
 
 

DEFINITIONER 

 

• Stor GrabbStor GrabbStor GrabbStor Grabb    
Hemsidans egen hedersutmärkelse till lojala spelare, eller spelare som stått ut lite extra i poängligan eller målvaktsligan under minst fyra säsonger. 

• Så beräknas ’Stor Grabb’Så beräknas ’Stor Grabb’Så beräknas ’Stor Grabb’Så beräknas ’Stor Grabb’    
För att tillgodoräkna sig poäng måste spelaren spela minst 30% av matcherna en säsong enligt följande: 1 spelad match = 2,5 poäng, 1 mål = 1 poäng, 1 assist = 1  

poäng, 1 räddning (mv) = 0,05 poäng. När spelaren uppnår 500 poäng tilldelas titeln ’Stor Grabb’ som utnämns i den ordningen spelarna når målet. 

• Spelare med samma namnSpelare med samma namnSpelare med samma namnSpelare med samma namn    
Om spelare i SIK har samma namn som någon som tidigare spelat i klubben utgers ordningsnummer till de spelare utom den första i romersk stil: II, III, IV osv. 

• Back eller forward?Back eller forward?Back eller forward?Back eller forward?    
Det är många spelare som både spelat back och forward, även skiftat under säsong. För att tillgodoräkna sig poäng för respektive position räknas poäng etc. för 

den position som spelare till största delen haft. Ex. 18 spelade matcher, 10 som back, 8 som forward = Back. 

• HattrickHattrickHattrickHattrick    
Tre mål eller mer i samma match. 

• Matchvinnande mål (GWG)Matchvinnande mål (GWG)Matchvinnande mål (GWG)Matchvinnande mål (GWG)    
Matchvinnande mål (game winning goal) är det mål som gjorde matchen vinnande, dvs. motståndarnas målskörd +1. Ex. Om laget vunnit med 3-0 är målskytten 

till 1-0 den målskytt som anses ha gjort det matchvinnande målet. 

• MålvaktsrekorMålvaktsrekorMålvaktsrekorMålvaktsrekordddd    
För att målvakterna ska kunna tillgodoräkna sig rekord måste de ha stått i mål (GPI) minst 30% av matcherna. 

• Nykomling (rookie)Nykomling (rookie)Nykomling (rookie)Nykomling (rookie)    
Nykomling räknas spelaren som den säsong de spelat 30% eller mer av tävlingsmatcherna. 

• Poängligans beräkningPoängligans beräkningPoängligans beräkningPoängligans beräkning    
Beräkningsordning för att fastställa placering i poängliga: 1) Flest antal poäng därefter; 2) Flest antal mål därefter; 3) Lägst antal spelade matcher. 

• SäsongSäsongSäsongSäsong    
En spelad säsong anses den vara om spelaren spelat i 30% av tävlingsmatcherna. 
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