
Nye   regler   �l   2019/2020   sæsonen  
Nedenfor   er   de   nye   ændringer   �l   vores   regelsæt   beskrevet,   det   nye   tekst   er   markeret   med    RØD   TEKST.  
Har   I   nogen   spørgsmål   �l   regelændringerne,   kontakt   da   IU   på    IU@el-hockey.dk .  
Det   samlede   regelsæt   kan   downloades   her:    h�ps://www.elhockey.dk/sporten/regler/  
 

5.   Banen  
2.   Banen   skal   være   omgivet   af   en   minimum   10   cen�meter   og   maksimalt   30   cen�meter   høj  
bande.   Banderne   skal   have   en   vinkel   på   90   grader   i   forhold   �l   gulvet.   Banderne   skal   være  
afrundet   i   hjørnerne   eller   være   afskåret   med   en   1   meter   diagonal   bande.   Banderne   skal   kunne  
give   sig.    Banderne   skal   skille   sig   væsentligt   ud   fra   farven   på   gulvet.  
 
Uddybning:    Hvis   banderne   ikke   skiller   sig   væsentligt   ud   fra   farven   på   gulvet,   skal   man   markere  
banderne   med   tape   således   at   banderne   skiller   sig   ud   fra   gulvet.  

 
6.   Dommere  

11.   Dommerne   skal   bære   sportssko   samt   IU   godkendt   dommertrøje.    Hvis   muligt   også   sorte  
bukser   eller   sorte   shorts.  
 
Uddybning:    Denne   �lføjelse   er   kommet   da   vi   ønsker   at   vores   dommere   ser   mere   ens   ud.   Shorts  
eller   bukserne   kan   rekvireres   ved   Idrætsudvalget.  

 
8.   Spille�d   og   �meout  

3.   Tiden   skal   kun   stoppes   ved   dommerens   signal.   Dommerne   skal   stoppe   �den   fra   det   øjeblik,  
der   er   dømt   straffeslag,   ind�l   spillet   igangsæ�es   igen.   Det   samme   gælder   ved   udski�ning,  
�meout,   teknisk   �meout,   spillerskade   og   ellers   ved   dommerskøn.    Derudover   skal   dommerne  
stoppe   �den   ved   alle   spilstop   de   sidste   2   minu�er   af   anden   halvleg   og   alle   5   minu�er   af  
eventuelt   forlænget   spille�d.  
 
Uddybning:    Denne   ændring   blev   vedtaget   da   flere   hold   var   begyndt   at   trække   �den   i   slutningen  
af   kampe.   Derfor   skal   �den   stoppes   med   alle   spilstop   de   sidste   2   minu�er   af   en   kamp,   det   er   altså  
kun   i   2.halvleg   at   det   er   gældende.  

 

12.   Frislag  
3.   Spillerne   fra   modstanderholdet   skal    opholde   sig   mindst   3   meter   fra   stedet ,   hvor   frislaget  
tages.  
 
Uddybning:    I   stedet   for   at   modstanderholdet   skal   opholde   sig   2   meter   væk,   er   reglen   nu   3   meters  
afstand   .  
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14.   Målslag  

5.   Spillerne   fra   det   ikke   boldførende   hold   skal    opholde   sig   på   egen   banehalvdel .  
Overholdesdenne   regel   ikke,   tages   målslaget   om.  
 
Uddybning:    Nu   skal   man   ved   målslag   opholde   sig   på   egen   banehalvdel,   og   altså   ikke   bare   bag  
ved   straffelinjen.  
 

15.   Dommerkast  
3.    Dommerkast   foretages   al�d   på   midterlinjen   i   den   side   af   banen   hvor   spillet   blev   stoppet.  
4.    Alle   ikke   implicerede   spillere   skal   opholde   sig   bag   egen   straffelinje   ind�l   dommeren   har   sat  
spillet   i   gang.  
 
Uddybning:    Alle   dommerkast   er   fly�et   op   på   midterlinjen.   Alle   spillere   som   ikke   deltager   i  
dommerkastet   skal   holde   sig   bag   egen   straffelinjen   ind�l   dommeren   sæ�er   spillet   i   gang.   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


