
 
 
 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 

Handrättningar – Spelregler för ishockey 
22/23:01 den 1 december 2022 (detta är den första rättningen av årets regelbok.) 

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckning av årets regelbok. Alla nedan angivna rättningar 
är korrigerade i den digitala upplagan på www.swehockey.se samt i appen. 

Rättningarna är att se som officiella spelregler per omgående. Ytterligare rättningar skickas ut om behov 
uppstår. 

Nya rättningar 

REGEL REGELNUMMER ANMÄRKNING AKTIV FRÅN 
Regel 19 Kvittade 
straff/sammanfallande 
straff 

19.4 – Sista fem 
minuterna och overtime 

Detta gäller även vid 
utdömandet av dubbla 
mindre straffet.  

2022-12-01 

Regel 67 Handling the puck 67.6 – Underkänt mål Ändra ”…någon annan 
utespelare…” till någon 
spelare. Syftet med 
ändringen är att studs 
på egen kropp och in i 
mål inte heller ska vara 
godkänt i denna 
situation. Regeln var 
felaktig översatt i 
tidigare utgåva. 

2022-12-01 

Tabell 12.2 Regel 26 
Tilldömda mål 

Tabell 12.2 Stryk Illegal 
substitution, den 
förseelsen ska inte leda 
till tilldömt mål. 

2022-12-01 

Tabell 15 Regel 19 
Kvittade/sammanfallande 
straff 

Tabell 15: exempel 19 Rätt ska vara att detta 
gäller under de sista 
fem minuterna av 
ordinarie speltid och 
under hela overtime. 

2022-12-01 

Tabell 15 Regel 19 
Kvittade/sammanfallande 
straff 

Tabell 15: exempel 20 Rätt ska vara att detta 
gäller under de sista 
fem minuterna av 
ordinarie speltid och 
under hela overtime. 

2022-12-01 
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SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 

19.4 SISTA FEM MINUTERNA OCH OVERTIME 

Under de sista fem (5) minuterna av ordinarie tid och när som helst under overtime 

gäller att: om mindre straffet/lagstraff (eller dubbla mindre straffet) ådöms en spelare i 

Lag A, och större straffet (eller match penalty) ådöms en spelare i Lag B och om 

detta sker i samma spelstopp, ska differensen på tre minuter (eller en minut) avtjänas 

som ett större straff.  

Detta gäller också vid kvittningar av flera utvisningar där ovan exempel till slut 

återstår okvittat. I dessa fall måste laget som ådöms större straffet placera en 

ersättare i utvisningsbåset omedelbart.  

Differensen som ska visas på matchklockan ska vara tre (3) minuter eller en (1) 

minut, och den tiden ska avtjänas som ett större straff. Denna regel ska gälla oavsett 

hur numerären såg ut på rinken när utvisningarna utdömdes. 

  



 
 
 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 

67.6 UNDERKÄNT MÅL 

Inget mål kan göras av en anfallande spelare som slår eller dirigerar pucken med sin 

hand in i mål. Inget mål kan göras av en anfallande spelare som slår eller dirigerar 

pucken så att den sedan studsar in i mål via någon annan spelare eller domare.  

Om pucken går i mål genom en klar studs via en handske, ska målet godkännas. 

 

  



 
 
 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 

TABELL 12.2 – REGEL 26 TILLDÖMDA MÅL 

ÖVERSIKT ÖVER TILLDÖMDA MÅL (NÄR MÅLVAKTEN ÄR KVAR PÅ ISEN) 

 

BESKRIVNING REGEL 
 

Avsiktligt flytta på målburen under ett friläge  Regel 63 
Avsiktligt ta av sig målvaktsmasken under ett straffslag Regel 9 
Illegal substitution Regel 68 

Oavsiktligt flyttad målbur Regel 63 

  



 
 
 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 

TABELL 15 – REGEL 19 KVITTADE STRAFF / SAMMANFALLANDE STRAFF 

ALLA UTVISNINGAR UTDÖMDA I SAMMA SPELSTOPP 

 

Exempel 
19 

A3 2 B5 5 Om detta sker under de 
sista fem minuterna av 
den tredje perioden eller 
när som helst i overtime 
ska dessa straff kvittas 
så att Lag B spelar i 
numerärt underläge i tre 
minuter (avtjänas som 
ett större straff). 

Exempel 
20 

A3 2+2 B5 5 Om detta sker under de 
sista fem minuterna av 
den tredje perioden eller 
när som helst i overtime 
ska dessa straff kvittas 
så att Lag B spelar i 
numerärt underläge i en 
minut (avtjänas som ett 
större straff). 
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