
1 (3) 
 

Bilaga 2      

Föreskrifter för Domaren i samband med match   

 

1 § Allmänt 

SBF:s krav på domare och bestämmelserna för uttagning av domare till matcher återfinns i 6 

kap. 1 § och 3 § TB. 

2 § Spelplanen 

När domaren är på matcharenan har domaren ensam befogenhet att avgöra om planen är 

spelduglig eller inte.  

Det åligger domare att hålla spelplanen fri från obehöriga. Domare ska se till att avbytare, 

lagledare och andra medhjälpare inte uppehåller sig vid målburarna eller utmed planens 

begränsningslinjer för att därifrån inlåta sig i spelet eller lämna taktiska råd åt spelarna. Det 

är inte domarens skyldighet att hålla sistnämnda områden fria från åskådare, men domare 

har rätt att blåsa av spelet till dess arrangören åstadkommit en tillfredsställande ordning. 

3 § Möte mellan domare och tränare före match i Elitserien Damer, Elitserien 

Herrar och Allsvenskan herrar 

Före match ska ett möte äga rum mellan domare och ansvarig tränare för respektive lag för 

en genomgång av förutsättningarna för matchen. Mötet genomförs för hemmalag 1 timme 

och 40 minuter före matchstart och för bortalag 1 timme och 30 minuter före matchstart. 

4 § Spelarförteckning/Domarrapport 

Domaren ansvarar för att Spelarförteckning/Domarrapport upprättas och att den rapporteras 

till SBF respektive administrerande SDF inom förskriven tid enligt bestämmelserna i 5 kap. 9 

§ i TB. 

Domaren är skyldig att kontrollera att bestämmelserna i 5 kap. § 9.1 i TB angående antal 

spelare i lag följs.  

5 § Materiel/Utrustning 

Domaren är skyldig att kontrollera att bestämmelserna för materiel och utrustning följs för att 

garantera spelarnas säkerhet och att inga spelare skaffar sig otillåtna fördelar. 

TK och respektive SDF har rätt att göra stickprovskontroller av materiel och utrustning vid 

enskilda matcher eller i en hel spelomgång. 

 5.1 Skridskor 

Samtliga spelare och funktionärer på isen ska vara iförda skridskor. Skridskor får inte vara 

försedda med skarpa spetsar eller liknande som kan vara till fara för andra. Skridskoskenans 

hörn ska vara väl avrundade. Radie för avrundningen ska vara minst 5 mm. Valsning av 

skridskoskenor är förbjudet. Skenan ska ha en minsta tjocklek av 2,9 mm.  
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5.2 Klubbor  

Klubborna får ha en maximal längd av 130,0 cm. Längden mäts längs yttre sidan av 

klubbans böjning.  Maximal tjocklek hos bladet är 1,2 cm. Klubbans blad ska över hela bladet 

ha en minsta bredd av 5,3 cm och en maximal bredd på 7,0 cm inklusive lindning. För 

bladets radie gäller en maximal ytterradie på 575 mm (57,5 cm). Klubbans blad får inte vara 

rak på något ställe utan största tillåtna radie är 575 mm (57,5 cm). Spetsen på klubbladet ska 

1,0 cm in på bladet ha en bredd om minst 5,3 cm. 

Vid allt tävlingsspel är samtliga spelare skyldiga att använda klubbor med SBF:s 

godkännandemärke.  

5.3 Hjälmobligatorium  

Samtliga spelare och domare i matcher arrangerande av SBF eller SDF är skyldiga att bära 

hjälm. Hjälmen ska vara försedd med CE-märkning. 

5.4 Munskydd och ansiktsskydd  

”Helgaller” ska användas av samtliga barn och ungdomsspelare till och med 19 år. 

Alla spelare födda 1991 eller senare ska ha helgaller alternativt halvgaller/visir och 

tandskydd/munskydd. 

Övriga spelare ska ha mun- eller tandskydd. Mun- eller tandskyddet ska vara försett med 

CE-märkning. 

Mun- eller tandskydd är obligatoriskt att använda vid spel med visir/halvgaller.  

Ansiktsskydd är obligatoriskt för målvakter. 

För utespelare är mun/tandskydd obligatoriskt även i internationella matcher.  

5.5 Halsskydd  

Halsskydd är obligatoriskt för samtliga spelare. Skyddet ska ha CE-märkning. 

5.6 Målvaktens benskydd  

Målvaktens benskydd får ha en bredd på maximalt 30,5 cm.  

5.7 Påföljd 

Spelare som deltar i match med reglementsenlig utrustning men utan godkännandemärke 

ska inte utvisas utan rapporteras till TK eller till respektive SDF. 

Förening vars spelare bryter mot ovanstående stycke ska åläggas en straffavgift på högst  
1 000 kr. 
 

Med undantag från vad som föreskrivs i första stycket ska spelare som spelar med felaktig 

utrustning utvisas. 
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6 § Halvtidspausen  

Uppehållet mellan halvlekarna får vara högst 20 minuter.  

7 § Rapportering av matchstraff - lindrig respektive grov utvisning av spelare  

Om spelare erhåller matchstraff (grov utvisning) ska domaren matchdagen meddela detta till 

Beredskap och TE. Skriftlig anmälan ska därefter sändas in till Beredskap och TE enligt 

anvisningar på hemsidan.  

Såväl lindrig som grov utvisning ska anges på den digitala matchrapporten.  

8 § Avvisning av ledare  

Lagledaren är ansvarig för att det inte finns mer än fem namngivna ledare på och kring 

ledarbänkarna. Bryter ”bänkfolket” mot bestämmelserna eller protesterar mot domslut eller 

domarens åtgörande, ska domaren utdela en 10 minuters utvisning på en utespelare, utsedd 

av lagkaptenen.     

Om domaren anser att det finns skäl att bedöma förseelsen som grov, ska domaren anmäla 

förseelsen till Beredskap och TE för bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Noteringar om 

såväl lindrig som grov förseelse ska göras på matchrapporten. 

9 § Matchrapporten 

Domaren är ansvarig för att matchrapporten är korrekt ifylld. Domaren svarar för att 

matchrapporten före match godkänns och signeras av respektive ansvarig ledare före match. 

10 § Domardräkten och reklam 

Domardräkten ska ha en klart särskiljande färg i förhållande till de båda lagen. 

Domardräktens utseende inklusive färgsättning fastställs av TK (se 6 kap. 1.3 §). 

Reklam på domardräkten ska godkännas och registreras av TK. Detta gäller för EDK 

(Elitdomarnas Kamratförening), ADK (Allsvenska Domarföreningen) och för de lokala 

domarklubbarna.  

11 § Jäv 

Domaren är själv skyldig att anmäla jäv till ansvarig domartillsättare. Exempel på jäv kan 

vara viktiga uppdrag i aktuell förening eller nära släktskap till spelare i något av inblandade 

lag. Jäv kan gälla enstaka match eller omfatta hela säsongen. 

Anmälan om jäv gäller matcher som ingår i förbundsserierna. Distrikten ansvarar för 

rutinerna angående jäv i respektive distrikt. 

 


