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Regel- och Domarkommittén (RDK)

Regelnyheter/Direktiv 2017–2018
Först ska nämnas att vi gjort en hel del rättningar av lite felaktig svenska och ändrat lite
satsföljder mm, men detta kommenteras inte nedan.





Regel 1
Sid 2. Förkortningar med referenser till övriga Bandysverige inlagda som det senare i
text hänvisas till i förkortning.
Sid 4. På planskiss tas streckad linje 5 m från förlängd mållinje bort. Saknas på många
arenor och vill domaren markera 5 m för spelare kan detta göras muntligt.
Sid 5. Sargen ska sluta 1-3 m från hörnkvartscirkel och inte vid densamma.




Regel 2
Sid 8. Bollen: I Elitserien Herrar ska bollen vara cerise.




Regel 3
Sid 11. Bestämmelser om matchläkare samt sjukvårdare är tillfört regeltexten.
I Elitserien Herrar matchläkare och i Elitserien Damer samt BandyAllsvenskan
sjukvårdskunnig person. Kollas alltid av ansvarig domare före match.
Sid 11. Lagen ska ha särskiljande färg på både tröja och strumpor. Anpassning till
Tävlingsbestämmelserna (TB). Kollas av ansvarig domare före matchen.
Sid 12. Tagit bort text om att lagansvariga endast tillfälligt får ge instruktioner till lagen.
Anpassning till verkligheten. Lagansvariga får löpande ge instruktioner till sitt lag.










Regel 4
Sid 14. Förtydligande under Time-out att detta inte kan tas vid hörna eller straffslag.
Tolkning som funnits en tid men som nu finns i regelboken också.
Sid 16. Kommentar 4. Domaren kan och (inte ska) beordra snöröjning om snön upphör.
Sid 17. Kommentar 7. Lag som inte kommer ut i tid före match och i paus ska förutom
att rapporteras till Tävlingsenheten (TE) (obs, glöm ej rapporten) även bestraffas enligt
regel 16.
Se även regel 16.




Regel 5
Sid 18. Rubriken på regel 5. Spelrättighet ändras till Spelares rättigheter och
skyldigheter. Spelrättighet är ett förlegat och missvisande ord och ändras därmed.




Regel 6
Sid 19. Spel med hög klubba. Begreppet ”ett försök är till sin effekt en fullbordad
handling” stryks. = Anpassning till verkligheten. Bara om man missar bollen och slaget
är farligt för motståndaren ska förseelsen beivras.
Sid 19. Förtydligande av spark och dirigering av boll till medspelares klubba.
Klarläggande tolkning av regeln och ingen ändring.
Sid 19.I närkamper är farliga slag förbjudna. Det räcker som text för att täcka in regelns
bokstav. Övrig text stryks.







Regel 7
Sid 20. Ny tolkning/fokus på Interference. En ny tolkning införs:
Sker förseelsen så att man vinner en klar favör, ska spelare utvisas. Se regel 16
(Interference). Sedan tidigare finns text om att man inte får hindra motståndare så
regeländring krävs inte, bara en skärpt tolkning.
I första hand införs denna skrivning för att få bort punktmarkeringarna.
Punktmarkeringsregeln med förbud att följa spelare när man själv är i besittning av
bollen kvarstår lika som tidigare med varning, utvisning mm. Se stycke 5, sid 20.




Regel 8
Sid 21. Förtydligande av begreppet ”touch” vid mål där inte klubban är sist på bollen. En
ny mening har tillförts regeltexten som förklarar redan gällande regel.
Sid 21. Tar bort text om att domaren är skyldig att rapportera om det gjorts felaktiga
mål.
Detta är inte domaransvar och strider mot regel 17; ”Domarens beslut är slutgiltiga…”






Regel 9
Sid 23. Under hörnslag görs förtydligande om att inte byte är tillåtet men att byte vid
skada får göras efter godkännande av domaren. Gäller båda lagen.





Regel 11
Sid 25. Tillägg att vid lika tröja domare/målvakt ska målvakten byta tröja.
Sid 26 c) Avsiktligt bakåtspel till målvakt ska alltid innebära straff. Slipper tolkning.
Om man inte bedömer tillbakaspelet som avsiktligt ska man inte blåsa överhuvudtaget.




Regel 16
Sid 34 f) och g) Utv. 5 min även för sen ankomst före match och efter speluppehåll i
form av snöröjning mm.
Anpassning till Internationell regel. Obs! Glöm inte att även anmäla en dylik förseelse till
TE.
Sid 34 f) Förtydligande att det avser knästående med båda knäna. Ingen ändring, bara
förtydligande.
Sid 35 p) Interference. avsiktligt hindra en motspelare då inte bollen är inom
spelavstånd och vinna en favör av detta. Tillägg till 10 min. utv.
Sid 36 c) Anpassning till verkligheten. Undantaget 10+10 olämpligt medför grovt
matchstraff.
Se grovt matchstraff.
Sid 37 e) Utvisning grov förseelse. Om en spelare i samband med 10 minuters utvisning
för olämpligt uppträdande gör sig skyldig till ytterligare utvisningsberättigad förseelse.
Anpassning till verkligheten.
Sid 38. Avvisning av ledare. Gäller inte nästkommande match i samma tävling utan
nästkommande tävlingsmatch. = TB
Sid 39, Kommentar 4. Förtydligande av friläge. Anpassning till verkligheten.
Anfallsspelare ska befinna sig nedanför sista försvarsspelare för att friläge ska
föreligga.
Sid 39. Kommentar 8. Ny kommentar. Sammanfattning av situationer där så kallad
fullängdsutvisning ska tillgripas. Sammanställning av gällande regler.













Regel 17
Sid 40. Ansvarig domare är ansvarig för protokollets innehåll och ska bekräfta detta
med giltig egen signatur. Gäller både förbundsserier och distriktsserier.
Sid 41. Fjärdedomaren. Huvuddomaren och inte RDK utser vem som ska ersätta
huvuddomaren vid skada.
Sid 46. Nytt tecken ”gubbe” finns för Interference.

