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Kort informasjon om prosessen rundt 
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Tolkninger og presiseringer

Disiplinærbehandling

*Merk at enkelte endringer kun gelder 
GET-ligaen



Regelverk –
Spilleregler

NIHF har som standpunkt å følge IIHFs 
regelverk så langt dette er mulig, dette 
betyr at vi fortløpende innfører de 
endringer/tolkninger IIHF vedtar. 

Alle endringer varsles deltakende lag og 
klubber

Enkelte nasjoner har valgt å vedta egne 
regler og praksis, noe som medfører 
større og mindre avvik i fra IIHFs praksis 
fra nasjon til nasjon (eks SWE), CHL, etc)

Det jobbes internasjonalt for å snu denne 
trenden slik at reglementene er ensartet i 
hele IIHF. 



Endring:
Avslag – ny prosedyre

Ingen spillere vises bort fra avslaget

Feil markeres fra linjedommer med en 
hånd i været

Like regler for alle avslag

Regelen ved en feil pr kamp i icing fjernes

To feil i samme avslag – liten straff til 
feilende lag



Officials are instructed to evaluate 
any attempts to slow down the 
puck carrier: Interference, Holding, 
Hooking, Tripping

Presisering:
Destruktivt spill



Presisering: 
Spill med høy kølle

2 minutter

Åpenbart uhell, fortsetter kampen uten behandling

Blod kan forekomme, spiller deltar neste planlagt 
bytte

2 + 2 minutter

Uhell, men tydelig skade, må ha behandling

Skadet spiller risikerer å stå over deler av kampen

Skadet spiller blør og må behandles for dette

5 + Liten disiplinærstraff

Utsetter motstander for fare. Graden av «fare» og 
uforsiktighet skiller 5 + LD og Matchstraff

Matchstraff   

Uforsiktig  spill med påfølgende skade, skadet spiller 
vurderes som ikke tilgjengelig for resterende eller 
større deler av kampen. Treffer motspiller med 
overlegg

I GET-ligaen vurderes stor straff ved video etter kamp



Presisering: 
Sen takling

Key points to consider in regards to 
LATE HIT

• the opponent no longer has the 
puck

• the checker is not in the “immediate 
vicinity” of his opponent

• the checker “moves to the skater” –
ie. he must change direction to 
make the hit

• the checker makes “Forceful 
Contact”

• the check contains some element of 
“reckless endangerment”

• the opponent is in a vulnerable 
position



Presisering:
Abuse of officials

Using abusive language or pejorative gestures 
should not be accepted and penalized with 
a Minor or Bench Minor Penalty.

Challenging a Game Official, personal remarks or 
continuing complaining will result in 
a Misconduct or Game Misconduct Penalty.

Ice Hockey is an emotional sport – everybody 
likes that – including the Game Officials!

We don’t want complaining and protesting 
players or team officials.

• Possible penalties range from minor penalty to 
match penalty.

• Physical contact with game officials should be 
avoided at all costs – minimum penalty for 
physical contact is game misconduct.

• Communication from teams go via captains and 
alternates on the ice; not allowed to “send in” 
from bench



Norsk Tolkning:

Dårlig oppførsel mot 
dommer og 
Usportslig opptreden

Spiller mot dommer 10 minutter

Leder mot dommer 2 minutter

Spiller mot spiller 2 minutter

Bestraffes normalt fra laveste straff, om 
nødvendig økes straffen. Siste idømte straff
føres og sones.

Det er mulig å gå direkte på større straff om 
situasjonen krever dette



ENDRING:
DRAKTER /UTESPILLERE

Draktene skal bæres helt utenpå buksen -
festet til buksen med festebånd / fightstrap.

Spiller som entrer isen uten å bære drakten 
korrekt henvises tilbake spillerbenk for bytte 
– advarsel.

Spillere som ikke etterkommer disse 
bestemmelsene skal ikke tillates å delta i 
kampen. Enhver spiller på det samme laget 
som etter en advarsel fortsatt ikke 
etterkommer disse bestemmelsene skal 
tildeles liten straff for å forsinke spillet.

Gjelder KUN i prestasjonsseriene 
Norsk tolkning



Informasjon :
Overtid -
Straffeslagkonkurranse

(ingen endring)

Overtid

• Inntil 3 minutters pause

• Lagene bytter IKKE side

• IceCrew kan skrape snø

• 3 mot 3 

• Inntil 5 minutter

Straffeslagkonkurranse

• Ingen maskinell skraping (IceCrew kan skrape)

• Dommer og kapteiner avgjør hvilket mål det 
skytes mot (Norsk tolkning)

• Målvakter kan bli på isen

• 5 skyttere pr lag 

• Hvis fortsatt likt etter 5 første skal rekkefølgen 
endres og deretter en og en runde (tie-break)

• Etter 5 første kan laget velge hvilken som helst 
skytter på resterende straffer



IIHF OFFICIATING 
STANDARDS

PROTECTION OF 
GOALTENDER/ 
RESPECT THE GOAL 
CREASE

Modern Ice Hockey is played with a lot of speed 
and a lot of traffic around the net. The rules 
governing the situations concerning Goaltenders 
in the crease are set to protect him and his ability 
to play his position.

Any attacking player who skates or drives in the 
paint runs the risk of incurring a penalty or 
nullifying a goal.

Now possible for an attacking player to have been 
in the crease before puck crossed the goal crease 
line and have goal count; provided the attacking 
player did not prevent goaltenders ability to make 
a save or play his position

This is a call with a lot of judgement – remember 
that Goal Crease is three dimensional



Attacking player has the responsibility to 
avoid contact with the goaltender even if 
checked into the crease (as much as possible)

A goaltender is not “Fair Game” just because 
he is outside of the goal crease. A penalty for 
‘Interference” or “Charging” shall be called in 
every case where an opposing player makes 
unnecessary contact with a goaltender.

Attacking skaters choosing to skate through 
the goal crease (blue paint) is at risk to be 
penalized for contact with the goaltender

Any goal scored by a player deflecting the puck 
who - prior to the puck entering the crease -
has established position in the crease and who 
is deemed to be impairing the goaltender 
either physically or visually will be disallowed.

IIHF OFFICIATING 
STANDARDS

PROTECTION OF 
GOALTENDER/ 
RESPECT THE GOAL 
CREASE



Målvakten og 
Målgården

Oppsummert:

En målvakt kan aldri takles, uansett hvor på banen

Tilfeldig fysisk kontakt i målgården 

No  Goal 

Visuell hindring av målvakt i målgården 

No Goal

Tilfeldig fysisk kontakt utenfor målgården 

Goal 

OUTSIDE «the blue» 

inside «the blue» 



Målbur Alle målbur i GET-ligaen skal ha Flex-peg 
som innfesting



Disiplinærbehandling

For prestasjonsseriene gjøres dette av 
NIHF ved Disiplinærutvalget

Saker varsles involverte parter 
fortløpende

Se reglement for Disiplinærutvalget på 
hockey.no

For GET-ligaen egen gruppe for Player 
Safety


