
 

  

Tävlingsbestämmelser 2018/2019 
Reviderade 2018-12-05 
 

 
§1Administrativt ansvar 
Seriespel administreras av Svenska Landhockeyförbundet samt dess distriktsförbund. 
Matcherna i dessa serier spelas efter gällande internationella regler samt eventuella nationella 
tilläggsregler. 
 
Föreningar, som återkallar anmälan till seriespel senare än 30 dagar före seriestart, ska betala av 
SLHF fastställd straffavgift per utdraget lag. För 2018/2019 är straffavgiften 500 kronor.  
Föreningar, som drar ur lag under pågående seriespel, ska betala av SLHF fastställd straffavgift per 
utdraget lag. Serien anses påbörjad när seriens första match inletts. Med seriens första match avses 
första matchen i spelprogrammet, oavsett kategori. För 2018/2019 är straffavgiften 1000 kronor.  
Förening som drar ur lag efter sista seriespelstillfälle, ska betala av SLHF fastställd straffavgift per 
utdraget lag. För 2018/2019 är straffavgiften 1000 kronor.  
Förening, som häftar i skuld till SLHF äger ej rätt att inleda seriespel. Skuld ska vara förfallen till 
betalning. SLHF kan dock utfärda dispens, om en betalningsplan existerar för den förfallna skulden.  
 
§2 Matcharenan 
Matcher ska spelas på av Svenska Landhockeyförbundet godkända matcharenor. 
I den mån det går ska avbytarbänkar placerade utmed planens ena långsida, åtskilda med sekretariat, 
finnas vid varje matchtillfälle. Vid indoor-spel ska det utmed planens långsidor finnas sarg. Sargen 
ska ha ett minimimått 90 x 90 x 81 mm, fasas snett ner, med den smalare delen mot golvet.  
Målbur ska ha godkänt nät, med maskstorleken 45 mm.  
 
§3 Laguppställning 
Laguppställning upptagande namn på spelare, tröjnummer och lagledare ska lämnas till ansvarig 
matchsekreterare senast 30 minuter före matchstart. Laguppställningen får för Indoor Hockey 
upptaga högst 12 spelare samt maximalt 4 lagfunktionärer. För Landhockey gäller högst 16 spelare 
samt maximalt 4 funktionärer.  Laguppställningen ska upptaga födelsedatum (6 siffror) för samtliga 
spelare. Finns tävlingssystemet Altiusrt tillgängligt ska detta användas. 
Vid SM-slutspel ska laguppställning lämnas till ansvarig matchsekreterare senast 60 minuter före 
matchstart. 



 

  

Laguppställningen ska undertecknas av ansvarig lagledare.  
På avbytarbänk får samtidigt finnas maximalt sex (6) spelare och fyra (4) ledare.  
Seniormatch i nationell serie för herrar är match med uteslutande manliga spelare. Seniormatch i 
nationell serie för damer är match med uteslutande kvinnliga spelare. Gäller ej juniormatcher. 
Rätt att delta i tävling för seniorer, som arrangeras eller sanktioneras av förbundet, inklusive 
tävling om RF:s mästerskapstecken - SM och DM - har licenserade personer som är minst 15 år 
gamla när en match spelas.  
Rätt att delta i tävling för juniorer, som arrangeras eller sanktioneras av förbundet, inklusive tävling 
om RF:s mästerskapstecken - JSM och JDM - har licenserade personer som är minst 14 år gamla 
när en match spelas. Licenserade personer har rätt att spela i dessa tävlingar till 31 mars 
kalenderåret efter att spelaren har fyllt 19 år. 
Det finns inte möjlighet att ansöka om dispens för spelare som inte uppfyller dessa krav. 
 
§ 4 Spelarlicenser 
Förening är ansvarig för att varje spelare, som deltager i någon tävling som SLHF arrangerar eller 
sanktionerar, har spelarlicens utfärdad av SLHF. 
Spelarlicens gäller för det licensår (1 april – 31 mars) varunder den utfärdats, dock tidigast från 
betalningsdatum. Licens löses genom IdrottOnline samt att fastställt belopp inbetalas till SLHF 
genom den egna föreningens försorg. 
I de fall spelare inte registreras för licens under normal tid, ska avgift och personuppgifter vara SLHF 
tillhanda senast 3 vardagar efter det att spelaren medverkat under någon match, för att spelaren ska 
omfattas av licensens försäkringsskydd.  
3-dagarregeln gäller inte vid SM-slutspel. Vid SM-slutspel ska samtliga spelare vara licensierade före 
slutspelet för att kunna delta i detsamma.  
I de fall spelarlicens ej lösts enligt § 4, avstängs aktuell spelare från spel till dess licens lösts. 
Den förening som spelaren tillhör får total poängförlust samt målskillnad 0-5 för Indoor Hockey och 0-
3 för Landhockey i de matcher aktuell spelare medverkat i. I de matcher motståndarlag vunnit över 
aktuellt lag med större siffror än 5-0 kvarstår resultatet. 
I de fall båda lagen spelat med olicensierad spelare, får dessa total poängförlust, samt målskillnad 0-
0. 
 
Varje licens är personlig och gäller för såväl Landhockey som Indoor Hockey. 
 



 

  

§ 5 Utländska spelare 
Förening har rätt att använda utländska spelare, under förutsättning att dessa haft stadigvarande 
vistelse i Sverige i minst 30 dagar före aktuell match, vilket ska kunna intygas när så fordras.  
Förening ska senast 14 dagar före aktuell match anmäla till förbundet, om man ska använda sig av 
utländsk spelare. Anmälan ska kompletteras med intyg från aktuell spelare, där vederbörande styrker 
att hen är spelklar från sitt ursprungsland/moderförbund, en så kallad No Objection Certificate (NOC). 
Intyget ska ha kommit SLHFs kansli tillhanda senast 7 dagar före första match för den aktuella 
spelaren. Spelaren ska också vara licenserad, se §4. 
Anmälan ska insändas till förbundet via e-post (avsändningstid för e-post, gäller som 
anmälningsdag).  
Denna paragraf gäller ej spelare under 15 år.  
För utländsk spelare, som anmälts till förbundet gäller SLHFs övergångsbestämmelser, § 12. I de 
fall utländsk spelare ej uppfyller villkoren i § 5, ådöms aktuellt poängavdrag (se § 4).  
 
I de fall FIH, EHF eller Riksidrottsförbundet meddelar ändringar i sina bestämmelser, kommer SLHF 
att ändra regeln med omedelbar verkan.   
 
§ 6 Utvisning 
Utvisning av spelare och lagfunktionärer upptagna på laguppställningen sker enligt internationella 
regler.  
Domare ska, innan vederbörande spelare/funktionär lämnar planen, meddela om förseelsen är lindrig 
eller grov, samt meddela detta på matchrapporten. Grovt matchstraff innebär utvisning för resterande 
speltid i den enskilda matchen, inklusive eventuell förlängning och straffläggning, och därutöver 
avstängning i nästkommande match i samma tävling. I de fall matchen ifråga är den sista matchen i 
serie eller cup/turnering, gäller avstängningen i första matchen i nästa serie eller cup/turnering.  
Vid grov utvisning ska domaren samma dag muntligen anmäla händelsen till ledamot i TK eller 
förbundsstyrelsen, samt senast tre dagar efter händelsen skriftligen anmäla händelsen till 
Disciplinnämnden via formulär på hemsidan. Om hemsidan ligger nere anmäls händelsen skriftligen 
till förbundet via e-post.  
I övrigt hänvisas till RF:s stadgar, kap 14, bestraffningsärenden.  
 
Disciplinnämnden ska inom 14 dagar efter det att den skriftliga anmälan inkommit behandla ärendet 
och i detta ska ingå att samtliga inblandade parter ska ha rätt att yttra sig.  



 

  

Den skriftliga anmälan ska tillställas den anmälde för yttrande inom 10 dagar från det att den 
inkommit till Disciplinnämnden. 
Disciplinnämndens beslut ska, samma dag som beslut tagits, dels muntligen och dels skriftligen 
sändas till berörda spelare, spelarens förening, anmälande domare. Spelare som avstängts, får ej 
spela Indoor Hockey eller Landhockey under tiden straffet gäller. 
 
§ 7 Antidoping 
Om fler än två lagmedlemmar i ett lag begått dopingförseelse ska lämplig påföljd åläggas laget (t ex 
poängavdrag, diskvalificering från tävling/evenemang eller annan påföljd). Detta gäller utöver sådan 
konsekvens som ålagts enskild idrottsutövare som begått dopingförseelse.  
 
§ 8 Tävlingsdräkter 
Förening som anmäler lag till spel sanktionerat av SLHF ska innan serie- eller cupstart till SLHFs 
tävlingskommitté meddela föreningens färger på den totala tävlingsdräkten (tröja, byxor/kjol och 
strumpor). Bortalag ska senast 2 vardagar före match förvissa sig om hemmalagets tävlingsdräkt 
och dess färger. Vid samma slags färger eller färgkombinationer i tävlingsdräkten, är bortalaget 
skyldig att byta tävlingsdräkt, så att lagen går att skilja från varandra.  
Målvaktens dräkt ska vara skild från båda lagens. Samtliga spelartröjor ska vara försedda med tydliga 
siffror. Avvikelse från denna regel ska rapporteras av tjänstgörande domare på matchrapporten, 
varefter TK beslutar om utdömande av straffavgift eller andra åtgärder. 
I händelse av att hemmalaget bär annan matchdräkt än den angivna, åligger det hemmalaget att 
meddela detta till bortalaget minst 10 dagar före matchdag. Lag som ändrar matchdräkt under 
pågående säsong, ska omgående meddela detta till SLHF. 
 
§ 9 Matchtider och WO-bestämmelser 
Angivna matchtider fastställda i matchprogram ska hållas. I de fall lagen i god tid (5 dagar före 
match) anmält särskilda skäl till dröjsmål, kan överskridande godkännas av TK, i annat fall ska endast 
5 minuters försening av matchstart tolereras. Lag som ej anmält särskilda skäl och som överskridit 
femminutersregeln, kan ådömas WO. Vid haveri av fordon eller inträffade olyckor på väg till match, 
ska lagen medelst telefon meddela detta till matcharenan eller till motståndarlaget, så att matchen 
kan flyttas.  
Uppskjuten match ska spelas innan sista spelhelgen/omgången. 
I de fall hemmaföreningen ådöms WO, ska hemmaföreningen ersätta den drabbade föreningen för de 
verifierbara kostnader den åsamkats. 



 

  

Vid ådömd WO ska det förfördelade laget tilldelas två poäng med matchresultat 5-0 i tabellen för 
Indoor Hockey och 3-0 för Landhockey. 
 
§ 10 Sanktion för spel utanför ordinarie seriespel 
Förening och distriktsförbund ansluten till SLHF, som önskar arrangera cup/turnering ska ansöka om 
tillstånd/sanktion senast 30 dagar före matchtillfälle. Ansökan görs genom formulär på hemsidan.  
Förening ansluten till SLHF, som önskar deltaga i spel utomlands i cup/turnering, ska ansöka om 
tillstånd/sanktion senast 30 dagar före första matchtillfälle.  
Förening ansluten till SLHF, som önskar träningsmatch mot utländskt lag, ska ansöka om 
tillstånd/sanktion senast 15 dagar före matchdag. 
 
För spel i av SLHF sanktionerad cup/turnering krävs ej ansökan om sanktion. 
 
Alla sanktionsansökningar görs via formulär på hemsidan. 
Barn- och ungdomsarrangemang ska lyda under SLHFs anvisningar och riktlinjer.  
Förbundet kan, i de fallen tillstånd/sanktion ej sökts i laga tid, uttaga straffavgift enligt SLHFs 
tävlingsbestämmelser. För 2018/2019 är straffavgiften 1000 kronor. 
 
§ 11 Ekonomiska bestämmelser för serien 
De i serien deltagande föreningarna ska på fastställt datum före seriestart till förbundet insända 
anmälningsavgift. Denna avgift fastställes av TK. 
I anmälningsavgiften ingår bland annat domararvoden.  
 
§ 12 Övergångsbestämmelser 
Landhockey och Indoor Hockey ska ses som separata idrotter. Alltså kan en spelare representera en 
förening i Landhockey och en annan i Indoor Hockey. 
 
Spelare, som önskar övergå från en förening till en annan, kan göra detta efter SM-slutspel och till och 
med 7 dagar innan seriestart (normal övergångsperiod). Övergång kan därefter ske t o m den 30 
dagar innan SM-slutspel.  
Vid övergång ska av SLHF utfärdad övergångsblankett användas. Inga andra övergångar godkännes. 
Handlingarna insändes via e-post till SLHFs kansli, avsändningstid för e-post gäller som 
anmälningsdatum. 



 

  

En förenings andra lag som deltar i någon av SLHF administrerad serie är undantagen från 
övergångsregeln. Laget måste delta under annat namn än moderklubben. Samtliga spelare ska 
tillhöra moderklubben och vara licensierade för denna.  
Spelare får i dessa fall inte vandra mellan lagen under pågående säsong. 
Förening, som bryter mot någon eller några av dessa bestämmelser ådömes av SLHF fastställd  
straffavgift. För 2018/2019 är straffavgiften 500 kronor. 
 
Övergångshandlingar fordras för spelare fr o m kalenderår vederbörande fyller 15 år. 
 
En juniorspelare kan representera en förening som junior och en annan som senior under samma 
spelsäsong.  
 
§ 13 Domarbestämmelser 
Domarkommittén svarar för tillsättande av domare sanktionerade av SLHF. 
Vid förfall av de utsedda domarna, är arrangerande förening ansvarig för att fastställd match 
genomförs med minst 
a) två godkända domare 
b) en domare 
c) om ingen domare infinner sig, utse en domare från vardera lagen.  
Om domare uteblir ska DK kontaktas i första hand. Om ingen medlem i DK kan nås, ska medlem av TK 
eller SLHFs styrelse kontaktas.  
Domare, som erhållit kallelse till match, men som är förhindrad att döma, ska genast meddela detta 
till DK, som utser lämplig ersättare. Om ingen medlem i DK kan nås, ska medlem av TK eller SLHFs 
styrelse kontaktas. 
 
Domarens skyldigheter 
Det åvilar domaren att kontrollera  

• att laguppställning inkommit till sekretariatet.  
• att ledare och spelare upptagna på laguppställning är på anvisad plats 
• att kontrollera matcharenan 

 
Kontroll av matcharena 
Kallad domare ska senast 30 minuter före matchstart, för att förvissa sig om att spelplan, målburar 



 

  

och sarger uppfyller SLHFs krav för spelduglighet. Om ansvarig domare uteblir, åligger det 
hemmalaget att kontrollera matcharenan.  
Om inte laguppställning och spelplan uppfyller SLHFs krav, ska domaren ej starta matchen. 
Domare ensam äger befogenhet att avgöra, huruvida planen är spelduglig eller inte.  
  
§ 14 Matchrapport 
Hemmalaget ska samma dag till förbundet insända av lagledare och domare undertecknad 
matchrapport i original med laguppställningar, slutresultat, halvtidsresultat och målgörare, via e-post 
eller MMS. 
Vi användande av Altiusrt sköts detta per automatik.  
 
§ 15 Protester 
Protester rörande tekniska fel under match ska skriftligen insändas via formulär på hemsidan till 
Disciplinnämnden senast 3 vardagar efter spelad match. I samband med att den skriftliga protesten 
skickas in ska av SLHF fastställd protestavgift insättas på SLHFs Plusgiro. Vid godkänd protest 
återfås protestavgiften. Avslås protesten, tillfaller protestavgiften SLHF. 
För 2018/2019 är protestavgiften 500 kronor. 
 
§ 16 Matchsekreterare 
Vid seriematcher samt internationella matcher, ska matchsekreterare tjänstgöra. Arrangerande 
förening utser matchsekreterare. Gästande förening äger rätt att tillsätta biträdande 
matchsekreterare. Vid SM kan matchsekreterare komma att utses direkt av SLHF. 
Domaren är ansvarig för kontrollen av matchtid. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

§ 17 Poängräkning 
Vid match i seriespel ska poängberäkningen vara: 
Vid seger två (2) poäng till segrande lag, vid oavgjort spel en (1) poäng till vardera lag.  
Om två eller fler lag slutar på samma poäng avgör: 

1. Målskillnad (alla matcher) 
2. Antal gjorda mål (alla matcher) 

Om två eller fler lag fortfarande är lika efter ovanstående avgör: 
1. Poäng i inbördes möten mellan de inblandade lagen 
2. Målskillnad i inbördes möten mellan de inblandade lagen 
3. Antal gjorda mål i inbördes möten mellan de inblandade lagen 
4. Fair play-poäng (minuspoäng vid kort: -1 poäng för grönt, -2 för gult och -5 för rött kort) 
5. Lottdragning 

 
Vid utslagsmatcher (SM-slutspel) tillgrips straffläggning om först fem (5) straffar vardera, sedan en 
och en, tills avgörande sker (med samma straffläggare och i valfri ordning). 
     
§ 18 Matchtider 
Seniorer, Indoor Hockey  2 x 20 minuter 
Seniorer, Landhockey  2 x 35 minuter 
Juniorer, Indoor Hockey  2 x 20 minuter 
Juniorer, Landhockey  2 x 35 minuter 
 
§ 19 Övriga regler 
I övrigt hänvisas till följande regler i turordning: 

1. SLHFs stadgar 
2. SLHFs specialbestämmelser (t ex för SM) 
3. SLHFs Tävlingsbestämmelser 
4. Internationella regler, FIH, EHF och RFs stadgar.  

 
 
 



 

  

AVGIFTER  
§ 1Administrativt ansvar 

• Straffavgift för förening per urdraget lag senare än 30 dagar före seriestart  
1000 kr 

• Straffavgift för förening per urdraget lag efter seriestarten   
3.000 kr 

• Straffavgift för förening per urdraget lag efter sista seriespelsomgången  
6.000 kr 

§ 9 Sanktion  
• Straffavgift för förening som ej sökt sanktion 

1.000 kr 
§ 11 Övergångsbestämmelser 

• Straffavgift för förening  
500 kr 

§ 14 Protester 
• Protestavgift  

500 kr 
 
 


