






































ROOKIEBILAGA FÖR SPELARE I SHL Förtydliganden
Alla Matcher 30, 40, 50 Grundserien 13.000 kr per steg Speltid (för mv gäller i protokoll) 1) En spelare som uppnår 100 minuters speltid i SHL 
Alla Slutspel 4, 8, 12, 16, 20 Slutspel 10.000 kr per steg Speltid (för mv gäller i protokoll)  (ej innan), oavsett ålder, skall erbjudas rookieavtal med
Alla Vinst Kvalspel 500 kr per match Speltid (för mv gäller i protokoll) tillhörande bonusbilaga. För målvakter gäller 300 min. i
Alla Vinst Grundserien 500 kr per match I protokoll SHL alternativt 10 matcher som reserv i SHL. Dessa alt.
Alla Vinst Slutspel 1.500 kr per match I protokoll (300 min/10 matcher reserv) kan ej kombineras.
Alla Matcher i JVM (i EHT* lag) J20 Landslag 10.000 kr per match Speltid *) även USA & Kanada 2) Sista säsongen som en spelare skall ha 
Alla Matcher i JVM, med övriga J20 Landslag 1.000 kr per match Speltid rookieavtal är säsongen då spelaren fyller 21 år 
Alla Matcher i JVM B J20 Landslag 500 kr per match Speltid under säsongens andra kalenderår.
Alla Matcher i EHT Landslag 10.000 per match Speltid Säsongen 16-17 = sista rookiesäsong för -96
Alla Match i A VM (i EHT* lag) Landslag 27.500 kr per match Speltid *) även USA & Kanada Säsongen 17-18 = sista rookiesäsong för -97
Alla Match i A VM, med övriga Landslag 2.500 kr per match Speltid Säsongen 18-19 = sista rookiesäsong för -98
Alla Matcher B VM Landslag 1.500 kr per match Speltid Säsongen 19-20 = sista rookiesäsong för -99

Ute sp. Total speltid 750 min Grundserien 72.000 Speltid räknas på en nivå 3) Minimitid för ett rookieavtal är säsongen ut och 
Ute sp. Total speltid 650 min Grundserien 48.000 Speltid räknas på en nivå längsta avtalstid är t.o.m. den säsong som spelaren
Ute sp. Total speltid 550 min Grundserien 24.000 Speltid räknas på en nivå fyller 21 år det andra kalenderåret. En spelare
Ute sp. Total speltid 450 min Grundserien 12.000 Speltid räknas på en nivå kan alltså ha flera 1 års avtal under sin rookietid
Ute sp. 1:a i +/- i eget lag Grundserien 48.000 kr Speltid i min 35 matcher 4) Total intjänad bonus för en säsong utbetalas senast
Ute sp. 2:a i +/- i eget lag Grundserien 36.000 kr Speltid i min 35 matcher 30 April samma säsong, alt att spelare och klubb enas
Ute sp. 3:a i +/- i eget lag Grundserien 24.000 kr Speltid i min 35 matcher om att lägga ut bonusen på följande 12 mån. OBS att
Ute sp. 4:a i +/- i eget lag Grundserien 12.000 kr Speltid i min 35 matcher bonus är ett engångsbelopp och skall ej räknas dubbelt.
Ute sp. 1:a i poängliga/rookies Grundserien 25.000 5) All bonus nollställs efter varje säsong.
Ute sp. 2:a i poängliga/rookies Grundserien 10.000 Gäller bland samtliga med rookieavtal 6) Samtliga spelare som spelat 100 minuter i SHL
Ute sp. 3:a i poängliga/rookies Grundserien 5.000 Gäller bland samtliga med rookieavtal skall ha rookieavtal t.o.m. den säsong spelaren
Ute sp. Topp 4 i total poängliga Grundserien 150.000 kr fyller 21 år det andra kalenderåret. 
Ute sp. Topp 4 i total poängliga Slutspel 75.000 7) En spelare som har haft speltid i 40 matcher i Hockey-

Back 1:a i poängliga/rookies (B) Grundserien 15.000 Gäller bland samtliga (B) med rookieavtal Allsvanskan skall gå direkt in på rookieavtal, dvs han
Back 2:a i poängliga/rookies (B) Grundserien 5.000 Gäller bland samtliga (B) med rookieavtal behöver inte kvalificera sig via 100 minuters speltid.
Back 1:a i poängliga/rookies (B) Slutspel 10.000 Gäller bland samtliga (B) med rookieavtal 8) För utländska spelare samt för spelare som tillhör lag 
MV Hållna nollor Grundserien 12.000 kr per match Start i må l+ minst 50% av matchtid som går upp i SHL finns speciell information hos SHL/SICO
MV Hållna nollor Slutspel 20.000 kr per match Start i mål + minst 50% av matchtid 9) När en spelare får rookieavtal börjar alla 
MV Match från start Slutspel 15.000 kr per match Start i mål bonusberäkningar (istid, matcher etc. från noll "0")
MV 1:a räddnings % totalt Grundserien 100.000 Speltid i min 26 matcher Grundserie = SHL:s 52 omgångar
MV 2:a räddnings % totalt Grundserien 75.000 Speltid i min 26 matcher Slutspel = Åttondel, kvart, semi & final.
MV 3:a räddnings % totalt Grundserien 50.000 Speltid i min 26 matcher Vinst = Seger på full tid alt via övertid/straffar
MV 1:a i räddnings % totalt Slutspel 120.000 kr Speltid i minst 50% av matchtid EHT= Matcher som ingår i Euro Hockey Tour
MV 2:a i räddnings % totalt Slutspel 84.000 kr Speltid i minst 50% av matchtid EHT lag: SWE, RUS, FIN, CZH. *) + USA & CAN
MV 3:a i räddnings % totalt Slutspel 60.000 kr Speltid i minst 50% av matchtid Nya minimilöner säsongen 16-17 och 17-18



Alla Guldhjälmen 300.000 kr 18 år: 20.000kr    19 år: 21.000kr.
Alla Årets rookie 75.000 kr All statistik tas från SHL.se 20 år: 22.000 kr   21 år: 23.000 kr

Nya minimilöner säsongen 18-19

18 år: 20.500kr    19 år: 21.500kr.

20 år: 22.500 kr   21 år: 23.500 kr
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