
Avsnitt i ”Spelregler 2010-2014” som berör målvakter 
 
AVDELNING 1 – BANAN 
 
119 – MÅLOMRÅDE – Goal crease 
a) Framför varje mål ska ett MÅLOMRÅDE markeras med en röd och 5 cm bred 
linje enligt figuren på nästa sida. 
b) Målområdet ska vara målat ljusblått och isen i målburen ska vara vit. 
c) Vid tolkningen av reglerna ska målområdet betraktas som en volym som 
begränsas av målområdets markeringar på isen och existerar till och med 
överkanten på målribban (1,27 m). 
d) Målområdet ska märkas ut enligt följande: 
1. En halvcirkel med en radie av 180 cm och med en 5 cm bred linje ska dras 
framför målburen, med mitten på målburen som centrum. 
2. Som tillägg ska ett ”L” målas i respektive främre ”hörna” med en längd av 
15 cm i båda riktningarna. 
3. Placeringen av ”L” ska vara utifrån en tänkt linje från mållinjen och 122 cm 
upp till halvcirkelns linje. Vid denna punkt målas ”L”. 
 

 



 
 
130 – MÅLBURAR - Goals 
I förbundsserier är flexible goal pegs obligatoriska för att hålla målburarna på 
plats. 
 
AVDELNING 2 – LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING 
 
226 – HALSSKYDD – Throat protector 
a) På IIHF: s turneringar rekommenderas det att alla spelare bär ett godkänt 
halsskydd. 
b) På IIHF: s turneringar måste alla J18 spelare/målvakter och yngre bära ett 
godkänt halsskydd. 
c) Alla spelare som deltar i ett arrangemang inom ramen för svensk ishockey ska 
på ett riktigt sätt bära godkänt halsskydd. 
 
230 – MÅLVAKTERS UTRUSTNING – Goalkeepers equipment 
a) Med undantag av skridskor och klubba är all målvaktsutrustning avsedd till 
hans skydd och han får inte använda andra hjälpmedel som ger honom 
otillåten favör under spelet. 
b) Målvaktens tröja får inte vara längre än till grenen. 
 
231 – MÅLVAKTERS SKRIDSKOR – Goalkeepers skates 
Målvakten ska bära speciella målvaktsskridskor av godkänt slag. 
 
 



232 – MÅLVAKTERS KLUBBOR – Goalkeepers sticks 
a) Klubban ska vara gjord av trä eller annat av Svenska Ishockeyförbundet 
godkänt material såsom aluminium eller plastmaterial. 
b) Den får inte ha några beslag och alla kanter ska vara fasade. 
c) Toppen på klubbskaftet måste ha något slag av skyddande hölje. 
d) Självhäftande tape av icke fluorescerande färg får lindas var som helst runt 
klubban. 
e) Fluorescerat målade klubbor är inte tillåtet och ska tas bort. Om en målvakt 
vägrar ta bort sin klubba ska ett misconduct penalty utdömas efter det att en 
varning har utdelats enligt Regel 555. 
f) Mått: Skaft: Maximal längd – 163 cm från hälen till skaftets slut 
Maximal bredd – 3 cm 
Maximal tjocklek – 2,5 cm 
Bredare delen av klubbans skaft: 
Maximal längd – 71 cm från hälen och inte bredare än 9 cm 
och skaftet måste vara rakt. 
Blad: Maximal längd – 39 cm från hälen till bladets slut 
Maximal bredd – 9 cm, förutom hälen där den inte får vara 
bredare än 11,5 cm. 
Målvaktens klubblad får böjas. Böjningen får inte överstiga 1,5 cm. (Mätningen 
sker utifrån en vinkelrät linje dragen från skaftets häl till bladets ände). 

 
 



233 – MÅLVAKTERS HANDSKAR – Goalkeepers gloves 
233a) – KLUBBHANDSKE – Blocking glove 
Maximala yttre måtten på skyddet som formar klubbhandsken ska vara: 
- 38,1 cm i längd 
- 20,32 cm i bredd 
233b) – PLOCKHANDSKE – Catching glove 
Maximimåtten för plockhandsken är: 
- 20,32 cm i bredd för någon del på handleden som har en minimilängd på 
10,16 cm. 
- avstånd från hälen, utmed påsen till toppen av plockhandsken 46 cm. 
- maximal omkrets på 114,3 cm. 
 
234 – MÅLVAKTERS HJÄLM OCH HELTÄCKANDE ANSIKTSSKYDD 
– Goalkeepers helmet and face mask 
a) Alla målvakter måste bära en hjälm med heltäckande galler, eller en 
heltäckande målvaktsmask, som uppfyller godkänd standard. Målvakternas 
mask måste vara konstruerad så att en puck inte kan komma igenom den. 
b) Ansiktsmasken för J18 målvakter eller yngre, ska vara konstruerad så att 
varken puck eller en klubbas blad kan gå igenom öppningen i masken/gallret.´ 
c) Skulle hjälmen eller ansiktsmasken åka av under pågående spel, ska 
domaren stoppa spelet. 
d) Skulle ett hårt skott träffa målvaktens ansiktsmask medan spelet pågår kan 
domaren stoppa spelet under förutsättning att en omedelbar målchans inte 
föreligger för det anfallande laget. 
e) Om en målvakt tar av sig sin hjälm och/eller mask i syfte att få ett stopp i 
spelet, ska domaren utdöma ett mindre straff på felande målvakt. 
f) Om en målvakt tar av sig sin hjälm och/eller mask i syfte att få ett stopp i 
spelet under en frilägessituation, ska det icke felande laget tilldelas ett 
Straffslag. 
g) Om en målvakt tar av sig sin hjälm och/eller mask i syfte att få ett stopp i 
spelet under utförandet av ett straffslag, ska det icke felande laget tilldömas 
ett mål. 
 
235 – MÅLVAKTERS BENSKYDD – Goalkeepers leg guards 
a) Målvaktens benskydd får inte, när det är fastsatt på benet, vara bredare än 28 
cm. 
b) Det är inte tillåtet för målvakter att använda eller ha en platta fäst på 
nederkanten av benskydden för att täcka utrymmet mellan isen och skydden 
framför skridskorna. 
 
Målvaktens benskydd eller handskar får inte utsmyckas med graffiti, olika 
mönster eller andra målningar. 
 
Målvaktens benskydd eller handskar får inte utsmyckas med graffiti, olika 
mönster eller andra målningar. 
 
Avbildning eller logga som kan uppfattas olämplig eller obscen och/eller 
påminner om kulturella, rasistiska eller religiösa värderingar, är inte tillåtet att 
ha på någon del av utrustning, inkluderat hjälm och mask. 
 



260 – MÄTNING AV UTRUSTNING – Measurement of equipment 
a) Domaren kan när som helst själv besluta att mäta någon utrustning. 
b) Lagkaptenen får göra en formell begäran om mätning av något speciellt mått 
på någon utrustning. Domaren ska utföra nödvändiga mätningar omedelbart. 
Hur som helst kan inget mål underkännas som ett resultat av en mätning. 
c) Om utrustningen är riktig ska det lag som begärde mätning bestraffas med ett 
Lagstraff (Regel 555). 
d) Om utrustningen är felaktig ska den skyldige spelaren bestraffas med ett 
Mindre straff (Regel 555). 
e) Endast ett lag kan begära en mätning per spelstopp. 
f) Mätning av målvaktens utrustning, förutom klubban, kan endast begäras 
omedelbart vid ett periodslut. 
 
AVDELNING 4 – SPELETS REGLER 
 
411 – BYTE AV SPELARE OCH MÅLVAKTER FRÅN SPELARBÄNKEN UNDER 
PÅGÅENDE SPEL 
– Change of players and goalkeepers from the players bench during play 
a) Spelare och målvakter kan bytas när som helst från spelarbänken under 
pågående spel förutsatt att: 
1. Bytande spelare och målvakt befinner sig inom ett tänkt område, begränsat 
av spelarbänkens längd, och 1,5 meter från sargen enligt fig på nästa sida. 
2. Bytande spelare och målvakt inte deltar i spelet under bytesproceduren. 
3. Laget inte spelat pucken till icing, då de inte får byta någon spelare förrän 
nästkommande nedsläpp är utfört. 
b) Om inkommande spelare, under ett byte, tar pucken eller skapar fysisk 
kontakt med en motståndare under tiden som bytande medspelare fortfarande 
befinner sig på isen, ska det felande laget ådömas ett lagstraff för för många 
spelare på isen (Regel 573) 
c) Om målvakten, under ett byte, spelar pucken eller skapar fysisk kontakt med 
en motståndare under tiden som inkommande medspelare befinner sig på 
isen, ska det felande laget ådömas ett lagstraff för för många spelare på isen 
(Regel 573) 
Varje lag ska endast tillåtas ha en målvakt på isen åt gången under spelets 
gång. 
Målvakten kan bli utbytt och ersatt av en utespelare. Sådan spelare har inte 
målvaktens rättigheter. 
 
Ingen uppvärmning ska tillåtas för någon målvakt eller spelare efter första eller 
andra periodens slut eller i något spelstopp. 
 
415 – BYTE AV MÅLVAKTER I SPELSTOPP 
– Change of goalkeepers during stoppage of play 
a) Under ett spelstopp får målvakten inte åka till spelarbänken, förutom vid 
målvaktsbyte eller timeout. 
- Lagstraff (Regel 592) (2) 
b) När målvaktsbyte skett i ett spelstopp kan målvakten som lämnade isen 
återvända till spelet så snart spelet återupptagits. 
 
Ingen uppvärmning ska tillåtas för en reservmålvakt. 



417 – SKADADE MÅLVAKTER – Injured goalkeepers 
a) Om en målvakt blir skadad eller sjuk måste han omedelbart vara beredd att 
fortsätta spela eller ersättas av reservmålvakten. 
b) Om båda målvakterna i ett lag är oförmögna att delta i spelet på grund av 
skada, ska laget få tio minuter på sig för att klä en spelare i 
målvaktsutrustning. 
 
430 – MATCHENS RESULTAT – Determining the outcome of the game 
Administrerande förbund kan besluta om annat system för poängräkning samt 
eventuell overtime och/eller straffslagsavgörande. Nedanstående regler gäller dock i 
en IIHF-turnering. 
g) Om inget mål görs under övertidsperioden kan straffslagsavgörande utse 
vinnaren enligt administrerande förbunds fastställda bestämmelser. 
 
Med hänsyn till målvakterna får denne bytas efter varje genomfört straffslag. 
Detta gäller dock inte om straffslaget ska göras om, då samma målvakt måste 
vakta målet samtidigt som samma spelare ska lägga om straffslaget tills det 
att detta straffslag är avslutat. 
 
När en spelare och målvakt har utsetts av sina coacher för att utföra ett 
straffslag/vakta målburen, får inte spelaren och/eller målvakten bytas ut om 
straffslaget ska göras om pga. att någon förseelse eller regelöverträdelse 
begåtts av målvakten. Spelaren och/eller målvakten får dock byta om de skulle 
bli skadade och inte kan delta i straffslaget. I detta fall kan coachen utse en ny 
spelare att lägga straffen eller en ny målvakt att vakta målburen. 
460 – ICING – Icing the puck 
d) Ingen icing ska dömas om: 
1. Pucken går i mål – MÅLET är godkänt, 
2. Det felande laget är underlägset i spelarantal när pucken skjuts, 
3. Pucken nuddar en motståndare, inklusive målvakten, innan den passerar 
mållinjen, 
4. Pucken går till icing direkt från en spelare som deltar i ett nedsläpp, 
5. Enligt linjemannens bedömning, någon spelare i det andra laget, utom 
målvakten, kan spela pucken innan den passerar mållinjen, 
6. Målvakten lämnar sitt målområde eller är utanför sitt målområde och rör sig 
i riktning mot pucken under en icingsituation, 
7. Pucken touchar stolpe eller ribba och fortsätter över mållinjen. 
 
470 – DEFINITION AV ETT MÅL – Definition of a goal 
Ett mål ska dömas om: 
1. Pucken spelats framifrån, mellan målstolparna, under ribban och helt över 
mållinjen av en anfallande spelare, 
2. Pucken spelats i mål på vilket sätt som helst av en försvarande spelare, 
3. Pucken reflekteras i mål från någon del av en anfallande spelare efter ett 
skott från en annan anfallande spelare, 
4. En anfallande spelare blivit fysiskt hindrad av en försvarande spelare i 
avsikt att få den anfallande spelaren att bli kvar i målområdet och pucken 
skulle gå i mål medan den hindrade spelaren fortfarande är kvar i 
målområdet, utom om enligt domarens uppfattning, anfallsspelaren haft tid 
att ta sig ur målområdet, 



5. Pucken ligger lös i målområdet och sedan spelas i mål med klubban av en 
anfallande spelare, 
6. Pucken reflekteras direkt från en anfallande eller försvarande spelares 
skridsko, 
7. En anfallande spelare befinner sig i målområdet när pucken passerar 
mållinjen och på inget sätt påverkar målvaktens förmåga att göra en 
räddning, förutom i situationer som beskrivs under regel 471. 
 
471 – UNDERKÄNNANDE AV MÅL – Disallowing a goal 
a) Inget mål ska godkännas om: 
1. En anfallande spelare avsiktligt sparkar, kastar, spelar pucken med sin 
hand eller på annat sätt, utom med sin klubba, spelar pucken i mål, även 
om pucken reflekterats av någon försvarande spelare, målvakt eller 
funktionär, 
2. En anfallande spelare varit i kontakt med pucken med klubban över ribban, 
3. Pucken reflekterats direkt i mål från en funktionär, 
4. En anfallande spelare står i eller har sin klubba i målområdet när pucken 
går i mål, utom om han blivit fysiskt hindrad av en försvarande spelares 
agerande som orsakat honom att vara i målområdet, förutsatt att spelaren 
inte haft tillräckligt med tid på sig att ta sig ur målområdet, 
5. Målburen flyttats från sin normala position eller någon del av målburen lyfts 
från isen, 
6. Anfallande spelare inleder och tar kontakt med målvakten, avsiktligt eller 
oavsiktligt, när målvakten befinner sig i sitt målområde, 
7. Anfallande spelare inleder och tar kontakt med målvakten annat än 
oavsiktligt, när målvakten befinner sig utanför sitt målområde och mål görs, 
8. Anfallande spelare befinner sig i målområdet och på något sätt påverkar 
målvaktens förmåga att göra en räddning i samband med ett målskott, 
9. Målvakten blir knuffad in i målet efter en räddning. Om möjligt ska 
tillhörande straff utdömas. 
b) Om pucken är under en spelare (avsiktligt eller på annat sätt) i eller utanför 
målområdet, ska inget mål godkännas om det tillkommer genom att spelaren 
styrs tillsammans med pucken in i mål. Om möjligt ska tillhörande straff eller 
straffslag utdömas. (Regel 557) 
 
Endast ett mål till ett lag kan godkännas i samma spelstopp. 
 
En “lacrosse”-rörelse, dvs. när pucken tas upp på bladet och “kastas” in i 
målet, är tillåtet under förutsättning att pucken aldrig är över spelarens 
axelhöjd vid något tillfälle och att pucken vid skottögonblicket inte är över 
ribbans höjd. 
 
Inget mål kan underkännas om nedsläpp har skett efter målet. 
 
Målområdet är definierat som en volym från målområdets area på isen upp till 
och med målribbans höjd (1.27 m). 
 
Kontakt, avsiktligt eller oavsiktligt, mellan anfallande spelare och målvakt kan 
vara med kropp eller klubba. 
Alla beslut ska strikt baseras på domarens bedömning. 



 
482 – PUCKEN SKYMMES FÖR DOMAREN – Puck out of sight 
Skulle en spelare skymma pucken för domaren eller ofrivilligt falla över pucken, så att 
domaren inte ser den, ska domaren omedelbart stoppa spelet. Nedsläppet ska ske 
på den närmaste tekningspunkten från den plats där spelet stoppades, såvida inget 
annat föreskrivs i reglerna. 
 
490 – STOPPA/PASSA PUCKEN MED HÄNDERNA 
– Stopping/Passing the puck with hands 
d) Ett mål ska underkännas om pucken spelades i mål med handen, även om 
pucken reflekterades in i mål från någon spelares kropp eller klubba, målvakt 
eller funktionär. 
 
AVDELNING 5 – STRAFF 
 
501 – MINDRE STRAFF – Minor penalty 
Vid MINDRE straffet ska spelare, förutom målvakten, utvisas från isen i två minuter 
och ingen ersättare får insättas. 
 
503 – STÖRRE STRAFF – Major penalty 
Vid utdömandet av STÖRRE straffet ska spelare, inklusive målvakter, automatiskt 
utvisas för resten av matchen (Game Misconduct penalty). En ersättare får 
återinträda i spelet efter fem minuter. 
 
504 – MISCONDUCT PENALTY – Misconduct penalty 
a) För sitt första MISCONDUCT penalty ska spelare, förutom målvakten, utvisas i 
tio minuter. En annan spelare får omedelbart ersätta den utvisade spelaren på 
isen. Den spelare vars Misconduct penalty utgått ska stanna kvar på 
utvisningsbänken till nästa stopp i spelet. 
b) För sitt andra MISCONDUCT penalty ska spelare, inklusive målvakten, 
automatiskt utvisas för resten av matchen (Game Misconduct penalty). En 
ersättare får omedelbart insättas för spelaren. 
 
505 – GAME MISCONDUCT PENALTY – Game Misconduct penalty 
Vid GAME MISCONDUCT penalty ska spelare, inklusive målvakt och ledare, utvisas 
från banan och beordras till omklädningsrummet för resten av matchen. En ersättare 
får omedelbart insättas för spelaren eller målvakten. 
 
507 – MATCH PENALTY – Match penalty 
Vid MATCH penalty ska spelare, målvakt eller ledare utvisas från banan och 
beordras till omklädningsrummet för resten av matchen. En ersättare får återinträda i 
spelet efter fem minuter. 
 
Den spelare, målvakt eller ledare som ådöms Match penalty är automatiskt 
avstängd i nästkommande match i samma serie (gäller även omspels- och 
kvalmatch). 
 
509 – TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID STRAFFSLAG – Penalty shot procedure 
d) Spelarna i båda lagen ska lämna isen och befinna sig i respektive spelarbås. 
e) Domaren ska placera pucken på mittpunkten. Enbart en målvakt får vara 



försvarare vid ett straffslag. 
f) Målvakten måste stanna i sitt målområde tills spelaren rört pucken. 
g) Spelaren ska, efter signal från domaren, spela pucken, åka mot 
motståndarnas mållinje och försöka göra mål på målvakten. 
h) Om en spelare missar att ta med sig pucken och den ligger kvar orörd på 
mittpunkten kan spelaren vända och åka tillbaka och fortsätta straffslaget. 
i) Så snart pucken skjutits ska straffslaget anses avslutat och inget mål kan 
göras på ett andra skott av något slag. 
 
Om målvakten lämnar sitt målområde innan spelaren rört pucken, eller begår 
någon förseelse, ska domaren sträcka upp sin arm och låta straffslaget 
slutföras. Om skottet misslyckas ska han låta Straffslaget göras om. 
 
Om målvakten lämnar målområdet för tidigt: 
- Första gången: Varning och nytt Straffslag, 
- Andra gången: Misconduct penalty på målvakten och nytt Straffslag, 
- Tredje gången: Tilldömt mål. 
 
Målvakten får försöka hindra skottet på vilket sätt som helst, utom genom att 
kasta sin klubba eller något föremål, i vilket fall ett mål ska tilldömas. 
 
Det är tillåtet för en spelare att göra en “360 snurr” under ett straffslag så 
länge puck och spelare kontinuerligt rör sig framåt mot målet. 
 
Att ta upp pucken på bladet (som lacrosse) ovanför axelhöjd är inte tillåtet och 
straffslaget ska avbrytas. 
 
Om detta inträffar under ett straffslag eller straffslagsavgörande ska domaren 
avbryta straffslaget och straffslaget anses vara förverkat. 
 
När en spelare/målvakt har utsetts av respektive tränare att utföra ett 
straffslag/försvara sitt mål, ska denna spelare och/eller målvakt inte tillåtas att 
bytas om straffslaget ska göras om beroende på en förseelse begången av 
målvakten. Om spelaren och/eller målvakten ådrar sig en skada i denna 
situation får respektive tränare utse en ny spelare att lägga straffen och ny 
målvakt att vakta målet. 
 
511 – TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID MÅLVAKTSUTVISNING 
– Goalkeeper penalty procedure 
En målvakt åker aldrig till utvisningsbänken. 
a) För Mindre straffet eller för ett första Misconduct penalty utdömt på målvakten: 
1. Målvakten fortsätter spela. 
2. Hans utvisning avtjänas av någon annan spelare i hans lag som var på 
isen när spelet stoppades och som utsetts av lagledaren eller tränaren 
genom lagkaptenen. 
b) Vid Större straffet, Game Misconduct eller Match penalty ska målvakten 
utvisas för resten av matchen. Han ska ersättas av reservmålvakten, om 
sådan finns tillgänglig, eller annars av en lagkamrat som ska få tio minuter på 
sig för omklädnad till komplett målvaktsutrustning. 
c) I händelse av Större straffet eller Match penalty ska 5 minuters-straffet 



avtjänas av en spelare i hans lag som var på isen när spelet stoppades och 
som utsetts av lagledaren eller tränaren genom lagkaptenen. 
 
Alla straff utdöma på målvakten, oavsett vem som avtjänar straffet, ska 
bokföras på målvakten. 
 
Något tilläggsstraff som ådömts på målvakten i samma spelstopp ska avtjänas 
av en annan spelare i hans lag som var på isen när spelet stoppades. 
 
514 – AVVAKTANDE STRAFF – Calling of penalties 
 
Att anfallet slutförts av ett lag i besittning av pucken betyder att pucken måste 
vara under kontroll eller vara avsiktligt dirigerad av en spelare eller målvakt i 
motståndarlaget eller vara blockerad. 
 
Ingen retur från någon spelare i motståndarlaget, 
 
FÖRSEELSER MOT SPELARE 
En målvakt är inte tacklingsbar bara för att han befinner sig utanför sitt 
målområde. Ett straff för interference eller charging ska utdömas varje 
gång en motståndare tar onödig kontakt med målvakten. 
 
 
 
528 –SLAGSMÅL ELLER ONÖDIGT HÅRT SPEL – Fisticuffs or roughing 
En spelare eller målvakt som är iblandad i ett slagsmål/bråk på eller utanför 
isen med en spelare eller målvakt ska efter domarens omdöme ådömas: 
- Misconduct penalty (10) 
eller 
- Game Misconduct penalty (GM) 
eller 
- Match penalty (MP) 
 
j) En målvakt som använder sin klubbhandske för att slå en motståndare i 
huvudet, nacken eller ansiktet ska ådömas 

- Match Penalty, (MP) 
 
540 – TACKLING MOT HUVUDET ELLER NACKEN 
– Checking to the head or neck area 
 
7. En målvakt som använder sin klubbhandske för att slå en motståndare i 
huvudet, nacken eller ansiktet ska ådömas ett Matchpenalty under denna 
regel. 
 
554a) – HÅLLA PUCKEN I RÖRELSE – Keeping the puck in motion 
c) Varje spelare eller målvakt som håller, blockerar eller spelar pucken med 
klubba, skridskor, eller kropp över sargen för att orsaka ett stopp i spelet, 
förutom om han är tacklad av en motståndare, ska ådömas: 
Mindre straffet (2) 
 



554b) – AVSIKTLIGT FLYTTA MÅLBUREN – Displacing the goal 
a) En spelare eller målvakt som avsiktligt flyttar målburen från sin normala 
position, ska ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
b) Om det händer under matchens två sista minuter eller någon gång under 
overtime, ska domaren tilldöma det icke felande laget ett: 
- Straffslag (PS) 
c) Om en spelare eller målvakt avsiktligt flyttar målburen från sin normala 
position när en motståndare har pucken under kontroll, är utanför sin 
försvarszon och inte har någon motståndare mellan sig och målet samt har en 
klar målchans, ska domaren tilldöma det icke felande laget ett: 
- Straffslag (PS) 
d) Om en målvakt avsiktligt flyttar målburen från sin normala position under ett 
straffslag (som påbörjas när domaren blåser i sin pipa), ska domaren tilldöma 
det icke felande laget ett: 
- Mål 
e) Om en spelare avsiktligt flyttar målburen från sin normala position när 
målvakten är tagen av banan och motståndarna har full kontroll på pucken och 
ingen mellan sig och målet att passera, ska domaren tilldöma det icke felande 
laget ett: 

- Mål 
 
 
 
554c) – SKJUTA ELLER KASTA PUCKEN ÖVER SARGEN 
– Shooting or throwing the puck outside the playing area 
a) En spelare eller målvakt som befinner sig i sin försvarszon skjuter, kastar eller 
slår pucken med sin klubba eller hand direkt över sargen där det finns 
plexiglas och ut från banan, ska utvisas för avsiktligt fördröjande av spelet 
enligt denna regel. 
b) När en spelare eller målvakt som befinner sig i sin försvarszon skjuter, kastar 
eller slår pucken med sin klubba eller hand över sargen och ut i spelarbåset 
(eller utvisningsbåset om det inte finns något skyddsglas), ska ingen utvisning 
utdömas. 
c) En spelare eller målvakt som befinner sig i sin försvarszon och skjuter, kastar 
eller slår pucken med sin klubba eller hand över plexiglaset bakom 
spelarbåset (eller utvisningsbåset om det inte finns något skyddsglas), ska 
utvisas för avsiktligt fördröjande av spelet enligt denna regel. 
d) Ett mindre straff för avsiktligt fördröjande av spelet ska utdömas om en 
spelare eller målvakt avsiktligt skjuter pucken över sargen under spelets gång, 
eller efter avblåsning. 
 
554d) – JUSTERING AV UTRUSTNING – Adjustment of equipment 
a) Spelet ska inte stoppas eller matchen fördröjas för att en spelare ska reparera 
eller justera sin utrustning eller dräkt. Spelare som behöver göra sådana 
justeringar ska lämna isen. 
b) Spelet ska inte stoppas eller matchen fördröjas för att en målvakt ska reparera 
eller justera sin utrustning eller dräkt. Den målvakt som behöver göra sådana 
justeringar ska lämna isen och ersättas av reservmålvakten som omedelbart 
ska inta hans position. 



c) För förseelse mot denna regel ska spelaren eller målvakten ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
 
555 – FELAKTIG ELLER FARLIG UTRUSTNING 
– Illegal or dangerous equipment 
a) En spelare eller målvakt som: 
1. bär sin utrustning eller sitt visir så att det kan orsaka en motståndare 
skada, 
2. bär någon icke godkänd utrustning, 
3. använder eller bär felaktiga eller farliga skridskor, klubbor eller utrustning, 
4. inte bär sin utrustning, förutom handskar, huvudskydd och målvaktens 
benskydd, helt under dräkten, 
5. bär en handske där hela eller delar av handflatan är borttagen för att ge 
möjlighet att spela med bar hand, 
ska lämna isen och hans lag tilldelas en VARNING. 
b) Domaren kan begära att en spelare eller målvakt tar bort personliga 
tillhörigheter (smycken mm) som kan orsaka honom själv eller andra en 
skada. Om det är svårt att ta bort sådant, kan tillhörigheten tejpas eller bäras 
skyddat under spelaren eller målvaktens dräkt på ett sådant sätt att det inte är 
någon risk för skada. Spelaren eller målvakten ska inte tillåtas delta i spelet 
innan otillåten tillhörighet rättats till enligt ovan. Hans lag ska tilldelas en 
VARNING. 
c) För en andra förseelse av något slag av någon spelare eller målvakt i samma 
lag, ska domaren ådöma den felande spelaren: 
- Misconduct penalty (10) 
d) Om en spelare eller målvakt vid mätning, när domaren begär detta, vägrar att 
överlämna eller förstör sin klubba eller någon annan del av sin utrustning ska 
utrustningen anses felaktig och spelaren eller målvakten ådömas: 
- Mindre straffet + Misconduct penalty (2+10) 
e) Om ett lag begärt mätning av någon motståndares utrustning och utrustningen 
är felaktig ska den felande spelaren ådömas ett: 
- Mindre straff (2) 
f) Om ett lag begärt mätning av någon motståndares utrustning och utrustningen 
är riktig, ska laget som begärde mätningen ådömas ett: 

- Lagstraff (2) 
 
556 – BRUTEN KLUBBA – Broken stick 
a) En spelare eller målvakt vars klubba är bruten får inte ta emot en klubba som 
kastas in på isen, men spelaren får ta emot en klubba från en lagkamrat som 
befinner sig på isen. 
b) Om en spelare eller målvakt, vars klubba är bruten, inte omedelbart lägger 
bort den brutna klubban och om han deltar i spelet med bruten klubba, ska 
han ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
c) Om målvakten åker till sin spelarbänk i ett spelstopp för att ersätta sin klubba 
och återvänder för att deltaga i spelet, ska han ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
Om däremot målvakten byter med reservmålvakten ska ingen utvisning 
utdömas. 
d) Målvakten får åka till spelarbänken och byta sin klubba under pågående spel. 



e) Om en spelare deltar i spelet då han är på väg med en ersättningsklubba till 
en spelare eller målvakt, ska han ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
f) Om en spelare på utvisningsbänken räcker över sin klubba till en lagkamrat på 
isen som brutit sin klubba, ska spelaren på isen som tar emot klubban ådömas 
mindre straffet. 

- Mindre straffet (2) 
 
En bruten klubba är en klubba som, enligt domarens uppfattning, är obrukbar 
för vanligt spel. 
 
En spelare utan klubba kan delta i spelet. 
 
Utvisningar utdömda under denna regel ska benämnas ”Mindre straffet för 
felaktigt byte av klubba”. 
 
558 – MÅLVAKT LÄGGER SIG ÖVER PUCKEN 
– Falling on the puck by a goalkeeper 
a) Om en målvakt, vars kropp är helt utanför målområdet, när pucken är bakom 
mållinjen eller ovanför de två linjerna på varje sida av tekningscirklarna, 
avsiktligt faller på eller drar pucken in till sin kropp, eller håller eller placerar 
pucken mot någon del av målet eller sargen, ska han ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
b) Om en målvakt befinner sig mellan mållinjen och tekningspunkterna i sin 
försvarszon och inte är pressad eller störd av en motståndare, avsiktligt faller 
på eller drar pucken in till sin kropp (blockerar), ska han ådömas: 

- Mindre straffet (2) 
 
Målvakten blockerar pucken 
 

 
 
1. Målvakten får blockera pucken endast om någon del av målvaktens kropp är i 
målområdet. 
2. Målvakten får blockera pucken (inte pressad eller störd av motståndare). 
3. Målvakten får inte blockera pucken. 



560 – MÅLVAKT SPELAR PUCKEN MED HÄNDERNA 
– Handling the puck with hands by a goalkeeper 
a) Förutom om han pressas ska en målvakt som håller i pucken i mer än tre 
sekunder ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
b) Om en målvakt kastar pucken framåt och en medspelare är den första 
spelaren som spelar pucken ska domaren blåsa av spelet och ett nedsläpp 
ska ske i felande lags försvarszon. 
c) En målvakt som avsiktligt lägger pucken i sina skydd ska ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
d) Om en målvakt avsiktligt lägger upp snövallar eller annat hinder framför eller i 
närheten av sin målbur, som enligt domarens bedömning kan hindra 
motståndarna att göra ett mål, ska han ådömas: 

- Mindre straffet (2) 
Syftet med denna regel är att hålla pucken i spel hela tiden och varje 
agerande av målvakten som orsakar onödiga stopp i spelet ska bestraffas. 
 
568 – KASTA EN KLUBBA ELLER NÅGOT FÖREMÅL UT FRÅN BANAN 
– Throwing a stick or any object out of the playing area 
En spelare eller målvakt som kastar en klubba, del av klubba eller någon del av 
utrustningen ut från banan ska ådömas: 

- Game Misconduct penalty (GM) 
 
569 – KASTA EN KLUBBA ELLER NÅGOT FÖREMÅL PÅ BANAN 
– Throwing a stick or any object within the playing area 
a) Varje spelare, målvakt eller ledare som befinner sig på isen eller på 
spelarbänken, som kastar, dirigerar (med någon del av kroppen) en klubba, 
någon del av den eller något annat föremål i riktning mot pucken eller 
puckförare i sin anfallszon eller i den neutrala zonen ska ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
eller 
- Lagstraff (2 ) 
Se regel 550g) och h) samt 551e) och f) för förtydligande av straffsatser för 
kastad klubba från båset. 
b) Om någon spelare, målvakt eller ledare begår någon förseelse som beskrivs 
under a) i denna regel och förseelsen sker i hans försvarszon, ska icke 
felande lag tilldelas ett: 
- Straffslag (PS) 
c) Om målvakten avsiktligt lämnar sin klubba, någon del av den eller annat 
föremål framför sitt mål och om pucken träffar ett sådant föremål medan 
målvakten är på eller av isen, ska domaren tilldöma det icke felande laget ett: 
- Mål 
d) Om en klubba, del av klubba eller annat föremål på isen, kastas, skjuts eller 
dirigeras (med någon del av kroppen) av en spelare eller målvakt på banan 
och det på inget sätt hindrar eller stör spelet eller någon spelare, ska inget 
straff utdömas. 
e) När en förseelse som beskrivs under punkten a) i denna regel är begången 
mot en spelare som har pucken under kontroll när motståndarnas målvakt är 
tagen av banan, ska domaren tilldöma det icke felande laget ett: 
- Mål 



 
När en spelare eller målvakt kastar en del av en bruten klubba till sidan av 
banan (och inte över sargen) på så sätt att det inte hindrar spelet eller någon 
motståndare, ska något straff inte utdömas. 
 
Puckens eller puckförarens position är den avgörande faktorn för vilket straff, 
mindre straffet eller straffslag, som ska ådömas en spelare som kastar, 
dirigerar (med någon del av kroppen) en klubba, någon del av den eller något 
annat föremål i riktning mot pucken eller puckföraren. Om målvakten är tagen 
av banan tillämpas punkten e) under denna regel. 
 
576 – DYKNING - diving 
En spelare eller målvakt som enligt domarens bedömning uppenbart överdriver att 
falla, eller uppenbart överdriver en situation i syfte att få en motståndare utvisad, eller 
fejkar en skada, ska ådömas: 

- Mindre straffet (2) 
 
590 – STRAFF FÖR MÅLVAKTER – Penalties for goalkeepers 
Tillvägagångssätten vid målvaktsutvisning finns beskrivna i Regel 511. 
Speciella utvisningar för målvakter finns även i följande regler: 
- 509 Utförande av straffslag 
- 528j Fisticuffs eller Roughing 
- 554c Skjuta eller kasta pucken ut från banan 
- 556 Bruten klubba 
- 558 Falla på pucken 
- 560 Spela pucken med händerna 
- 568-570 Kasta en klubba eller något föremål 
 
Utvisningar utdömda under denna regel ska benämnas ”Lagstraff – 
Fördröjning i samband med tekning”. 
 
591 – MÅLVAKT OVANFÖR MITTLINJEN 
– Goalkeeper beyond the centre red line 
Om en målvakt på något sätt deltar i spelet då han befinner sig på motståndarnas 
planhalva, ska han ådömas: 

- Mindre straffet (2) 
 
592 – MÅLVAKT ÅKER TILL SPELARBÄNKEN I SPELSTOPP 
– Goalkeeper going to the players bench during stoppage of play 
Om en målvakt åker till spelarbänken i ett spelstopp, utom vid målvaktsbyte eller en 
time-out, ska han ådömas: 

- Lagstraff (2) 
 

593 – MÅLVAKT LÄMNAR SITT OMRÅDE UNDER BRÅK 
– Goalkeeper leaving his crease during an alterication 
Om en målvakt lämnar sitt områdes omedelbara närhet under ett bråk, ska han 
ådömas: 

- Mindre straffet (2) 
 

 



594 – MÅLVAKT LÄGGER PUCKEN PÅ MÅLBURENS NÄT 
– Goalkeeper dropping the puck on the goal netting 
Om en målvakt lägger pucken på målburens nät för att orsaka ett stopp i spelet ska 
han ådömas: 
- Mindre straffet (2) 
 
595 – SKYDD AV MÅLVAKT – Protection of goalkeeper 
a) Vid alla tillfällen som en anfallande spelare inleder och tar kontakt med 
målvakten, annat än oavsiktligt, när målvakten är i sitt målområde och vare sig 
ett mål görs eller inte, ska anfallande spelaren ådömas tillhörande straff. 
b) En målvakt är inte tacklingsbar bara för att han är utanför sitt målområde. 
Straff ska utdömas vid alla tillfällen när anfallande spelare tar onödig kontakt 
med målvakten (se Regel 522). Oavsiktlig kontakt med målvakten ska tillåtas i 
samband med att målvakten spelar pucken utanför sitt målområde och 
anfallande spelare gör en uppenbar ansträngning att undvika onödig kontakt 
med målvakten. 
c) Om anfallande spelare knuffas eller styrs av försvarande spelare så att kontakt 
uppstår med målvakten, ska det inte betraktas som kontakt inledd av 
anfallande spelare enligt denna regel. Den anfallande spelaren ska göra en 
uppenbar ansträngning för att undvika sådan kontakt med målvakten. 
d) När en målvakt har spelat pucken utanför sitt målområde och hindras att 
återvända till målområdet, annat än oavsiktligt av en anfallande spelare, ska 
interference utdömas. 
e) En målvakt ska bestraffas om han utanför sitt målområde hindrar anfallande 
spelare som försöker spela pucken eller nå en motståndare. 
f) Om en anfallande spelare står i målområdet, ska spelet stoppas och nedsläpp 
ske på den närmaste tekningspunkten i neutrala zonen. 
 
Alla situationer under regel 595 ska strikt baseras på domarens bedömning. 
 
Med kontakt mellan anfallande spelare och målvakt menas också spelarens 
eller målvaktens klubba. 
 
 
 


