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FÖRÄNDRINGAR AV SPELREGLER 2018-2019 

 
Nedan listas domarutskottets bearbetning av IIHF:s beslutade förändringar i spelreglerna, samt av 
domarutskottet bearbetade förändringar av de regeländringsförslag som inkommit enligt tidigare 

redovisad process. 
 
Förord 
 
Domarutskottet har uppdragit Björn Wettergren att ombearbeta strukturen för spelreglerna för 
ishockey på så sätt att reglerna blir mer lättöverskådliga och mer pedagogiskt utformade. Detta 
arbete har gjorts under spelåret 2017/2018 där såväl SHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, de 
olika avdelningarna hos SIF, samt i distrikten utvalda personer har bidragit med kvalitetssäkring 
och övrig feedback.  
 
Den största förändringen mot föregående regelbok är att strukturen nu är anpassad utifrån 
svenska förhållanden och även om spelreglerna, likt tidigare, i mångt och mycket följer IIHF:s 
regelverk, har reglerna nya regelnummer, i vissa fall nya rubriker, och en ny brödtext som inte har 
smak av en direktöversättning från engelska. Vidare har Case Book konsoliderats till spelreglerna i 
syfte att ge läsaren endast ett dokument att läsa i för att få samtlig regelinformation. Regelboken 
är tänkt att uppdateras på årlig basis, istället för som tidigare vart fjärde år. 
 
Generellt för de flesta utvisningssituationer 
 
För att följa IIHFs arbete med bedömningsdirektiven för bestraffningsgrader vid utvisningar så 
kommer begreppet skada även i den svenska regelboken vara borttaget som kriterium för 
bedömning av bestraffningsgrad. Istället ska domaren bedöma förseelsens art utifrån normalgrad, 
vårdslöst eller våldsamt.  
 

• Vid en normal förseelse gäller den normala bestraffningen (oftast mindre straffet). 

• Vid en vårdslös förseelse gäller större straffet + GM 

• Vid en våldsam eller obehärskad förseelse, samt vid försök att avsiktligt skada någon gäller 
match penalty. 

 
Regelmässigt är detta inte någon ”game changer” utan snarare en ny vokabulär i syfte att klargöra 
att domarna ska fokusera på felande spelares agerande snarare än bedöma hur illa icke felande 
spelare har gjort sig, även om det givetvis fortfarande är en faktor för att avgöra hur våldsam en 
tackling har varit. 
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Regel 1 – Banan 
Följer IIHFs förändring för säsongen 2018-2019 – Det nya målområdet har en radie av 183 cm, och 
har samma form som det målområde som tidigare använts i SHL, HA och J20SE. Det nya 
målområdet är dock 3cm djupare. 
 
Regel 2 – Målburar 
Utvisning kan inte dömas om målvakten inte använt håller för vattenflaska i serier där dessa 
används. Istället ska flaskan position justeras av domarna i spelstopp. 
 
Regel 5 – Lagen 
Möjligheten till extra icke ombytt reservmålvakt införs genom en så kallad ”Emergency 
goaltender” (är även upptaget i SIFs Tävlingsbestämelser). 
Minsta antal för att starta en match är 10+erforderligt antal målvakter (höjt från 5+mv). 
 
Regel 9 – Dräkten 
Förtydligande gällande utespelare och målvakters bärande av matchtröja för att synliggöra 
spelarnas nummer. Detta I syfte att säkerställa att tröjan bärs utanpå byxan ska fästhake (fight 
strap) användas i förbundsserier. 
 
Regel 10 – Klubbor 
Mätning av klubbor under ett straffslagsavgörande får en ny procedur i syfte att de bestraffningar 
som finns för felaktig begäran om mätning samt felaktig utrustning ska få en effekt. Istället för 
utvisning går felande lag nu miste om ett straffslag. Tidigare blev det två minuters utvisning vilket 
är helt effektlöst i ett läge då matchens speltid är slut.  
 
Regel 11 – Målvaktsutrustning 
Måtten för målvakternas utrustning är nu införd i spelreglerna. Detta har tidigare inte varit 
reglerat i någon officiell dokumentation. 
 
Regel 12 – Övriga utrustningsregler 
Att spela utan tandskydd ska nu rapporteras till administrerande förbunds tävlingsorgan istället 
för att rendera i utvisning i matchen. Syftet med ändringen är att beivra lag som inte följer regeln. 
Tidigare gäller utvisning, men eftersom tandskyddet bara måste bäras när spelet de facto är igång, 
var det en utvisning som var mer eller mindre omöjlig att utdöma då ingen domare kan åka 
omkring och detaljstudera spelarnas munhålor under pågående spel. Detta ledde i sin tur till att 
regeln om tandskydd inte efterföljdes.  
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Regel 19 – Större straff, Regel 20 – Match penalty, Regel 21 Misconduct penalty, Regel 22 Game 
misconduct penalty 
Ersättare i utvisningsbåset ska användas om denne har möjlighet att komma in under pågående 
spel. I annat fall behövs ingen ersättare för en utvisad spelare. Syftet är att behålla så många 
spelare som möjligt i spel, vilket är viktigt i synnerhet i lägre divisioner där lagen ofta kommer till 
spel med färre spelare än 22. 
 
Misconduct penalty: Spelare som ådöms 10 minuters utvisning ska bege sig till 
omklädningsrummet om mindre än 10 minuter återstår av perioden. Tidigare gällde detta endast i 
den sista perioden. Syftet med ändringen är dels att låta berörd spelare vila i en bättre miljö och 
dels att undvika situationer där en uppretad spelare, från utvisningsbåset, gör sig skyldig till 
ytterligare bestraffning eller bidrar till en ytterligare försämring i domarnas arbetsmiljö. Vidare 
slipper domarna och spelaren att konfronteras med varandra vid periodslut. 
 
Regel 22 – Game misconduct penalty 
Följer IIHFs rådande regelverk – Ackumulerade GM i samma serie ger avstängning. Detta kommer 
att regleras i TSM/OVR och spelare som nått ett bestraffningsbart GM i samma serie kommer inte 
att finnas med på laguppställningen till den matchen. Med serie avses samma serie-id i TSM, alltså 
nollställs ackumuleringen inför fortsättningsserier, slutspel etc. 
 
Regel 23 – Straffslag 
Följer IIHFs förändring för säsongen 2018-2019 – Straffslag ska utdömas omedelbart av 
huvuddomaren, ej avvaktas med uppsträckt arm (undantag om mv ej är i position att försvara 
skottet i målburen). 
 
Regel 31 – Huvuddomare, Regel 32 – Linjedomare, Regel 36 VMD och player safety supervisor 
och Regel 37 – Domarsupervisor. 
Förtydligat gällande regelverk om förbud för tekniska hjälpmedel för domarna förutom VMD-
situationer (t.ex. att utvisningar inte kan tas på hörsägen, att domarsupervisor inte får instruera 
en domare om ett specifikt domslut under pågående match och att VMD inte får korrigera 
utvisningar). 
 
Linjeman byter namn till linjedomare. 
 
VMD: Förtydligat hur beslut efter VMD ska annonseras i arenan. 
 
VMD kan begära spelstopp om en puck har passerat mållinjen. Syftet med detta är att spelet ändå 
anses stoppat i och med pucken över mållinjen och klockan ska ändå ställas tillbaka vid 
nästkommande spelstopp. Att VMD ges möjlighet att begära spelstopp innebär mindre risk för fel 
och/eller missöden där utvisningar eller nya mål görs när pucken egentligen är ”död”. 
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Regel 40 – Physical abuse of officials 
Innehållet i denna regel har funnits tidigare under en gemensam regel så detta är ej att anses som 
en ny regel, men utbrutet till en egen rubrik i syfte att kunna hålla isär generella klagomål och 
fysiska attacker, även förtydligat vem som räknas som funktionär. 
 
Regel 47 – Fighting 
Regeln har omarbetats för att förtydliga att Fighting ska utdömas, och inte roughing, vid större 
konfrontationer. Samt specificera vilken grad av bestraffning som ska användas vid olika 
situationer för att säkerställa en hög säkerhetsnivå.  
 
Regel 52 – Slewfooting 
Större straffet+Game Misconduct införs som en möjlig bestraffning vid slewfooting. 
 
Regel 54 – Holding och Holding the stick 
Dessa två förseelser ligger nu under samma regelrubrik. Inga förändringar sker i övrigt med 
regeln. 
 
Regel 64 – Delaying the game 
Alla former av fördröjande av spelet ska nu rubriceras under regeln delaying the game. 
 
Regel 73 – Refusing to start play 
Förändrat skrivningen i syfte att tydliggöra regelns ursprungliga avsikt. Den regellydelsen som 
tidigare funnits har gjort det möjligt för en tränare att ta en extra timeout genom att vägra spela 
förutsatt att laget återgått i spel efter 30 sekunder. Detta har varit ett oavsiktligt kryphål som nu 
är borttaget. 
 
Regel 75 – Unsportsmanlike conduct 
Match penalty ska ådömas den person som använder sig av rasistiska, etniskt kränkande eller 
sexuellt nedsättande uttrycksformer, oavsett om de riktar sig direkt mot någon person eller ej. 
Detsamma gäller uttryck som syftar till att uttrycka ett negativt sammanhang kring någon sexuell 
läggning. Ovan gäller såväl verbalt som med gester. 
 
Regel 77 – Nedsläpp 
En spelare som enligt regelverket felar i samband med en tekning efter att dennes lag har spelat 
pucken till icing ska varnas av linjedomare och inte bytas ut och ersättas av en lagkamrat i 
nedsläppet. Syftet är att inte kunna kringgå spelreglerna i syfte att vinna tid och vila i en situation 
där man inte får genomföra ett spelarbyte. En andra förseelse i samma spelstopp ger som tidigare 
lagstraff. 
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Regel 80 – Icing 
Automatisk icing används i ålderskategorin U15 och yngre, tidigare U14. Syftet är att likrikta när 
spelarbyten får ske efter icing (också u15 och yngre). 
 
 
Regel 87 – Timeout 
Följer IIHF regelverk för säsongen 2018–2019: Musik får spelas under timeout.  
 
 
 
 
 
 
 


