
 

            
 
 

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 
 
 
 

Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren.  
 
Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i 
ishockeysporten og at alle sportens deltagere, spillere, trænere, dommere og 
fans har respekt for ånden i spillereglerne. 
 
Det er Danmarks Ishockey Unions målsætning, at disse indskærpelser i tillæg 
til de allerede gældende retningslinjer, skal sikre et sikkert og fair miljø 
omkring afviklingen af ishockey kampe i Danmark. 
 
Til sæsonen 2015-16 er følgende punkter særligt indskærpet overfor dommere, 
spillere og trænere. 
 
Farlige handlinger 
 
Der skal fortsat være stort fokus på at bekæmpe farlige forseelser i ishockey  
 

• Dommerne er instruerede i at slå hårdt ned på især ”checking to the 
head/neck” og ”checking from behind” forseelser overalt på banen 

• Dommerne er instruerede i, at de i tilfælde af tvivl om en af ovennævnte 
forseelser skal medføre lille straf + misconduct (2+10) eller stor straf + 
game misconduct (5+GM), så skal vurderingen være stor straf + game 
misconduct (5+GM) 

• Forseelser mod hoved/hals region der indeholder klar risiko for skade 
skal straffes med matchstraf 

 
Diving/Embellishment  
 
Med den store fokus på at udrydde de farlige forseelser fra spillet er dommerne 
samtidigt instruerede i at straffe forsøg på overdrivelse samt åbenlys film 
prompte. 
 

• Dommerne skal ikke tillade spillere at overdrive effekten af almindelige 
forseelser for at presse dommeren til at idømme modspilleren en højere 
straf 

• I tilfælde hvor dommeren skønner, at en spiller forsøger at overdrive en 



 

forseelse begået af en modspiller, skal dommeren idømme denne spiller 
straf for ”Diving” eller ”embellishment” – overdrivelse. 
 

Spiller i målfeltet 
 
Dommerne er instruerede i at fortsætte den fastlagte fortolkning fra slutspillet 
2014/15; samme fortolkning anvendes af IIHF – senest ved VM i Ostrava. 
 

• Målfeltet er målmandens arbejdsplads 
• Det er fortsat tilladt at skøjte igennem målfeltet, hvis det er uden gene 

for målmanden. Men:  
• Hvis en spiller tager ophold i målfeltet skal dommeren bruge følgende 

procedure: 
o Dommeren skal vurdere om der er tid til, at give spilleren en 

advarsel (hvor er pucken?) 
o Hvis der er tid skal dommeren tydeligt beordre spilleren til at 

forlade målfeltet (”Vacate the crease!”) 
o Såfremt spilleren efter én advarsel ikke umiddelbart forlader 

målfeltet, skal dommeren stoppe spillet og det efterfølgende face-
off skal tages i neutral zone 

o Især i overtals situationer skal dommeren vurdere, om der er tid til 
en advarsel eller om spillet skal stoppes straks (fx ved umiddelbart 
skud på mål) 

o Det er fortsat ikke tilladt, at lade en evt. videodommer bedømme 
om der var en spiller i målfeltet ved scoring 

 
Spiller/dommer kommunikation 
 
Den dårlige kommunikation mellem spillere og dommere efter idømmelse af 
såkaldt ”almindelige” udvisninger har taget overhånd. Alt for ofte føler flere 
spillere sig kaldet til, at kommentere eller diskutere sådanne kendelser hvilket 
er både imod spillets ånd, samt trækker tempo ud af kampen.  
 

• Dommerne er derfor instruerede i ikke længere at tillade en sådan 
kommunikation. 

• Følgende procedure er fastlagt: 
o Efter idømmelse af straf skal den fejlende spiller straks og uden 

ophold begive sig til straffeboksen 
o Såfremt den fejlende spiller kommenterer dommerens kendelse, 

skal han advares og såfremt han fortsat kommenterer 
kendelsen/trækker tiden, inden han kører i boksen, skal han 
idømmes straf efter den progressive skala for en spiller der 
kommenterer en straf han selv er idømt (se nedenfor) 



 

o Såfremt en spiller der ikke selv er idømt en straf opsøger 
dommeren for at kommentere kendelsen/trække tiden skal han 
advares og såfremt han fortsat kommenterer kendelsen/trækker 
tiden ud så skal han idømmes straf efter den progressive skala for 
en spiller der kommenterer en straf han ikke selv er idømt 

o Der kan gives én advarsel pr. hold pr. kamp for dette – derefter er 
dommerne instruerede i at anvende den relevante straf efter de to 
progressive skalaer 

• Den progressive skala for en spiller der kommenterer en straf han selv 
er idømt er som følger: 

o Advarsel (én gang pr. hold pr. kamp) 
o Lille straf 
o Misconduct straf 
o Game Misconduct straf 
o Matchstraf (kun regel 116, v.) 

• Den progressive skala for en spiller der kommenterer en straf han ikke 
selv er idømt er som følger: 

o Advarsel (én gang pr. hold pr. kamp) 
o Misconduct straf 
o Game Misconduct straf 
o Matchstraf (kun regel 116, v.) 

• Ovenstående indskærpelse gælder tillige for kaptajner og assisterende 
kaptajner – disse skal på lige fod med alle andre spillere ikke tillades 
forhalinger af tiden/kommentering på kendelser. 

• Ovenstående retningslinjer skal ikke påvirke kommunikation mellem 
dommer og spiller når denne er nødvendig/påkrævet. 

 
Træner/dommer kommunikation 
 
Dommerne er instruerede i, at skelne mellem hvornår træneren har et reelt 
ønske/behov for kommunikation og et ønske om at trække tiden. 
 

• Især efter spilsituationer, hvor trænerens hold har ”brug for luft” 
(undertalsspil, icing, mm), skal dommerne være opmærksom på, om 
træneren ønsker en samtale for at ”vinde tid” og ikke tillade sådanne 
samtaler 

• Dommerne skal ikke tillade trænerne forhaling af 
tiden/gestikuleren/kommentering af almindelige kendelser 

• En træner der stiller sig i boksdøren og gestikulerer, skal idømmes straf 
jf. den progressive skala uden advarsel, selvom der ikke først er givet 
advarsel til trænerens hold 

• Den progressive skala for en træner, der forhaler 
tiden/gestikulerer/kommenterer på dommerens kendelser er som følger: 



 

o Advarsel (én gang pr. hold pr. kamp) 
o Holdstraf 
o Yderligere holdstraf + Game Misconduct straf til træneren 
o Matchstraf (kun regel 116, v.) 

• Ovenstående retningslinjer skal ikke påvirke kommunikation mellem 
dommer og træner når denne er nødvendig/påkrævet. 

 
 
Hybrid icing 
 
Dommerne er instruerede i, at have stor fokus på anvendelse af hybrid icing 
reglen 

• Hold der har sat udnyttelsen af reglen i system, skal have den fordel 
dette måtte give og dommerne er især instruerede i at have fokus på 
den angribende spiller når pucken er spillet ”rundt i banden” 

 
Mål og assist 
 
Dommerne er instruerede i at have opmærksomhed på korrekt tildeling af mål 
og assist til de rigtige spillere 
 

• De to sidste spillere, der rører pucken inden en målscoring, skal tildeles 
en assist (med mindre reglerne specifikt forbyder det) 

• I kampe, hvor der er tilsat en videodommer, kan videodommeren 
korrigere de tildelte målscorere og assists efter analyse af tv billederne, 
hvor det er muligt. 

 
Puck skudt direkte i loft/jumbotron 
 

• Den internationale regel følges – der gives ikke straf til spillere der 
uforsætligt skyder pucken direkte i loftet eller i jumbotron. Det skal 
fortsat straffes, hvis dommeren skønner, at spilleren gør det forsætligt 
for at fremkalde et spilstop. 

 
 
Udover disse indskærpelser er retningslinjerne fra sæsonen 2014/15 stadig 
gældende (se herunder). 
 
 
Brøndby, d. 1. september 2015 
 
Kim Pedersen 
Turnerings- og dommeransvarlig, Metal Ligaen 



 

 

Retningslinjer for sæsonen 2014-15 
 
Retningslinjerne fra DIUs Dommerudvalg har til formål at fremme teknisk offensiv ishockey, 
hvor de hold med de spilteknisk bedste spillere vil møde størst succes.  
 
Danmarks Ishockey Union vil skabe de bedste muligheder for positiv ishockey som skaber 
interesse og tiltaler ishockeyfans, spillere, ledere, medier, osv.  
 
Det er ikke formålet at opretholde en nultolerance men et erklæret mål, at arbejde hen mod et 
jævnt og konsistent bedømmelsesniveau fra kamp til kamp og dommer til dommer.  
Retningslinjerne er de samme som den forgående sæson og præsenteres kort nedenfor. 
 
For at opretholde ovenstående målsætninger, skal dommerne benytte sig af nedenstående tre 
pejlemærker (OBI) når de vurderer om der skal dømmes udvisning. Dommerne skal følge 
reglerne stringent uden at fjerne de fysiske momenter som gør ishockey til den fantastiske 
sport den er. 
 
Dommeren skal idømme udvisninger jf. OBI modellen som følger: 
 

OBI 

 
Åbenlys (obvious=O) – når det er en åbenlys forseelse 
 
Fordel (benefit=B) – når et hold får en fordel af forseelsen 
 
Skadespotentiale (injury=I) – når der er risiko for skade eller en skade faktisk opstår af 
forseelsen 
 
Spilforstyrrende elementer 
 
Hooking 
Staven skal i første omgang anvendes til at passe eller skyde til pucken eller til at tackle på 
modstanderens stav (hvis modstanderen er i besiddelse af pucken). Staven må ikke anvendes 
mod en modspillers krop for at vinde en spilmæssig fordel eller sænke farten på modspilleren 
 
Holding 
En spiller må ikke hindre en modspillers vej forbi ham ved at holde fast i ham, hans udstyr 
eller hans stav. Særligt må den såkaldt ”frie hånd” må ikke anvendes til at sænke farten på en 
modspiller. 
 
Interference 
Det er ikke tilladt at hindre en spiller der ikke har kontrol over pucken eller en spiller der har 
været i puckbesiddelse i at komme forbi. En forsvarsspiller har ”ejerskab” til isen sålænge han 
holder sin linie og sin fart og må således ikke ”træde ud” i en modspiller der prøver at komme 
forbi. 
 
 
Spillernes sikkerhed 
 
”Checking to the head and neck arena” og “checking from behind” 



 

Dommerne er instruerede i at være særligt opmærksomme på alle forseelser hvor en 
modspiller angribes på en måde så han ikke har mulighed for at forsvare sig selv.  
En spiller som tackler sin modspiller i hovedet, ansigtet eller nakken med sin skulder, 
hænderne, underarmen, albuen eller sin stav skal straffes for checking to the head and neck 
area. 
 
Dommerne er instruerede i, at tvivlssituationer skal vurderes med spillernes sikkerhed for øje. 
En spiller som tackler en bagfra skal straffes for ”checking from behind”.  
 
Desuagtet at det er den tacklende spilles ansvar, ikke at tackle en modspiller bagfra, så skal 
dommerne være opmærksomme på situationer hvor den modtagende spiller i sidste øjeblik 
vender sig rundt og ikke straffe efter ”checking from behind reglen” (her kan det være muligt 
at anvende enten charging eller boarding reglen)  
 
Dommerne er instruerede i, at tvivlssituationer skal vurderes med spillernes sikkerhed for øje.  
 
Beskyttelse af målmanden 
En spiller som begår en ulovlig handling mod målmanden, såsom at slå med staven mod 
målmandens handske, krop eller andet udstyr, skal udvises for slashing.  
 
En spiller som skøjter gennem målfeltet og opnår kropskontakt med målmanden skal straffes 
for Goal Keeper Interference.  
 
Dommerne er instruerede i, at særligt målmanden skal have rimelige arbejdsvilkår for sit virke 
og at de – stringent - skal straffe spillere der forhindrer dette efter de gældende regler. 
 
Slashing 
Det er ikke tilladt en spiller, at anvende sin stav til at slå på en modstander. En spiller må 
gerne slå på en den nederste del af en modspillers stav, men kun med små ”tap tap tap” 
bevægelser og kun med formålet at vinde pucken. 
 
Diving/Embellishment 
Dommerne er instruerede i – stringent – at straffe spillere der ”overdriver” en udvisning eller 
lade sig falde med det formål at fremkalde en straf til en modspiller.  
 
Det er indskærpet overfor dommerne, at der fra sæsonen 2014-15 strammes op på  
bedømmelsen af disse forseelser. 

 


