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1.

Vilket eller vilka straff kan utdömas för Roughing?

2.

Efter ett bråk ådöms en spelare i varje lag mindre straffet + misconduct penalty.
Hur många spelare ska lagen ställa upp med på banan?

3.

Vilket straff ska utdömas om en spelare lämnar sitt spelarbås i anslutning till
matchens slut samtidigt som det pågår ett gruff?

4.

När ska paustiden börja räknas vid ett periodslut?

5.

Lag A är i färd med att ta ut sin målvakt. När målvakten har en meter kvar till
spelarbåset fälls en fri spelare i Lag B. Ska domaren utdöma straffslag eller tilldömt
mål?

6.

Kan holding the stick utdömas när en spelare nyper tag om klubban med armen
istället för att hålla i klubban med händerna?

7.

Vad är den avgörande faktorn för att avgöra om en spelare lämnat utvisningsbåset
felaktigt?

8.

Vilka straff kan utdömas för Illegal hit?

9.

Får en målvakt åka till sitt spelarbås i samband med ett powerbreak?

10.

Under pågående spel skadar sig en utespelare i Lag A. Den skadade spelaren
lämnar spelplanen genom att hoppa över sargen nedanför det andra lagets
spelarbås och gå därifrån till sitt omklädningsrum. Lag A som nu har för få spelare
på isen släpper då in en ersättare från sitt spelarbås. Domslut?

11.

Under en match i SHL, HockeyAllsvenskan eller SDHL upptäcker domaren att en
målvakt har ett kombinat som är uppenbart för stort. Hur ska detta hanteras?

12.

Vem ska avtjäna ett lagstraff?

13.

Lag A spelar pucken med hög klubba i mittzonen. Pucken landar i Lag B:s
försvarszon. Lag A avstår från att spela pucken. Lag B avstår också från att spela
pucken varpå domaren stoppar spelet. Var ska spelet återstarta?

14.

Efter att en match tagit slut hånar en spelare en motståndare. Domslut?

15.

En spelare tacklar en motståndare som precis har spelat ifrån sig pucken. Hur ska
denna utvisning rubriceras?

16.

Kan match penalty utdömas för hooking?

17.

Vilka funktioner är obligatoriska att tillsätta till ett sekretariat för en
ishockeymatch?

18.

En spelare tacklar en motståndare i huvudet med sin armbåge. Spelaren ådöms
match penalty. Hur ska denna utvisning rubriceras?

19.

En försvarande spelare kastar sig för att täcka skott. Spelaren fortsätter därefter
glidandes och träffar en motståndare över skridskor och ben så att denne faller.
Domslut?

20.

Får time-out begäras av det lag som spelat pucken till icing?

21.

Stämmer det att definitionen för en Boarding är att en tackling utdelas mot
sargen?

22.

Vid vilka tillfällen får VMD användas?

23.

Vad är det maximala måttet för en utespelares klubbas längd?

24.

En spelar tacklar en motståndare genom att skjuta fram sitt knä. Hur ska denna
utvisning rubriceras?

25.

I mitten av den första perioden blir det strömavbrott. Kraftbolaget låter meddela
att strömmen förmodligen inte är tillbaka förrän om tre timmar. Ska matchen
omedelbart avbrytas eller ska man avvakta minst två timmar först?

26.

Lag A befinner sig i sin anfallszon när en spelare i Lag B slår ned en motståndare
genom att med mycket hård kraft slå denne i bakhuvudet. Lag B vinner därigenom
pucken och går till anfall där man snabbt gör mål. Linjedomaren rapporterar då ett
match penalty på spelaren i Lag B. Kan målet underkännas i denna situation?

27.

Under pågående spel genomförs ett flygande byte. Den inkommande spelaren
beträder banan när den utgående spelaren har två meter kvar till sargen. Domslut?

28.

Stämmer det att domarnas namn ska läsas upp av speakern före matchen?

29.

En spelare markerar en tydlig spark mot en motståndare. Domslut?

30.

En spelare fångar pucken i luften med sin hand. Spelaren åker därefter en liten bit
med pucken i handen. Vilket straff ska utdömas och hur ska utvisningen rubriceras?

31.

En spelare träffar en motståndare med en lös spearing. Domslut?

32.

Under spel uppdagas det en extra puck på isen. När ska domarna stoppa spelet?

33.

För att slewfooting ska utdömas krävs det att den förfördelade spelare riskerar
något speciellt. Vad?

34.

Vad är syftet med ett straffslag?

35.

Stämmer det att en matchtidtagare är skyldig att även mäta tiden med en manuell
klocka?

36.

Efter en blockering återstartas spelet i Lag A:s försvarszon. Lag B vinner nedsläppet
och gör mål inom fem sekunder. Det visar sig då att Lag B var för få spelare på isen
när nedsläppet skedde. Domslut?

37.

Mål görs. Efter videobedömning visar det sig att en anfallande spelare varit i
tillfällig kontakt med målvakten utanför målområdet. Kontakten var inte i paritet
med utvisning. Domslut?

38.

En spelare tacklas bakifrån in i sargen. Innan tacklingen träffade hann spelare
uppmärksamma vad som höll på att hända och spelaren kunde därför spjärna
emot. Utvisning utdöms. Hur kan denna utvisning rubriceras?

39.

Hur många assisterande lagkaptener får ett lag anmäla till match?

40.

En spelare deltar i en match med en rasistisk symbol på sin dräkt. Domslut?

