Information från SBF RDK till föreningsledare kopplade till
tävlingsverksamhet i våra bandyklubbar.
FOKUS 2020-2021. Viktiga punkter i tolkning av reglerna som
domarkollektivet ska jobba med denna säsong.
1.OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE
Många intressenter inom bandyn har reagerat på att det olämpliga uppträdandet succesivt har
ökat de senaste åren. Från RDK har vi haft fokus på detta några år men ännu inte lyckats fullt
ut med en tydligare och mera skärpt tolkning. På årets domarutbildningar har vi nu
gemensamt kommit överens om en ny och mera restriktiv tolkning av det olämpliga
uppträdandet.
Detta gäller både på planen i relationen mellan spelare och domare och även spelare emellan,
men även synen på det olämpliga uppträdandet från ledarsidan på avbytarbänkarna.
2. OJUST SPEL I SPELUPPBYGGNAD
Domarna kommer att jobba vidare med att försöka stävja det ojusta spelet i speluppbyggnad
med 10 minuters utvisning. Avser upprepade slag mot klubban, tröjdragningar, hakningar och
slag mot kropp. I utbildningarna använder vi videosekvenser från föregående år för att nå
samstämmighet.
3. TACKLING MED RYGGEN MOT MOTSTÅNDAREN
Vi har under några år noterat att allt flera tacklingar görs med ryggen mot motståndaren. Detta
innebär att den som utför tacklingen inte har någon kontroll över effekt och utförande och det
kan till och med uppfattas som fegt.
Tackling mot bollförande spelare med ryggen vänd mot motståndaren är att betrakta som ojust
spel. I låg fart och med rak kropp bestraffas detta med 10 minuter ojust tackling. I hög
hastighet och/eller där tacklingen skapar rotation för den tacklade spelaren och om det
äventyrar motståndarens säkerhet är tacklingen att anse som brutal och ska bestraffas med
grovt matchstraff.
4. SAMARBETE HUVUDDOMARE / ASSISTERANDE DOMARE
Ökat fokus på allt form av samarbete i teamet. Innefattar även Supervisor och Fjärdedomare
där sådana finns i teamet. (Beslut om att pausa fjärdedomare hela säsongen beroende på
pågående pandemi).
Fokus på samarbete omfattar främst straffområdet, hörna, utvisningar. Stort fokus på
domarråd för att nå rätt beslut – effektiviseras men kan bli kortare i tid.
5. BRUTALT SPEL
Jobbar vidare med fokus på att stävja spel som äventyrar motståndarens säkerhet. Över 100
grova röda för brutalt spel föregående säsong i svensk bandy. Viktigt att fortsätta jobba med
stävjande av blind side tacklingar och bentacklingar i hög fart. Även här jobbar vi med att få
samstämmighet genom videosekvenser från föregående säsong.

I detta sammanhang noteras också att matchen inte slutar förrän kl 12,00 dag 2, detta med
möjligheten till begäran om granskning av Videogranskningsgruppen.

Regelnyheter 2020-2021. Inget nytryck av regelbok.
REGEL 2 MATERIAL OCH UTRUSTNING.
Klubban
Klubbans maximala längd mätt efter yttre sidan av klubbans böjning har höjts med 3 cm till
max 130 cm.
REGEL 3, DELTAGARE
Antal avbytare
I Elitserien damer, Elitserien herrar och Allsvenskan herrar samt Svenska cupen dam/herr och
Supercupen är det tillåtet med max 5 st avbytare, varav en ska vara målvakt och en
uteavbytare ska vara upp till F/P 19 år .
Om ingen utespelare är upp till F/P19 år är det tillåtet med max 4 st avbytare, varav en ska
vara målvakt. Skillnad mot tidigare är att då gällde att en skulle vara upp till F/P 21 år och en
F/P 19 år.
REGEL 9 ATT SÄTTA BOLLEN I SPEL
Spelarbyte vid hörnslag för anfallande lag.
Anfallande lag tillåts spelarbyten vid hörnslag. Undantaget spelare vars utvisningstid är på väg
att gå ut. Dessa spelare ska fortsatt hållas kvar vid utvisningsbänken tills hörnan är slagen.
Spelarbytet ska fortsatt genomföras inom ramen för 5 sekundersregeln.
REGEL 11 MÅLVAKTEN
Målkast och Utkast från målvakt ska alltid genomföras så att mottagning från
medspelare sker utanför eget straffområde.
När målvakten hämtar en boll i korgen för målkast eller att målvakten under spelets gång
fångat bollen i händerna måste alltid igångsättandet till medspelare ske med mottagning
utanför straffområdet. Felaktighet bestraffas med frislag till motståndare på frislagspunkten
och varning (”lagvarning”) på målvakten.

Covid 19 kod domare. Ny uppdaterad kod inför seriestart.
I de tävlings-PM som SBF skickar ut inför seriestart finns i samma distribution en uppdatering
av Covid 19 kod för domarkollektivet och som gäller from helgen 23-25 oktober i våra
förbundsserier. Dokumentet kan senare uppdateras om instruktioner från FHM förändras
under innevarande säsong.
Nya uppdateringar jämfört med tidigare gällande kod:
• Slantsingling återinförs enligt gällande regler dock med skillnaden att endast
armbågshälsning med lagkaptener före match. Även armbågshälsning och ”lycka till” till
coacher före match vid sargkant.
• Ingen muntlig dialog får förekomma med spelare eller ledare i samband med
halvtidspaus eller efter match. Domarna tackar lagkaptener med
armbågshälsning efter match. Ingen övrig kontakt / dialog med övriga spelare
eller några ledare.
• Inga ledarmöten före match ska genomföras. Inte heller ska några
ledare/spelare/coacher tillåtas besöka domarrummet efter matchen.
• Tillägg:
I våra tre högsta serier, Elit dam, Elit herr samt Allsvenskan herr ska en i ledastaben för
respektive lag under isuppvärmningen uppvisa lagens matchtröjor för domarna. Sker
lämpligen vid sargkant intill avbytarbåsen.
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