre straffet påbörjades först. 

   
8. A7 – 5 min     3.00 

A11 – 5 min   3.10 
A12 – 2 min   4.00  Mål 4.30 
 
 A7 och A11 är ute ur matchen. 
 Lag A måste sätta två ersättare för att avtjäna utvisningarna för A7 och A11. 
 Ingen spelare återvänder, eftersom A12:s mindre straff inte påbörjats när målet görs. 

 
 
9. A4 – 2 min   10.00  B8 – 2min   11.00 

A7 – 2 min   10.30  Mål              12.10 
A9 – 2 min   11.00 
 
 11.00 spelar lagen 3 mot 5, eftersom mindre straffen för B8 och A9 kvittas. 
 12.00 återvänder A4 till isen och lagen spelar 4 mot 5. 
 A7 återvänder 12.10. 
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10. A9 – 5 min   3.00  B11 – 2+2 min     3.30 

A6 – 2 min   3.30  Mål       4.30 
 
 A9 är ute ur matchen. 
 Lag A måste sätta en ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna nr 9:s större straff. 
 3.30 spelar lagen 4 mot 4. 
 3.30 kvittas A6 Mindre straff mot ett av B11:s Mindre straff. 
 Lag B måste sätta en extra spelare på utvisningsbänken för att avtjäna det mindre 

straff för B11 som inte kvittats. 
 B11 återvänder i första spelstopp efter 7.30. 
 Ingen spelare återvänder 4.30 då lagen spelar 4 mot 4. 

 
11. A6 – 5 min   3.00  B11 – 5 min 3.30 

A9 – 2 min   3.30  Mål 4.30 
 
 A6 och B11 är ute ur matchen. 
 Båda lagen måste sätta en ersättare på utvisningsbänken för att avtjäna 5 minuter för 

A6 respektive B11. 
 3.30 spelar lagen 3 mot 4. 
 Mindre straffet för A9 och Större straffet för B11 kan inte kvittas. 
 A9 återvänder 4.30 

 
 
12. A7 – 2+2 min   12.00  B3 – 2 min 12.00 

A9 – 2 min    13.15  Mål  13.30 
 

 12.00 måste Lag A sätta en ersättare på utvisningsbänken för att avtjäna ett mindre 
straff för A7, eftersom ett mindre straff för A7 och mindre straffet för B3 kvittas. 

 Ersättaren för A7 återvänder 13.30 då Lag B gör mål. 
 A7 återvänder i första spelstopp efter 15.30. 

 
 

13. A7 – 2 min 3.30  B11 – 2 min             3.30 
 Mål 4.00  B14 – 5 min             3.30 
    B19 – 2 min             3.30 
 

 B14 är ute ur matchen. 
 Lag B måste sätta en ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna 5 minuter för B14. 
 3.30 spelar lagen 5 mot 3, eftersom mindre straffet för A7 kvittas mot mindre straffet 

för B11 eller B19 (lagkaptenens val). 
 Vid målet 4.00 återvänder antingen B11 eller B19. 

 
 

14. A6 – 5 min   3.00  B11 – 2 min 3.30 
 A9 – 2 min   3.30  Mål 4.00 
 

 A6 är ute ur matchen. 
 Lag A måste sätta en ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna 5 minuter för A6. 
 3.30 spelar lagen 4 mot 5. 
 A9:s och B11:s mindre straff kvittas. 
 Ingen spelare återvänder 4.00, då ersättaren för A6 avtjänar ett större straff.  
 A9 och B11 återvänder i första spelstopp efter 5.30. 

 



Svenska Ishockeyförbundets Case Book 2016-2017 

UPPDATERAD FÖR SÄSONGEN 2016/2017 23 

 
15. A8 – 2+2 min   3.00  Mål 4.30 
 A9 – 2 min  4.00  Mål 5.30 
 

 4.30 stryks A8:s första Mindre straff och lagen spelar 3 mot 5. 
 5.30 stryks A9:s Mindre straff och lagen spelar 4 mot 5. 

 
 
Exempel med inslag av avvaktande utvisning samtidigt som mål görs 

 
1. A15 – 2 min     3.00   

A23 – 2+2 min    (A)  Mål 4.30 
  
 (A) = Avvaktande utvisning 
 

 A15 återvänder. 
 Avvaktande utvisning 2+2 avtjänas med start 4.30 

 
 
2. A15 – 2 min 3.00  B12 – 2 min 3.30 

A23 – 2 min     (A)  Mål 4.10 
 

 Ingen spelare återvänder. 
 Avvaktande utvisning faller då Lag A inte spelade i numerärt underläge. 

 
 
3. A15 – 2 min 3.00  B12 – 2 min 3.30 

A23 – 2 min 4.00  Mål 4.30 
 

 A15 återvänder då han har minst kvar att avtjäna. 
 
 
4. A15 – 5 min   3.00  B12 – 2 min 4.00 

A23 – 2 min   3.30  Mål 4.30 
 

 A23 återvänder då lag A spelade i numerärt underläge. 
 
 
5. A15 – 2 min 3.00  B12 – 2 min 3.00 

A23 – 2 min 3.15  Mål 4.30 
 

 A23 återvänder då lag A spelade i numerärt underläge. 
 
 
6. A15 – 2 min 3.00  B12 – 2 min 3.30 

A23 – 2 min 4.00  B3 –   2 min     (A) 
Mål 4.30 

 
 Avvaktande utvisning B3 ska inte utdömas då lag B inte spelade i numerärt underläge. 

 
 
7. A15 – 2 min 3.00  B12 – 2 min 3.30 

A23 – 2 min 4.00   
A6   – 2 min  (A)  Mål 4.30 
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 A15 återvänder då lag A spelade i numerärt underläge. 
 A6 avtjänas med start 4.30 

 
8. A15 – 2 min 3.00  B12 – 2 min 3.30 

A23 – 2 min 4.00  Mål 5.00 
 

 A15 återvänder då hans utvisning avtjänats. Båda lagen spelar med lika många 
spelare på isen då lag B gör mål. 

 
 
9. A15 – 2 min 3.00  B12 – 2 min 4.00 

A23 – 2 min 3.30  Mål 4.30 
 

 A15 återvänder då lag A spelade i numerärt underläge. 
 
 

10. A15 – 2 min     3.30  B12 – 2 min   3.00 
A23 – 5 min     4.00  Mål 4.30 

 
 A15 återvänder då lag A spelade i numerärt underläge. 

 
 
11. A15 – 5 min      3.00  B12 – 5 min 3.30 

A23 – 2 min      4.00  Mål 4.30 
 

 A23 återvänder då lag A spelade i numerärt underläge. 
 
 
12. A15 – 2 min 3.00  B12 – 2 min 3.00 

A23 – 5 min 3.30   
A6   – 2 min     (A)  Mål 4.30 

 
 Avvaktande utvisning på A6 utdöms inte (så länge det inte är ett större straff). Lag A 

spelade inte i numerärt underläge orsakat av ett mindre straff. 
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REGEL 112 – KVITTADE UTVISNINGAR 

1. Kvitta så många straff som möjligt. 
2. Kvitta straff så att ersättare undviks. 
3. Kvitta straff så att så många spelare som möjligt återvänder till isen. 

 
Exempel på kvittade mindre straff/lagstraff 

 
 Lag A   Lag B 
 
1. A6 – 2 min   3.00  B11 – 2 min   3.00 

 
3.00 spelar lagen 4 mot 4.  

 
 
2. A6 – 2+2 min  3.00  B11 – 2 min   3.00 

 
3.00 spelar lagen 4 mot 5. 
Lag A måste placera en ersättare för A6 i utvisningsbåset. 
Mindre straffet för B11 och ett av mindre straffen för A6 kvittas. 

 
 
3. A6 – 2 min   3.00  B11 – 2 min   3.30 

A9 – 2 min   3.30  
 

3.30 spelar lagen 4 mot 5 eftersom de mindre straffen för A9 och B11 kvittas. 
 
 

4. A6 – 2 min   3.00  B11 – 2 min   3.30 
 A9 – 2 min   3.30 
 A7 – 2 min   3.30  
 

3.30 spelar lagen 3 mot 5 eftersom mindre straffet för B11 och A7 eller A9 kvittas 
(lagkaptenens val). 

 
 
5. A6 – 2 min   3.00  B11 – 2+10 min  3.15 

A9 – 2 min   3.15 
 
3.15 spelar lagen 4 mot 5, eftersom Mindre straffet för A9 och B11 kvittas. 
 

 
6. A6 – 2 min   3.00  B12 – 2+2 min   4.00 
 A9 – 2+2 min  4.00  
 

4.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom dubbla mindre straffen för A9 och B12 kvittas. 
 
 
7. A6 – 2 min   3.00  B11 – 2 min   3.00 
 A9 – 2 min   3.00 
 

3.00 spelar lagen 4 mot 5. Mindre straffet för B11 och antingen A9 eller A11 kvittas 
(lagkaptenens val). 
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8. A6 – 2 min   3.00  B11 – 2+2 min  3.30 
 A9 – 2 min   3.30 
 

3.30 spelar lagen 4 mot 4. Mindre straffet för A9 kvittas mot ett av straffen för B11.  
Lag B måste sätta en ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna det mindre straff för B11 
som inte kvittats. 

 
 
9. A6 – 2+10 min  3.00  B11 – 2+10 min   3.00 
 

Lagen spelar 4 mot 4 tiden 3.00 
Båda lagen måste sätta vardera en ersättare i utvisningsbåset, som återvänder 5.00. 
A6 och B11 återvänder till isen i första spelstoppet efter 15.00. 

 
 
10. A6 – 2 min   9.00  B4 – 2 min   9.20 
 A9 – 2 min   9.20  B7 – 2 min   9.20 
 A8 – 2 min   9.20 
 

9.20 spelar lagen 4 mot 5, eftersom alla Mindre straff (A9, A8, B4 och B7) kvittas. 
 
 
11. A6 – 2+2 min  3.00  B11 – 2+2 min  3.00 
 A9 – 2+2 min  3.00   
 

3.00 spelar lagen 4 mot 5. Dubbla Mindre straffet för B11 och antingen A6 eller A9 kvittas 
(lagkaptenens val). 
 

 
12. A6 – 2 min       3.00  B11 – 2+2 min   3.00 
 A9 – 2+2 min      3.00 
 
 3.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom dubbla mindre straffet för A9 och B11 kvittas. 
 
 
13. A6 – 2 min       3.00  B11 – 2+2 min  3.00 
 A9 – 2 min       3.00  B12 – 2 min      3.00 
 A7 – 2+2 min  3.00 
 

3.00 spelar lagen 4 mot 5. Dubbla Mindre straffet för B11 och A7 kvittas samt mindre 
straffet för B12 och antingen A6 eller A9 kvittas (lagkaptenens val).    

 
 
14. A6 – 2 min      3.00  B11 – 2+2+2 min  3.00 
 A9 – 2+2 min  3.00  B12 – 2 min           3.00 
 A7 – 2+2 min  3.00 
 

3.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom Mindre straffen för B11 och B12 kvittas mot A7 och 
A9. 
 

 
15. A6 – 2 min           3.00  B11 – 2+2 min  3.00 
 A9 – 2+2+2 min  3.00  B12 – 2+2 min  3.00 
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 A7 – 2 min           3.00   
 

3.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom de mindre straffen för B11, B12, A9 och antingen A6 
eller A7 (lagkaptenens val) kvittas. 

 
 
16. A6 – 2 min      3.00  B11 – 2+2+2 min  3.00 
 A9 – 2+2 min  3.00  B12 – 2+2 min      3.00 
 A7 – 2+2 min  3.00   
 

3.00 spelar lagen 5 mot 5, eftersom alla mindre straffen kvittas. 
 
 
17. A6 – 2 min       3.00  B8 – 2 min   3.00 
 A3 – 2+2 min  3.00  B9 – 2 min   3.00 
 A5 – 2 min       3.00  B7 – 2 min   3.00 
 

3.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom de tre mindre straffen i Lag B, dubbla mindre straffet 
för A3 samt antingen A6 eller A5 kvittas (lagkaptenens val). 

 
 
18. A5 – 2 min      3.00  B8 – 2 min   3.00 
 A6 – 2+2 min  3.00  B9 – 2 min   3.00 
 A7 – 2 min      3.00   
 
 3.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom mindre straffen för A5, A7, B8 och B9 kvittas. 
 
 
19. A5 – 2+2 min       3.00  B8 – 2+2 min  3.00 
 A6 – 2 min           3.00  B9 – 2+2 min  3.00 
 A7 – 2+2+2 min  3.00  
 
 3.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom Mindre straffen för A6, A7, B8 och B9 kvittas. 
 
 
20. A6 – 2 min   3.00  B11 – 2+2 min   3.00 
 A3 – 2 min   3.00   
 

Lagen spelar 5 mot 5, eftersom dubbla mindre straffet för B11 och mindre straffet för A3 
respektive A6 kvittas. 

 
 
21. A6 – 2 min   3.00  B8 – 2 min   3.00 
 A9 – 2 min   3.00  B7 – 2 min   3.00 
 

Lagen spelar 5 mot 5, eftersom alla fyra mindre straff kvittas. 
 
 
22. A6 – 2+2 min  3.00  B8 – 2+2 min   3.00 
  
 3.00 spelar lagen 5 mot 5, eftersom alla fyra mindre straff kvittas. 
 
23. A6 – 2+10 min  3.00  B11 – 2 min   3.00 
 A9 – 2+2 min  3.00   
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 Lagen spelar 4 mot 5, eftersom Mindre straffet för B11 och A6 kvittas. 
 Lag A spelar en man kort i 4 minuter. 

A9 återvänder 7.00. 
A6 återvänder i första spelstopp efter 15.00 och B11 återvänder i första spelstopp efter 
5.00. 

 
24. A6 – Straffslag     3.00  B11 – 2 min   3.00 
 A9 – 2 min            3.00  
 
 Lagen spelar 4 mot 4  

   
25. A15 – 2 min      4.00  B10 – 2 min   4.20 
 A18 – 2 min      4.30  B21 – 2 min   5.00 

A77 – 2+2 min  5.00   
 
 4.20 spelar lagen 4 mot 4 
 4.30 spelar lagen 3 mot 4 
 5.00 spelar lagen 3 mot 4 
 5.00 kvittas B21 mot A77 
 Lag A ska sätta en ersättare på bänken för A77 

6.00 startar mindre straffet för ersättaren för A77, men A15 måste stanna på 
utvisningsbänken till första spelstoppet efter det att hans utvisningstid gått ut och laget 
spelar 3 mot 4 
A77 lämnar utvisningsbänken efter första spelstoppet efter 10.00 
B21 lämnar utvisningsbänken efter första spelstoppet efter 7.00 

   
26. A6 –   2 min      3.00  B9 – 2 min + GM  3.30 

A7 –   2 min      3.30   
 
 3.00 spelar lagen 4 mot 5 
 3.30 spelar lagen 4 mot 5 
 B9 ska bege sig till omklädningsrummet och har spelat färdigt 

Ingen ersättare ska sättas på utvisningsbänken för B9 då utvisningarna för A7 och B9 är 
kvittade. 

 
 

Exempel på Kvittning med Större straff 
 
 Lag A   Lag B 
 
1. A3 – 5 min + GM   3.00  B8 – 5 min + GM   3.00 
 

3.00 spelar lagen 5 mot 5. 
Lagen behöver inte sätta ersättare på utvisningsbänken, eftersom A3 och B8 är borta från 
matchen. 

 
2.  A1 (målvakt) – 5 min + GM  3.00 B8 – 5 min + GM   3.00 
 

3.00 spelar lagen 5 mot 5. 
Lagen behöver inte sätta ersättare på utvisningsbänken, eftersom A1 och B8 är borta från 
matchen. 
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Exempel på Kvittning med Större och Mindre straff kombinerade 
 
 Lag A   Lag B 
 
1. A6 – 2 min             3.00  B14 – 5 min + GM   3.30 
 A9 – 5 min + GM  3.30 
 

3.30 spelar lagen 4 mot 5, eftersom de Större straffen för A9 och B14 kvittas. 
Lagen behöver inte sätta ersättare på utvisningsbänken, eftersom A9 och B14 är borta 
från matchen. 

 
 
2.  A6 – 2 min                   3.00 B14 – 2 + 5 min + GM   4.00 
 A7 – 2 + 5 min + GM  4.00 
 

4.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom de Mindre och Större straffen för A7 och B14 kvittas. 
Lagen behöver inte sätta ersättare på utvisningsbänken, eftersom A7 och B14 är borta 
från matchen. 

 
 
3. A6 – 2 min             3.00  B11 – 2 min              4.00 
 A5 – 2 min             4.00  B19 – 5 min + GM   4.00 

A7 – 5 min + GM  4.00 
 
4.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom Mindre straffen för A5 och B11 samt Större straffen 
för A7 och B19 kvittas. 
Lagen behöver inte sätta ersättare på utvisningsbänken, eftersom A7 och B19 är borta 
från matchen. 

 
 
4. A3 – 2 + 2 min  3.00  B8 – 2 + 5 min + GM  3.00 
 
 3.00 spelar lagen 4 mot 4, eftersom ett Mindre straff för varje lag kvittas. 
 Ersättaren för A3 återvänder 5.00 och för B8 8.00. 
 B8 är ute ur matchen. 

 
 

5. A3 – 2 + 2 min        3.00  B8 – 2 + 5 min + GM   3.00 
 A5 – 2 min              3.00  B9 – 5 min + GM         3.00 
 A7 – 5 min + GM   3.00 
 
 3.00 spelar lagen 4 mot 4, eftersom straffen för A5, A7 och B8 kvittas. 
 A7, B8 och B9 är ute ur matchen. 
 En ersättare för B9 måste avtjäna 5 minuters utvisning. 
 Ersättaren för B9 återvänder 8.00. 
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6. A7 – 2 min             4.00  B4 – 5 min + GM  5.00 
 A9 – 5 min + GM  5.00  B3 – 2 min            5.10 
 A8 – 2 min             5.10  B7 – 2 min            5.10 
 A4 – 2 min             5.10 
 
 5.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom Större straffen för A9 och B4 kvittas. 

5.10 spelar lagen fortfarande 4 mot 5, eftersom alla fyra Mindre straffen kvittas. 
Lagen behöver inte sätta ersättare på utvisningsbänken, eftersom A9 och B4 är borta från 
matchen. 

 
 
7. A3 – 2 + 5 min + GM  3.00 B8 – 2 + 5 min + GM  3.00 
  

3.00 spelar lagen 5 mot 5, eftersom alla straffen kvittas. 
Lagen behöver inte sätta ersättare på utvisningsbänken, eftersom A3 och B8 är borta från 
matchen. 

 
 
8. A3 – 2 min             3.00  B8 – 2 min              3.00 
 A7 – 5 min + GM  3.00  B9 – 5 min + GM   3.00 
 

3.00 spelar lagen 5 mot 5, eftersom alla straff kvittas. 
Lagen behöver inte sätta ersättare på utvisningsbänken,  eftersom A7 och B9 är borta 
från matchen. 

 
 
 9. A6 – 5 min + GM   3.00  B11 – 2 min   3.00 
 A9 – 2 min              3.00  
 

3.00 spelar lagen 4 mot 5, eftersom Mindre straffet för A9 och B11 kvittas. 
Lag A måste sätta en ersättare på utvisningsbänken för att avtjäna 5 minuters utvisning 
för A6 som är borta från matchen. 

 
 

Exempel på Kvittning med Större straff och Match penalty 
 
 
 Lag A   Lag B 
 
1. A6 – 5 min + GM   3.00  B7 – Match penalty   3.00 
 

Lagen spelar 5 mot 5 och inga ersättare behövs på utvisningsbåsen. 
 
2. A6 – Match penalty    3.00 B7 – Match penalty   3.00 
 
 Lagen spelar 5 mot 5 och inga ersättare behövs på utvisningsbänkarna. 



Svenska Ishockeyförbundets Case Book 2016-2017 

UPPDATERAD FÖR SÄSONGEN 2016/2017 31 

REGEL 113 – UPPSKJUTNA UTVISNINGAR 

 
Exempel med uppskjutna straff 

 
 Lag A   Lag B 
 
1. A6 – 2 + 2 + 10 min      13.00 

A6 – 2 min                     20.00 
 

Mindre straffet som utdömdes vid periodens slut ska börja avtjänas vid nästa periods 
början, och lagen spelar 4 mot 5. 
Misconductpenalty återstartar 2.00 efter att det mindre straffet är slut. 
A6 återvänder till isen i första spelstopp efter 9.00 
Lag A måste sätta en ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna det mindre straffet i 
början av perioden. Han återvänder 2.00. 

 
 
2. Följande straff utdöms mot Lag A i samma spelstopp: 

 
A4 – 2 min 
A5 – 2 min 
A6 – 2 + 2 min 
A7 – 5 min + GM 
 
A7 är ute ur matchen. 
Ersättaren för A7 måste vara det sista straffet som avtjänas. 
A6 ska avtjänas först tillsammans med antingen A4 eller A5 (lagkaptenens val). 

  
 
3. A6 – 2 min   3.00  B7 – 2 + 2 min   3.00 

   B7 – 2 min         3.30  
(medan i utvisningsbåset) 

 
3.00 spelar lagen 5 mot 4. Lag B måste placera en ersättare på utvisningsbänken för att 
avtjäna det extra mindre straffet för B7. 
3.30 ska lagen spela 5 mot 4, eftersom Mindre straffet på B7 (3.30 medan han befinner 
sig i utvisningsbåset) läggs till på ersättarens tid. 
Om Lag A inte gör några mål, ska lagen spela 5 mot 4 till 7.00. 
Ersättaren i Lag B måste avtjäna 4 minuter och återvänder till isen 7.00. 
B7 ska avtjäna den totala tiden för de tre straffen (6 minuter) och återvända i första stopp 
i spelet efter 9.00. 
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4. A7 – 2 + 2 min             3.00 
A8 – 2 min                   3.00 
A9 – 2 min (Lagstraff) 3.00 
 
3.00 spelar lagen 3 mot 5. 
3.00 avtjänar A8 och A9 sina Mindre straff på klockan. 
5.00 börjar A7 avtjäna sina två Mindre straff. 
5.00 spelar lagen 4 mot 5. 
5.00 återvänder antingen A8 eller A9 till isen (lagkaptenens val). 
Orsaken till att straffen avtjänas enligt ovan är att man alltid ska sträva efter så många 
spelare som möjligt på isen. 

 
 
5. A6 – 5 min + GM     3.00 
 A8 (ersättare för A6) – 2 min    3.30 
 (medan i utvisningsbåset) 
 A8 (ersättare för A6) – 10 min    4.00 

(medan i utvisningsbåset) 
 
A6 är borta från matchen. Lag A måste sätta en ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna 
5 minuter. 
3.00 spelar lagen 4 mot 5. 
3.30 ådöms A8 ett Mindre straff medan han befinner sig i utvisningsbåset. 
Lagen spelar 4 mot 5. Mindre straffet för A8 ska starta 8.00 efter att 5-minutersstraffet 
tagit slut (uppskjutna straff). 
4.00 ådöms A8 Misconduct penalty. Lagen spelar 4 mot 5. 
4.00 måste Lag A sätta en annan ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna det Mindre 
straffet för A8 som utdömdes 3.30. Misconduct penalty på A8 startar 10.00 (uppskjutet 
straff). 
Om inga ytterligare utvisningar utdöms och om inga mål görs efter 5 minuters-straffets 
slut, ska lagen spela 5 mot 5 tiden 10.00. 

 
 

REGEL 114 – SPELSTOPP VID AVVAKTANDE UTVISNING 

Situation 1 
Domaren avvaktar en utvisning på lag A och lag B skjuter pucken på mål. Målvakten räddar 
skottet och får kontroll över pucken. Därefter dirigerar han avsiktligt pucken till en medspelare. 
 
Domslut: Huvuddomaren ska stoppa spelet. 
 
 
Situation 2 
Domaren avvaktar en utvisning på lag A och lag B har tagit ut sin målvakt för att ersätta denne 
med en extra utespelare. En spelare i lag B åker med pucken framför eget mål och checkas av 
en spelare i lag A på så sätt att pucken spelas in i den öppna målburen. 
 
Domslut: Målet ska ej godkännas eftersom det gjordes genom en handling av en spelare i 

lag A (se regel 114 V). Spelet ska stoppas och den avvaktande utvisningen ska 
utdömas. 
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Situation 3 
Domaren avvaktar en utvisning på lag A och lag B har tagit ut sin målvakt för att ersätta denne 
med en extra utespelare. En spelare i lag B är i besittning av pucken. Han försöker passa en 
lagkamrat. Hans passning reflekteras på en spelare i lag A och pucken fortsätter in i den öppna 
målburen. 
 
Domslut: Målet ska ej godkännas och den avvaktande utvisningen ska utdömas. 
 
 
Situation 4 
Domaren avvaktar en utvisning på lag A och lag B har tagit ut sin målvakt för att ersätta denne 
med en extra utespelare. En spelare i lag B skjuter pucken så att den träffar en spelare i lag A 
som är på sin egen planhalva, och studsar tillbaka hela vägen in i den öppna målburen. 
 
Domslut: Målet ska ej godkännas. Den avvaktande utvisningen ska utdömas. 
 
 
Situation 5 
Domaren avvaktar en utvisning på A6. Förseelsen kommer att föranleda ett straffslag. Innan 
spelet stoppas begår A6 ytterligare en förseelse som är i paritet med mindre straffet. 
 
Domslut: Om lag B gör mål innan spelet hinner stoppas, ska straffslaget annuleras och den 

andra utvisningen ska utdömas på A6. Om lag B inte gör mål innan spelet hinner 
stoppas, ska huvuddomaren utdöma straffslag samt ett mindre straff på A6. 
Spelaren ska omedelbart bege sig till utvisningsbåset och avtjäna sitt straff oavsett 
om mål görs på straffslaget eller ej. 

 
 
Situation 6 
Domaren avvaktar en utvisning på lag A. Lag B är i besittning av pucken och tar ut sin målvakt 
för att ersätta denne med en extra utespelare. En spelare i lag B försöker passa en medspelare, 
men skjuter pucken rakt mot det egna öppna målet. En lagkamrat kastar sig för att förhindra ett 
självmål. Vad blir domslutet om:  
 

a) Spelaren missar pucken, men hans rörelseenergi för honom in i målburen på så sätt att 
målburen flyttas från sitt normala läge. 

b) Spelaren hindrar pucken, och hans rörelseenergi för honom in i målburen på så sätt att 
målburen flyttas från sitt normala läge. 

 
Domslut: a) Tilldömt mål och utvisning på lag A (regel 114 och regel 98 I). 

b) Huvuddomaren ska avgöra om spelaren avsiktligt (väldigt osannolikt) flyttade 
på målburen efter att han hindrat pucken från att gå i mål, eller om det skedde 
oavsiktligt. Om det bedöms ha skett oavsiktligt, ska ingen utvisning utdömas. Om 
huvuddomaren bedömer att spelarens intention var att flytta på målburen för att 
hindra pucken från att gå i mål, ska domaren tilldöma ett mål. Spelaren i lag A ska 
utvisas. 
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REGEL 116 – ABUSE OF OFFICIALS 

En spelare eller ledare som kastar in en klubba eller något annat föremål från spelar- eller 
utvisningsbåset på så sätt att domaren anser att agerandet faller under regel 116, ska som 
tillägg till övriga straff också ådömas Game misconduct penalty. [S] 
 
 
REGEL 117 – LAGSTRAFF 
Situation 1 
En spelare som inte är på isen (i spelarbåset) gör sig skyldig till abuse of officials. 
 
Domslut: Spelaren ska ådömas abuse of officials som vanligt. 
 
 
Situation 2 
En spelare som inte är på isen och som inte är identifierad trippar en motståndare genom att 
sträcka sig över sargen. 
 
Domslut: Eftersom spelare inte är identifierad och eftersom förseelsen sker från spelarbåset 

ska domaren utdöma ett lagstraff.  
 

REGEL 119 – BOARDING 

Situation 1 
En tacklingsbar spelare angrips av en motståndare på ett sätt som domaren bedömer ska 
bestraffas med mindre straffet för boarding. Precis innan angreppet inträffar förändrar 
mottagaren sin kroppsposition på ett sätt som skapar en skaderisk för honom själv. Skada 
uppstår.  
 
Domslut: Mindre straffet för boarding ska utdömas. Domaren ska ta hänsyn till att 

angreppet i sig ligger på en nivå av mindre straffet, och att den mottagande 
spelaren sätter sig i en dålig position. Skadan ska härvidlag bedömas ha 
uppkommit till följd av mottagarens agerande, och inte till följd av 
boardingförseelsen. [S] 

 

REGEL 120 – SPEL MED OCH ERSÄTTANDE AV TRASIG KLUBBA 

Situation 1 
En spelare plockar upp en klubba som kastats in på isen från spelarbåset. 
 
Domslut: Ingen utvisning ska ådömas den spelare som plockar upp klubban, men 

huvuddomaren ska utdöma utvisning på den som kastade in klubban enligt regel 
165. 

 
Situation 2 
En spelare i lag A har en trasig klubba. Han plockar upp en klubba som kastats in från lag B:s 
spelarbås, avsedd för en spelare i lag B som också har en trasig klubba. 
 
Domslut: Mindre straffet ska ådömas spelaren i lag A (regel 120 V). Lag B ska ådömas 

utvisning enligt regel 165. 
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Situation 3 
En målvakt har tappat sin klubba. En utespelare, som är på isen, skjuter tillbaka klubban till 
målvakten. 
 
Domslut: Utespelaren ska ådömas mindre straffet enligt regel 120. 
 
Situation 4 
En spelare som bär en målvaktsklubba i syfte att överlämna den till målvakten beslutar sig för 
att involvera sig i spelet. Han släpper ned målvaktsklubban på isen och deltar därefter i spelet. 
 
Domslut: Om spelaren deltar i spelet medan han fortfarande bär målvaktsklubban, ska han 

ådömas mindre straffet (regel 120 VI). Om spelaren deltar i spelet först efter att 
han släppt målvaktsklubban, ska ingen utvisning utdömas. 

 
 
Situation 5 
A5 deltar i spelet utan klubba. A8 ger honom sin klubba och A11 ger i sin tur sin klubba till A8. 
 
Domslut: Det finns ingen begränsning i hur många gånger ett lag kan byta klubbor med 

varandra så länge ingen spelare deltar i spelet med mer än en klubba samtidigt. 
 
Situation 6 
Under spelets gång lossnar toppen på skaftet på en klubba. Spelaren släpper ned toppdelen av 
klubban på isen, och fortsätter spela med resterande del av klubban. 
 
Domslut: Klubban är att anse som trasig och spelaren ska utvisas mindre straffet enligt regel 

120. 
 
 

REGEL 122 – CHARGING 

Situation 1 
En tacklingsbar spelare angrips av en motståndare på ett sätt som domaren bedömer ska 
bestraffas med mindre straffet för charging. Precis innan angreppet inträffar förändrar 
mottagaren sin kroppsposition på ett sätt som skapar en skaderisk för honom själv. Skada 
uppstår. 
 
Domslut: Mindre straffet för charging ska utdömas. Domaren ska ta hänsyn till att 

angreppet i sig ligger på en nivå av mindre straffet, och att den mottagande 
spelaren sätter sig i en dålig position. Skadan ska härvidlag bedömas ha 
uppkommit till följd av mottagarens agerande, och inte till följd av 
chargingförseelsen. [S] 

 

REGEL 123 – CHECKING FROM BEHIND 

Om en spelare som inte är tacklingsbar angrips bakifrån på öppen is, ska interference utdömas. 
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REGEL 131 – FÖDRÖJANDE AV SPELET VID OTILLÅTET DÖLJANDE AV PUCKEN 

Situation 1 
Pucken är i målområdet. En försvarande utespelare, som står utanför målområdet, för pucken 
ut ur målområdet med sin hand och blockerar pucken mot sin kropp. Han blockerar aldrig 
pucken inne i målområdet, utan drar den bara ut. 
 
Domslut: Mindre straffet ska utdömas. Den avgörande faktorn är att pucken inte 

blockeras/täcks inne i målområdet. 
 
 
Situation 2 
Målvakten är tagen av banan och en försvarande utespelare ligger i målområdet när pucken 
skjuts in under honom. Han gör inget försök att blockera pucken och han lägger sig inte på 
pucken, men pucken blir blockerad under hans kropp. 
 
Domslut: Huvuddomaren ska inte tilldöma mål förutsatt att ingen aktiv handling görs i syfte 

att blockera pucken. 
 
 

REGEL 134 – FÖRDRÖJANDE AV SPELET VID SEN STARTUPPSTÄLLNING 

Med ”tillräckligt antal” menas det totala antal spelare som laget är tillåtet att ha på isen i 
enlighet med spelreglerna (5+1 om ingen utvisning föreligger, alternativt 4+1, eller 3+1, om 
utvisning föreligger). 
 
 

REGEL 135 – FÖRDRÖJANDE AV SPELET VID PUCK ÖVER SARG 

Situation 1 
Pucken skjuts och träffar en utespelares eller en målvakts klubba eller utrustning. Pucken 
reflekteras sedan över sargen. 
 
Domslut: Ingen utvisning ska utdömas. 
 
 
Situation 2 
Pucken skjuts och räddas av målvakten. Målvakten kastar, skjuter, slår eller sparkar sedan 
pucken på något sätt så att den går direkt över sargen på ett sätt som bedöms som avsiktligt. 
 
Domslut: Mindre straffet ska utdömas. 
 
 
Situation 3 
En utespelare eller en målvakt skjuter pucken genom en öppen båsdörr. 
 
Domslut: Ingen utvisning ska utdömas. 
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Situation 4 
Under en icingsituation skjuts pucken från egen försvarszon över hela banan och över 
skyddsglaset bakom icinglinjen. 
 
Domslut: Om hybridicing tillämpas ska mindre straffet utdömas förutsatt att spelet inte 

hunnit stoppas för icing innan pucken lämnar spelytan. Om automatisk icing 
tillämpas ska spelet stoppas för icing i samma ögonblick som pucken helt passerar 
icinglinjen, ingen utvisning ska utdömas. [S] 

 
 
Situation 5 
Ett mindre straff avvaktas på en spelare i lag A. En lagkamrat till den felande spelaren erövrar 
kontroll på pucken i sin egen försvarszon. Samtidigt som huvuddomaren stoppar spelet för 
utvisning skjuter lagkamraten pucken över skyddsglaset.  
 
Domslut: Eftersom avblåsningen sker direkt när lagkamraten erövrar pucken, ska ingen 

extra utvisning utdömas för fördröjande av spelet. Anm: Om pucken däremot 
skjuts efter avblåsning (och inte i direkt samband med denna) ska spelaren utvisas 
mindre straffet + misconduct penalty (regel 135 III). [S] 

 
 
Situation 6 
En spelare skjuter avsiktligt pucken över sargen eller över lamporna eller på annat sätt ur spel  
under spelets gång. 
 
Domslut: Mindre straffet ska utdömas. Detta gäller oavsett varifrån förseelsen sker och 

oavsett om pucken skjuts över ett skyddsglas eller ej, förutsatt att handlingen 
bedöms vara avsiktlig (regel 129-137). [S] 

 
 

REGEL 138 – FILMNING 

En spelare som bedöms bryta mot denna regel, kan anmälas till bestraffning. Detta gäller 
endast i SHL och i HockeyAllsvenskan. [S] 
 

REGEL 141 – FIGHTING 

En spelare ska inte ådömas match penalty + game misconduct penalty för att han fortsätter ett 
slagsmål.  
 

REGEL 160 – SLEWFOOTING 

Slewfooting ska utdömas om en spelare närmar sig en motståndare bakifrån i hög hastighet och 
fäller motståndaren genom att köra på dennes ben med sin egen fot eller sitt eget ben. Detta 
förutsatt att motståndaren fälls till isen på ett våldsamt sätt. [S] 
 
Om fällningen beskriven ovan inte sker på ett våldsamt eller vårdslöst sätt ska istället tripping 
tillämpas.  



Svenska Ishockeyförbundets Case Book 2016-2017 

UPPDATERAD FÖR SÄSONGEN 2016/2017 38 

 

REGEL 165 – KASTA EN KLUBBA ELLER ETT FÖREMÅL 

Situation 1 
Domaren avvaktar en utvisning på lag A. Lag B har tagit ut sin målvakt för att ersätta denne 
med en extra utespelare. Innan spelet stoppas kastar en spelare i lag B sin klubba mot pucken i 
sin egen försvarszon. 
 
Domslut: Domaren ska tilldöma ett mål för lag A. Den avvaktande utvisningen på lag A ska 

avtjänas. 
 
 

REGEL 168 – UNSPORTSMANLIKE CONDUCT 

En spelare eller ledare som kastar in en klubba eller något annat föremål från spelar- eller 
utvisningsbåset på så sätt att domaren anser att agerandet faller under regel 168, ska som 
tillägg till övriga straff också ådömas Game misconduct penalty. [S] 
 

REGEL 169 – ILLEGAL HIT I DAM- OCH UNGDOMSISHOCKEY 

1. Andemeningen med denna regel är att minimera skaderisken som uppstår vid fysisk 
kontakt. Den fysiska kontakt som initieras genom avsiktlig kontakt och som syftar till att 
påverka en motståndare (och inte att nå pucken) ska bestraffas under denna regel. 
Oavsiktlig kontakt som uppstår i samband med att man spelar pucken ska inte 
bestraffas. 
 

2. Kroppskontakt kommer att uppstå även i dam- och ungdomsishockey. Huvuddomaren 
ska avgöra vem som initierade kontakten och i vilket syfte det skedde. Den spelare som 
bedöms ha initierat kontakt i syfte att nå en spelare istället för pucken, ska bestraffas. 
Pucken ska vara det primära målet i spelarnas strävan. Domarna ska tillåta spelarna att 
tävla om pucken. 

 
3. Skapandet av en avsiktlig kollision eller ett försök att intensifiera en kollision, ska 

bestraffas. Detta inkluderar de fall då en spelare kliver in framför en motståndare och 
därmed tar kontakt framifrån i en tackling. En spelare som har en intention att spela 
pucken och därmed skapar en oavsiktlig kollision med en motståndare, ska däremot inte 
utvisas. 

 
4. Det är inte tillåtet att åka rakt över eller rakt igenom en oförberedd motståndare, även 

om det är i syfte att nå pucken. Detta gäller även de tillfällen där en spelare väntar på 
att pucken ska komma fram, eller där en passningsmottagare rör sig i riktning mot 
pucken. Om en spelare har intagit en stillastående position, är det motståndarnas 
skyldighet att åka runt denna spelare. 

 
5. Spelarna är tillåtna att luta sig mot varandra och på så sätt skapa kroppskontakt medan 

de tävlar om att nå pucken längs sargen. Detta ska tillåtas så länge kontakten inte 
bedöms eskalera till kraften av en tackling. 
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6. Om två eller fler spelare befinner sig i direkt närhet av varandra, tävlandes om att nå en 
puck intill sargen, ska all avsiktlig kontakt bestraffas. Detta inkluderar knuffar, 
pååkningar, eller axelkontakt som trycker motståndaren mot sargen. All kroppskontakt 
som inte riktar sig mot pucken ska bestraffas. 

 
7. Spelarna har rätt till sin position på isen. Ingen spelare ska behöva flytta på sig bara för 

att det kommer en motståndare. En spelare som flyttar på sig och träffar en 
motståndare ska bestraffas. 

 

REGEL 171 – UTDÖMANDE AV ETT STRAFFSLAG VID EN FRILÄGESSITUATION 

Generellt gäller att ett straffslag inte ska avvaktas längre tid än det tar för huvuddomaren att 
avgöra om möjlighet till avslut finns (och tas) eller ej. Ett straffslag kan alltså avvaktas en kort 
stund, men så fort den pågående situationen är över ska straffslaget antingen utdömas, eller 
övergå i en avvaktande utvisning. [S] 
 
Situation 1 
En spelare i lag A är i ett friläge när han utsätts för en crosschecking bakifrån av en spelare i lag 
B. Domaren utdömer straffslag och checking from behind. 
 
Domslut: Straffslaget ska utdömas och felande spelare i lag B ska utvisas misconduct 

penalty. [S] 
 
 
Situation 2 
En spelare i lag A är i ett friläge när han utsätts för en förseelse bakifrån som ska bestraffas med 
större straffet + game misconduct penalty eller match penalty. 
 
Domslut: Straffslaget ska utdömas och felande spelare ska ådömas större straffet + game 

misconduct penalty eller match penalty. 
 
 
Situation 3 
En spelare är i ett friläge. Han hindras otillåtet bakifrån och faller till isen, men kravlar sig upp 
och återtar pucken och gör ett ohindrat avslut. 
 
Domslut: Inget straffslag ska utdömas, men felande spelare ska ådömas mindre straffet. 
 
 
Situation 4 
En spelare är i ett friläge. Han trippas bakifrån och tappar pucken. Hans lagkamrat erövrar 
pucken och gör ett ohindrat avslut. 
 
Domslut: Inget straffslag ska utdömas, men felande spelare ska ådömas mindre straffet. 
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Situation 5 
En spelare är i ett friläge. Han hindras otillåtet bakifrån och huvuddomaren avvaktar förseelsen. 
Direkt därpå, innan spelet stoppas, inträffar en ny förseelse, antingen av samma spelare eller av 
någon annan. 
 
Domslut: Den första förseelsen ska bedömas som ett straffslag. Den andra förseelsen ska 

bedömas som en utvisning. Den utvisade spelaren ska omedelbart bege sig till 
utvisningsbåset och förbli där oavsett om mål görs på straffslaget eller ej. Om 
felande lag redan har ett pågående mindre straff, ska det straffet fortsätta 
avtjänas även om mål görs på straffslaget. 

 
 
Situation 6 
A10 avtjänas en utvisning i utvisningsbåset. A8 har en avvaktande utvisning på sig, men innan 
spelet stoppas tilldöms lag B ett straffslag på grund av ytterligare en förseelse från lag A. Lag B 
gör mål på straffslaget. 
 
Domslut: Ingen spelare återvänder. A8 ska avtjäna sin utvisning oavsett resultatet av 

straffslaget. 
 
 
Situation 7 
En anfallande spelare är i ett friläge. En spelare från försvarande lag står bakom sitt eget mål 
och flyttar avsiktligt på målburen. 
 
Domslut: Straffslag ska utdömas eftersom friläget definieras av att ingen annan än 

målvakten är kvar att passera. 
 
 
Situation 8 [S] 
En anfallande spelare är i ett friläge. Han hindras otillåtet bakifrån och domaren avvaktar 
straffslaget. En medspelare tar pucken men väljer att inte försöka avsluta. Istället rör sig 
medspelaren med pucken under kontroll ut mot hörnet. Anfallande lags målvakt lämnar då sin 
målbur för att ersättas av en extra utespelare. Under avvaktningen gör icke felande lag 
självmål. 
 
Domslut: Självmålet ska godkännas. Det avvaktande straffslaget ska omvandlas till en 

utvisning då anfallande lag valde att inte ta sin chans att avsluta (ett straffslag kan 
inte avvaktas).  

 

REGEL 175 – UTDÖMANDE AV STRAFFSLAG VID OTILLÅTET DÖLJANDE AV PUCKEN 

Situation 1 
Målvakten för lag A är på isen. En försvarande spelare i lag A är i sitt målområde och drar 
pucken från isytan utanför målområdet in i målområdet där han blockerar den. 
 
Domslut: Straffslag ska utdömas. Den avgörande faktorn är var pucken faktiskt blockeras. 
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REGEL 177 – UTFÖRANDE AV STRAFFSLAG 

Situation 1 
Under ett straffslag skjuts pucken så att den studsar i skyddsglaset bakom målet, tillbaka i 
ryggen på målvakten och in i mål. 
 
Domslut: Ej mål. I samma ögonblick som pucken passerar icinglinjen ska straffslaget anses 

förverkat. 
 
 
Situation 2 
Under ett straffslag skjuter spelaren pucken mot mål. Pucken studsar på målvakten och tillbaka 
ut till spelaren. Pucken reflekteras på spelaren och in i mål. 
 
Domslut: Ej mål. 
 
 
Situation 3 
Spelaren som utför ett straffslag ska till att skjuta, men missar pucken helt. Pucken fortsätter i 
riktning mot målburen. Spelaren gör då ett nytt försök att skjuta, och gör då mål. 
 
Domslut: Målet är giltigt. Så länge ingen kontakt gjordes i det första försöket, ska det inte 

klassas som ett skott och således är det andra försöket det faktiska skottet. 
 
 
Situation 4 
En spelare utför en spin-o-rama under ett straffslag. Med spin-o-rama menas att straffläggaren 
roterar ett helt varv medan han behåller kontroll på pucken och hela tiden håller pucken i 
rörelse mot målet. 
 
Domslut: Spin-o-rama är tillåtet i SHL och i HockeyAllsvenskan. [S] 
 
 

REGEL 178 – SPECIFIKA STRAFFSLAGSSITUATIONER 

Om ett lag spelar utan ombytt målvakt när ett straffslag utdöms emot dem, får de utnämna en 
utespelare att försvara målet under straffslaget som om han vore målvakt. Denna utespelare 
ska följa samma regler som är tillämpliga för målvakter, men han måste inte bära full 
målvaktsutrustning. Efter att straffslaget har utförts, får spelaren åter fungera som utespelare. 
Denna tillämpning gäller endast om ett lag inte har en ombytt målvakt, och endast vid 
straffslag. 
 
Situation 1 
En spelare utför ett straffslag och pucken träffar: 
 

a) Målstolpen och studsar in i mål, 
b) Målvakten och studsar in i mål, 
c) Målstolpen och studsar på målvakten och sedan in i mål, 
d) Målvakten och studsar på målstolpen och in i mål, 
e) Målvakten som glider in med pucken in i mål. 
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Domslut: Målet ska godkännas. 
 
 
Situation 2 
En spelare utför ett straffslag, men på vägen fram mot målvakten kastar han av sig sina 
handskar och distraherar på så sätt målvakten. Därefter skjuter han pucken i mål. 
 
Domslut: Straffslaget ska anses förverkat och inget mål ska godkännas. 
 
 
Situation 3 
En spelares klubba går av medan han utför ett straffslag. 
 
Domslut: Straffslaget ska anses förverkat. 
 
 
Situation 4 
Under ett straffslag gör sig målvakten skyldig till en förseelse mot den spelare som utför 
straffslaget. Förseelsen betingar större straffet. Inget mål görs. 
 
Domslut: Ett nytt straffslag samt större straffet + game misconduct penalty ska utdömas på 

målvakten. Målvakten ska diskvalificeras för resterande del av matchen. En 
ersättare ska ta plats i utvisningsbåset för att avtjäna större straffet. 
Reservmålvakten får vakta målet vid det nya straffslaget. 

 

REGEL 183 – SKYDD AV MÅLVAKT 

En målvakt är aldrig tacklingsbar, men en målvakt får heller inte tackla en motståndare. 
 
Situation 1 
En målvakt utför en kroppstackling på en motståndare. 
 
Domslut: Målvakten ska utvisas mindre straffet för unsportsmanlike conduct. [S] 
 

REGEL 186 – MÅLVAKTEN OCH DENNES MÅLOMRÅDE VID UNDERKÄNDA MÅL 

Generellt gäller att om målvakten störs av en anfallande spelare i målområdet samtidigt som 
det blir mål, ska målet underkännas. Det finns två kategorier av störningsmoment; fysisk 
störning, och visuell störning. 
 
Fysisk störning innebär att kontakt uppstår mellan målvakten eller målvaktens utrustning och 
en anfallande spelare eller dennes utrustning. Kontakten sker inne i målområdet. Alla mål som 
uppstår i detta läge ska dömas bort förutsatt att kontakten inte är initierad av en försvarande 
utespelare. [S] 
 
Visuell störning innebär att målvakten skyms av den del av en anfallande spelare som befinner 
sig inne i målområdet. För att målvakten ska anses vara visuellt stört ska domaren bedöma att 
målvakten blev uppenbart störd i sitt agerande.  
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Målvakten måste alltid agera för att försöka se pucken. Om målvakten blir uppenbart skymd 
och domaren gör bedömningen att målvakten har försökt hitta en position för att se pucken, 
ska eventuella mål dömas bort. Om domaren däremot bedömer att målvakten inte ansträngt 
sig för att hitta en position för att se pucken, ska målvakten inte anses visuellt störd och 
eventuella mål ska godkännas. [S] 
 
Notera också att mål ska dömas bort om målvakten befinner sig utanför sitt målområde och 
hindras från att återvända till målområdet. 

 

REGEL 187 – MÅLVAKTSUTRUSTNING GENERELLA RIKTLINJER 

Situation 1 
En målvakts utrustning mäts i en periodpaus och utrustningen bedöms vara otillåten, varpå 
mindre straffet utdöms. 
 
Domslut: Valfri utespelare i felande lag kan avtjäna utvisningen eftersom det inte fanns 

några spelare på isen när mätningen utfördes. 
 

REGEL 190 – MÅLVAKTENS ANSIKTSSKYDD 

Sedan säsongen 2016/2017 tillåts damspelare (J20 och äldre) att bära samma typ av 
målvaktsmask som herrspelare (J20 och äldre). [S] 
 

REGEL 207 – SAMMANFATTNING ÖVER MÅLVAKTSUTVISNINGAR 

Situation 1 
Målvakten har ådömts misconduct penalty. Medan en ersättare avtjänar utvisningen i 
utvisningsbåset utdöms ytterligare ett misconduct penalty på målvakten. 
 
Domslut: Målvakten ådöms game misconduct penalty och diskvalificeras för resterande del 

av matchen. Ersättaren i utvisningsbåset får återvända i spel. 
 
 
Situation 2 
En målvakt som befinner sig i sitt spelarbås gör sig skyldig till en förseelse (oavsett om det sker 
under spelets gång eller i ett spelstopp). 
 
Domslut: En utespelare som befann sig på isen när spelet stoppades ska avtjäna 

utvisningen. 
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Situation 3 
En målvakt ådöms misconduct penalty när det återstår mindre än tio minuter av speltiden, 
inklusive eventuell overtime. 
 
Domslut: En utespelare som var på isen vid spelstoppet ska avtjäna straffet. Utespelaren ska 

sändas till omklädningsrummet. I händelse av att målvakten därefter 
diskvalificeras får ersättaren återvända. 

 
 

Exempel på målvaktsutvisningar 
 
 Lag A   Lag B 
 
1. A1 (målvakt) 2+10 min   3.00 
 A1 (målvakt) 2+10 min   3.30 
 

3.00 måste Lag A sätta två spelare som var på isen i utvisningsbåset för att avtjäna 
målvaktens utvisning, en i 2 minuter och den andre i 12 minuter. 
3.30 måste Lag A sätta en annan spelare som var på isen i utvisningsbåset för att avtjäna 
målvaktens andra mindre straff. 
Beroende på det andra misconduct-straffet ådöms A1 (målvakten) automatiskt game 
misconduct penalty. 
Spelaren som avtjänar 2+10 minuter utdömda 3.00 kan lämna utvisningsbåset (målvakten 
är borta resten av matchen). 
3.30 spelar Lag A 3 mot 5. 
Det andra mindre straffet för målvakten börjar 3.30. 
Spelaren som avtjänar det första mindre straffet återvänder 5.00 om inget mål görs. 
Totalt 34 minuter (2+10+2+20) ska registreras på målvakten i matchprotokollet. 

 
2.  A30 (målvakt) 2 minuter   3.00 
 A30 (målvakt) 2 minuter   3.30 

 
3.00 spelar lagen 4 mot 5. 
Lag A måste sätta en spelare som var på isen i utvisningsbåset för att avtjäna det första 
mindre straffet. 
3.30 måste Lag A sätta en annan spelare som var på isen i utvisningsbåset för att avtjäna 
det andra mindre straffet. 
3.30 spelar lagen 3 mot 5. 
Spelaren som avtjänar det första mindre straffet återvänder 5.00 (om inget mål görs). 
Alla straff ska bokföras på A30 i matchprotokollet. 
 

 
3. A30 (målvakt)   2 min   3.00 
 A30 (målvakt) 10 min   3.30  
 

3.00 spelar lagen 4 mot 5. 
Lag A måste sätta en spelare som var på isen i utvisningsbåset för att avtjäna det mindre 
straffet. 
3.30 måste Lag A sätta en annan spelare som var på isen i utvisningsbåset för att avtjäna 
misconduct penalty. 
3.30 spelar lagen 4 mot 5. 
Det andra straffet (misconduct penalty) startar 3.30. 
Spelaren som avtjänar det mindre straffet återvänder till isen 5.00 (om inget mål görs). 
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Spelaren som avtjänar misconduct penalty återvänder till isen i första spelstopp efter 
13.30. 
Alla straff ska bokföras på A30 i matchprotokollet. 

 
 
4. A30 (målvakt) 10 min   3.00 
 A30 (målvakt)   2 min   3.30  
 

3.00 spelar lagen 5 mot 5. 
Lag A måste sätta en spelare som var på isen i utvisningsbåset för att avtjäna misconduct 
penalty. 
3.30 måste Lag A sätta en annan spelare som var på isen i utvisningsbåset för att avtjäna 
det mindre straffet. 
3.30 spelar lagen 4 mot 5. 
Det mindre straffet startar 3.30. 
Spelaren som avtjänar det mindre straffet återvänder till isen 5.30 (om inget mål görs). 
Spelaren som avtjänar misconduct penalty återvänder till isen i första spelstopp efter 
13.00. 
Alla straff ska bokföras på A30 i matchprotokollet. 

 

REGEL 215 – FÖRDRÖJANDE AV SPELET GENOM MÅLVAKT SOM ÅKER TILL 
SPELARBÅSET  

Situation 1 
En målvakt åker till sitt spelarbås efter ett mål för att fira ett mål. 
 
Domslut: Om målvakten inte byts ut ska han ådömas mindre straffet. 
 
 
Situation 2 
Under en avvaktande utvisning åker målvakten mot sitt spelarbås, men han hinner inte fram 
förrän spelet stoppas. Efter avblåsningen fortsätter målvakten till sitt spelarbås. 
 
Domslut: Målvakten och laget ska varnas. Vid en andra förseelse under samma match ska 

målvakten ådömas mindre straffet. 
 
 

REGEL 223 – MÅLVAKT SOM LÄMNAR MÅLOMRÅDETS NÄRHET UNDER ETT BRÅK 

Situation 1 
Under en konfrontation i målvaktens anfallszon bestämmer sig målvakten för att åka till sitt 
eget spelarbås.  
 
Domslut: Detta ska inte klassas som att lämna målområdet under en konfrontation, men 

istället ska regel 215 användas. 
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Situation 2 
En målvakt lämnar målområdets omedelbara närhet under en konfrontation, och är den förste 
att ingripa i ett pågående slagsmål. 
 
Domslut: Målvakten ska ådömas mindre straffet för att ha lämna målområdets omedelbara 

närhet, samt game misconduct penalty för att vara tredje man in i ett pågående 
bråk. Han ska även ådömas andra tillhörande straff. 
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BILAGA 1 – STATISTIK 

Situation 1 
A8 skjuter pucken mot mål. A9 tar pucken och passar till A10 som gör mål. 
 
Domslut: Assist ska tilldelas såväl A8 som A9 eftersom ingen i lag B hade kontroll på pucken. 
 
 
Situation 2 
A8 passar till A9, men pucken reflekteras på kroppen eller klubban eller skridskon på B8 och tas 
återigen emot av A9, som passar till A10 som gör mål. 
 
Domslut: Assist ska tilldelas såväl A8 som A9 eftersom ingen i lag B hade kontroll på pucken. 
 
Situation 3 
A8 skjuter på målvakten, som räddar. Pucken studsar till A10 som gör mål. 
 
Domslut: Assist ska tilldelas A8. 
 
 
Situation 4 
A8 passar till A9 som försöker passa till A10. B8 bryter passningen och får kontroll över pucken. 
A10 tacklar B8 och tar tillbaka pucken och gör mål. 
 
Domslut: Ingen assist ska utdelas. 
 
 
Situation 5 
A8 passar till A9 som passar till A10. A10 skjuter på mål och målvakten räddar skottet. Pucken 
studsar ut och A10 skjuter då pucken i mål. 
 
Domslut: Assist ska tilldelas såväl A8 som A9. 
 
 
Situation 6 
A2 passar till A3 som passar till A4 som passar tillbaka till A3, som gör mål. 
 
Domslut: I SHL ska två assist utdelas. I övriga serier ska en assist utdelas. [S] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


