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Händelsedefinitioner 
Skott: Ett skott på mål inträffar när en attackerande spelare med intention att göra mål skjuter pucken mot 
mål. Skott på mål är om pucken är inom målramen, d.v.s. i mål eller om målvakten räddar pucken från att 
gå i mål. 
Förtydligande:  

1. Alla mål registreras som ett skott. 

2. Rensningar och misslyckade passningar som går på mål räknas inte som skott. 

3. Skott i stolpe och ribba räknas inte som ett skott på mål 

Tekningsvinster: En vunnen tekning inträffar om spelaren som tar hand om tekningen gör så att laget 
spelaren tillhör får pucken i sin ägo. Vinner spelaren tekningen klart och tydligt i en tänkt riktning utan att 
laget får pucken i sin ägo så räknas det också som en vunnen tekning. 
Förtydligande:  

1. Spelaren som ska ta hand om tekningen spelar i laget som är i defensivzon och har boxplay. 

Spelarens intention är då att vinna tekningen rakt fram så pucken går över blå linjen så laget kan 

åka och byta. Även fast man ger bort pucken så var det spelarens intention och därför räknas det 

som en tekningsvinst. 

2. Om Centern som tar hand om tekningen blockerar den andra centern utan att röra pucken så att 

det uppstår en trängsel kring pucken. Den center vars lag får pucken i sin ägo vinner tekningen, 

även fast centern kanske inte ens rört pucken. 

3. Om pucken släpps och det blir trängsel kring pucken men man ser tydligt att en av centrarna drar 

pucken åt sidan eller bakåt, men blir sedan av med den så ska räknas det fortfarande som en vinst 

för centern som drog pucken bakåt eller åt sidan.  Eftersom han kontrollerade pucken innan han 

blev av med den. 

4. Är det omöjligt att avgöra vem av spelarna som vann tekningen så är får man gå efter vilket lag som 

får pucken i sin ägo efter tekningen. 

Tackling: En tackling innebär att en spelare fysiskt och med tillåtna medel tacklar en spelare som har 
pucken för att vinna den till sitt lag. Man får även med tillåtna medel tackla en spelare som precis gjort sig 
av med pucken. 
 
Förtydligande: 

1. En tackling som resulterar i utvisning ska inte registreras som en tackling, positiv statistik ska inte 

ges när det handlar om överträdelser. 

2. För att en tackling ska godkännas som korrekt måste den ske med kroppen. Kontakt med klubban 

är inte en tackling. En cross checking framför mål i bröstet på en motspelare är ingen tackling, även 

fast det inte resulterar i utvisning. 

3. En tackling ska vara en kraftfull kontakt. En knuff med armarna eller om man bara står i vägen för 

puckhållarens väg räknas inte som tackling. 

4. Direkt kroppskontakt måste ske om du ska krediteras för en tackling, om du försöker tackla en 

spelare som flyttar sig och du träffar sargen ska inte krediteras med en tackling. 

5. Om en spelare står upp och stoppar sin motståndare i en ”en-mot-en” situation ska spelaren 

krediteras med en tackling 

6. Om spelaren som tacklar ramlar till isen så ska spelaren ändå krediteras med en tackling. Även fast 

den spelare som tacklades står upp och inte tacklaren. 

 
 
 



 

Blockerade skott: Ett blockerat skott är när ett skott från en anfallande spelare som hade renderat i ett 
skott mot mål täcks undan av en defensiv spelare. Målvakten räknas inte som defensiv spelare i detta fall. 
Förtydligade: 

1. Ett blockerat skott är inte poäng för en attackerande spelare. 

2. Om ett skott tar på målvakten men pucken fortsätter mot mål men styrs åt sidan av en defensiv 

spelare räknas inte som blockerat skott, bara som skott på mål. 

3. Ett skott som blockeras eller styrs bort utan intention är ett blockerat skott. 

Missat Skott: Ett missat skott innebär att ett skot som har intention att gå på/i mål inte träffar målet. Ett 
skott som går i ribban eller stolpen räknas som missat skott. 
Förtydligande: 

1. Ett skott som blockeras eller styrs bort är inte ett missat skott. 

2. En rensning eller ett pass som missas och går förbi målet är inte ett missat skott. 

3. Ett skottförsök som oavsiktligt tar på en medspelare och blockeras eller styrs undan är inte ett 

missat skott. 

4. Om ett skott tar på en medspelare som försöker styra in pucken i mål men missar målet, är det ett 

missat skott för spelaren som försökte styra pucken. 

5. Alla skott som skulle gått utanför målet men som ändå räddas av målvakten räknas som ett missat 

skott. 

Giveaway: En giveaway innebär att en spelares egna aktion gör så att motståndarlaget får pucken i sin ägo. 
Förtydligande: 

1. Alla puckinnehavs byten är inte giveways och takeaways. 

2. Om en spelare har som intention att rensa/dumpa pucken så är det ingen giveaway. Så bara för att 

puckinnehavet försvinner är det inte alltid en giveaway. Man måste förstå skillnaden mellan en 

giveaway och puckinnehavsbyte. Spelaren kan dumpa/rensa pucken för att få till ett byte eller bara 

få bort pucken ur sin zon, då det är spelarens intention är det inte en giveaway. 

3. Om du har som intention att antingen rensa eller passa pucken men du gör det dåligt och 

motståndaren får fördel av detta så kommer det räknas som en giveaway. 

4. Om målvakt eller en spelare som rensar pucken längs sargen i sin egen zon, och den hamnar hos en 

motspelare är det en giveaway. 

Takeaway: En takeaway innebär att en defensiv spelare tar pucken av sin motståndare och får en 
spelvändning och puckinnehavet. Bryter man en pass och får pucken i sin ägo är det också en takeaway. 
Förtydligande: 

1. En takeway är en personlig statistik och man måste få puckinnehavet om det ska vara godkänt. 

2. Alla puckinnehavs byten är inte takeaways. 

3. Om den anfallande spelaren slår en bra passning och den defensiva spelaren bryter den och sätter 

igång en spelvändning så är det en takeaway. Spelaren som bröt passen och fick pucken ska 

krediteras med en takeaway. 

 


