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Kapitel 1
§4 a)

Förening

Anmälningsavgifter

Anmälan till seriespel och distriktsmästerskap är bindande.
Återbetalning av serieavgifter och administrationsavgifter medges ej efter anmälningstidens utgång
eller vid utdragning av lag.
Utdragning skall ske skriftligen.
Om förening anmäler tre (3) lag eller fler till seriespel kan inbetalningen av administrations- och
serieavgifter uppdelas i två lika stora delar, vilka senast skall vara betalda innan datum angivet på
inbjudan till seriespel.

Kapitel 3
§9 c)

Före match

Färglicens spel i seniorserierna

Inga spelare med färglicenser (grön, blå, röd) äger rätt att deltaga i seniorspel.

§12 a)

Distriktstävlingar

För förutsättningar för respektive distriktsserie se seriedirektiv.

§12 d)

Distriktsmästerskap (DM)

För förutsättningar för distriktsmästerskap se seriedirektiv för DM

§16 c)

Könsdispens

Distriktsförbunden tillämpar generell könsdispens för flickor födda 2006 eller senare för spel i pojklag i
samma åldersgrupp eller äldre.

§18 a)

Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av domare

Domare i distriktsförbundens regi är klassificerade enligt steg 3, 2 och 1 samt föreningsdomare, där
steg 3 är högsta rankingen. Domare i distriktets regi (ej föreningsdomare) ska inneha åldern lägst
18år. Dispens kan utfärdas.
Senior, junior- och ungdomsmatcher (från 14-år), ska dömas av två utbildade distriktsdomare (steg 3,
2 eller 1) eller förbundsdomare.
Om kallad domare ej infinner sig till match kan match genomföras med en domare. I fall där lag eller
domare vägrar att genomföra matchen ska matchen ställas in. Detta ska alltid rapporteras.
Föreningen bör utbilda minst två föreningsdomare per tre anmälda lag på blå nivå och minst två GU 1
domare per tre anmälda lag på röd nivå dessa skall utbildas av utsedd kursinstruktör från
distriktsförbundet.
Ungdomsmatcher (under 14 år) ska genomföras. En förening äger därför inte rätt att neka spel om
utbildad föreningsdomare inte finns att tillgå utan matchen kan dömas av obehörig person och detta
skall rapporteras till distriktsförbundet.
Föreningsdomare rekommenderas att vara minst två (2) år äldre än det lag man dömer
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§18 b)

Tillsättning av domare

Tillsättning av matcher som skall dömas av föreningsdomare görs av hemmaföreningen i samarbete
med Förbundskansliet. Övriga matcher tillsätts av Förbundskansliet i samarbete med Förbundets DK

§18 c)

Utrustning för domare

Domare skall vid match vara utrustad enligt följande:
A. Distriktens föreskrivna domarställ:
- Enhetlig tröjfärg inom paret
- Svarta domarshorts
- Svarta domarstrumpor. Strumporna skall vara uppdragna under hela matchen.
B. Visselpipor av samma typ skall användas inom paret.
C. Mätutrustning, dvs. måttband (ej egen konstruktion)
D. Tidtagarur
E. Idrottsskor (helst svarta)
F. Domarkvittenser rapporteras via IBIS, i de fall där kontant betalning sker skall kvittens från
respektive distriktsförbund användas.
G. Rött kort
Domare får ej bära pannband, keps eller annan huvudbonad.

§18 d)

Matchprotokoll

Domare skall även kontrollera att spelare med dispenser har med dispensbeslutet. Kan inte spelare
uppvisa dispensbeslutet, skall detta rapporteras på matchprotokollet under anmärkningsvärda
förhållanden. Spelaren som inte kan uppvisa dispens får deltaga på matchen. Domaren skall fråga
efter ledarlicens om ledarlicens saknas skall detta noteras på protokollet.
Svenska innebandyförbundets matchprotokoll i IBIS skall användas i alla serier för utom
sammandragen på GRÖN nivå där laguppställning skall fyllas i.

§18 e)

Utbetalning av domararvoden

Hemmalaget skall utbetala domararvodet samt reseersättning.
Betalningen kan ske kontant eller efter godkännande av förbundskansliet via bankbetalning.
Utbetalning via bankbetalning av domararvodet samt reseersättning skall senast vara domaren
tillhanda senast onsdagen veckan efter utfört uppdrag.
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§18 f)

Reseersättning

För matcher inom Göteborgs Innebandyförbunds distrikts gränser gäller:
Reseersättning utgår med 22 kr per mil/uppdrag/per domare. Vid ensamuppdrag utgår ersättningen 32
kr per mil/uppdrag. Reseersättningen avrundas uppåt till närmast 10-tal kronor, dock lägst 50 kr.
(om samåkning skett och en domare tar ut reseersättningen så skall bägge domarnas ersättning
redovisas på samma kvitto och avrundningen sker uppåt på samma sätt).
Bägge domarna tar ut reseersättning utifrån den resväg domaren har från hemmet till anläggningen
och tillbaka.
Det skall betalas normalt ut en (1) reseersättning per uppdrag där ett uppdrag kan bestå av flera
matcher i samma anläggning. Om väntetiden mellan två matcher är minst 2 timmar äger domarna rätt
till ytterligare en reseersättning. (Då avses tid mellan beräknat matchslut och nästa matchstart).
Om domare får ytterligare uppdrag samma dag i annan anläggning utgår reseersättning från hemmet
till den nya anläggningen enligt samma villkor som det första uppdraget.
Eventuell parkeringsavgift och trängselavgift ersätts av föreningen utifrån gällande tariff.
Samåkning bör ske där det är möjligt.
Har samåkning skett, skrivs bägge reseersättningarna på den domares kvitto som kört.
För de domare som är bosatta utanför vårt distrikt gäller följande direktiv:
Istället för att använda bostaden som utgångspunkt används någon av de fyra infartspassager som
domarna passerar igenom in i vårt distrikt. Det är alltså starten för Din avståndsmätning till hallen.
Dessa punkter är:
RV27/40 - Avfart nr 79 mot väg 156
E6/E20 från Söder - Avfart nr 61 mot Lindome
E20 - Avfart nr 88 mot Floda E6- Avfart nr 86 mot Kungälv/Ytterby

För matcher inom Bohuslän-Dals Innebandyförbunds distrikts gränser gäller:
Reseersättning
Resa med egen bil = SEK 30/mil (restid och längd utgår alltid ifrån domarens hemkommun)
Domarna skall samåka
Reseersättning styrs av statliga normer.
Restidsersättning

Vid bortavaro från hemmet (bostaden)

§21 c)

Tid
4 – 6 Tim
6 – 8 Tim
8 – 24 Tim

Ersättning
100 SEK
200 SEK
300 SEK

Matchstart

Innan beslut tas om att ställa in matchen ska minst 5 minuter ha förflutit.
Om tid finns, med hänsyn tagen till kringliggande arrangemang, för att starta matchen med försenad
matchstart så ska matchen genomföras.
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§22 a)

Matchändring i distriktstävlingar

Förbundet äger rätt att ändra matchdag, tid och spelhall om skäl föreligger över vilka inblandade lag ej
råder.
Förbundet äger rätt att för förening vars lag på den nivån man deltar i SM tävling ändra matchdag, tid
och spelhall. (ex spelar man i J-allsvenskan så flyttas EJ seniormatch). Detta sker oavsett om lagen är
överens om att ändra matchen i distriktets serie eller ej.
Distriktsförbundet har rätt att besluta om matchändring av ovan nämnda skäl minst 5 arbetsdagar
innan utsatt matchdatum utan att lagen är överens.
Distriktsförbundet skall medgiva ändrad matchdag, tid och spelhall, under förutsättning att
motståndarlag, på giltiga grunder, inte motsätter sig detta.
Ansökan skall ske på avsett formulär. Ansökande förening betalar föreskriven matchändringsavgift,
vilken är beroende av när matchändringen skriftligen är Distriktsförbundet tillhanda.
Distriktsförbundet kallar föreningarna skriftligen (via mejl) till ny speltid.
(Vid matchändringar utan Distriktsförbundets vetskap eller medgivande kan felande förening åläggas
erlägga tävlingsavgift. Dessutom kan WO utdömas.)

Anmälnings, domar och Tävlingsavgifter
Administrativa avgifter
Administrationsavgift per förening

3 000 kr

Anmälningsavgifter
Seniorer
Div. 2 herrar
Div. 3 herrar
Div. 4 herrar
Div. 5 herrar
Div. 6-herrar
Div. 1 damer
Div. 2 damer
Div. 3-damer
Reserver 3x20
Reserver 3x15
Herrveteraner
Damer reserver
Damveteraner
First League

Startavgift
14 000 kr
12 000 kr
9 500 kr
7 000 kr
4 000 kr
12 000 kr
8 000 kr
4 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
4 000 kr
5 000 kr
4 000 kr
2 500 kr

Domartariff
750 kr
650 kr
550 kr
500 kr
500 kr
700 kr
550 kr
500 kr
500 kr
280 kr
280 kr
500 kr
280 kr
300 kr

**Rödnivå
Ungdom 97–05
Ungdom 97–05

2 200 kr
2 200 kr

400 kr (3x20 min)
250 kr (3x15 min)

**Blånivå
Barn 06–08
1 600 kr
** serier samadministreras med Hallands innebandyförbund
Grönnivå sammandrag
Barn 09–10
Vårserien
Barn 06–09

110 kr (2x20 min)

300 kr/sammandrag

55 kr

500 kr

100 kr
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Övriga tävlingsavgifter
Administrativa merkostnader:
WO-avgift (per match)
3 000 kr +ev. merkostnader*
Protestavgift (per protest)
2 000 kr
Matchändring:
Matchändringar fram till och med 14:e oktober utan kostnad detta om matchändringen görs 11
arbetsdagar eller tidigare än matchdag, annars gäller avgifterna nedan.
Efter omlottning på röd nivå i december kan man kostnadsfritt göra matchändringar fram till och med
14 januari.
Från 15:e oktober:
Matchändringar 11 arbetsdagar eller tidigare
10 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch
1 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch
10 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch
1 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch

200 kr
1 000 kr
2 000 kr
500 kr
1 500 kr

* Fastställs av distriktets Tävlingskommitté
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Utdragning/uteslutningsavgift seriespel:
senior- /veteranlag
senior- /veteranlag
senior- /veteranlag
Blå nivå
Blå nivå
Blå nivå
Röd nivå (höst)
Röd nivå (höst)
Röd nivå (höst)
Röd nivå (vår)
Röd nivå (vår)

1/5 – 31/10
1/11 – 31/12
1/1 – säsongsslut
1/5 – 31/7
1/8 – 31/10
1/11 – Säsongslut
1/5 – 31/7
1/8 – 31/10
1/11 – 31/12
1/12 – 15/1
15/1 – Säsongsslut

Utdragningsavgift Distriktsmästerskapen:
Seniorer
Juniorer
Ungdom

2 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
0 kr
1 000 kr
2 000 kr
0 kr
1 000 kr
2 000 kr
0 kr
2 000 kr

2 000 kr
2 000 kr
2 000 kr

Dispensavgifter per spelare:
Åldersdispens samtliga tom 31 okt.
From med 1 nov.
Seniorer
Juniorer
Barn o Ungdom

500 kr
500 kr
250 kr

Ledarlicens
Avsaknad av godkänd ledare

500 kr

Föreningsdomare
Där föreningen ej tagit fram erforderligt antal föreningsdomare
kan föreningen avgiftsbeläggas.

1000 kr per Matchtillfälle

Övriga tävlingsavgifter:
Ej nedplockad sarg (Göteborgs kommun)
Ej utmärkta byteszoner
Ej hörsammat kallelse till obligatorisk sammankomst
Ej fungerande sekretariat
Ej Liverapportering H2 o D1
Ej Händelserapportering inom 24 timmar i seniorserierna
Ej Resultatrapportering inom 2 timmar i seniorserierna efter matchslut

500 kr
100 kr
300 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr

Utrustningsbrister:
Ej föreskriven kaptensbindel
Ej föreskriven målvaktströja
Ej enhetliga matchtröjor
Ej föreskriven tävlingsdräkt
Avvikande matchbyxor
Avvikande strumpor
Spel i västar

100 kr
300 kr
300 kr
500 kr
300 kr
100 kr
1 000 kr

Distriktslag:
Nomineringsavgift
Deltagaravgift per tillfälle

200 kr
50 kr

200 kr
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Bilaga 1. Seriedirektiv för Distriktets seniorserier
Åldersklasser i veteranserier
Herrveteraner + 35 (1983)
Damveteraner + 32 (1986)

Divisionslag i seriesystemet
Allmänt (gäller både dam o herr)
En förening har rätt att ha med flera lag så kallade divisionslag i seriesystemet för herrar/damer.
Föreningen får bara ha ett lag per serie.
Divisionslag kan EJ avancera till förbundsserie.
Ett Divisionslag räknas som ett unikt lag dit spelare endast kan flyttas enligt gällande regler för
divisionslag se regelverket under (Spelarförflyttningar inom förening.)
Divisionslag skall benämnas med föreningens namn med tillägg av den division de spelar i [ex:
Götaplatsens IBF Div5].
Om en förening får två divisionslag på samma serienivå vid serieindelningen för den kommande
säsongen så finns det möjlighet för föreningen att överlåta platsen till en ”NY bildad” förening enligt
RF:s stadgar. Ansökan att överlåta platsen i aktuell serietillhörighet söks hos Göteborgs
Innebandyförbund.
Vid ett ombildande till ny förening får inte det nya namnet förknippas med representationslagets.
Exempel: Götaplatsens IBK får inte ombildas till Götaplatsens IBF utan kan istället bli Heden IBK eller
liknade.

Förening utträde eller uteslutning ur serie
Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning skall placeras i distriktets lägsta
divisionsserie.

Herrar
Förening kan anmäla ett Divisionslag i lägsta divisionen. Divisionslag som kvalificerat sig för högre
division placeras i denna. Divisionslag får avancera till näst högsta distriktsserien där lagets resultat
räknas som representationslag. Divisionslag får ej avancera till, eller spela på, samma nivå som
föreningens representationslag (A-lag). Ett Divisionslag räknas som ett unikt lag dit spelare endast kan
flyttas enligt gällande regler för divisionslag se regelverket under (Spelarförflyttningar inom
förening.)
Divisionslag är inte tillåtet i distriktets högsta serier (gäller from 2015-herrar Div. 2)
För divisionslag som kvalificerar sig från näst högsta distriktsserie till högsta distriktsserien erbjuds
möjligheten att ta platsen i högsta distriktsserien som ”NY” förening. Detta genom att man skapat den
nya föreningen innan den 30 april det spelår man har kvalificerat sig. Denna möjlighet att omvandla ett
divisionslag till normal förening kan endast ske om man kvalificerar sig till högsta distriktsserie.
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Damer
Förening kan anmäla ett Divisionslag i lägsta divisionen. Divisionslag som kvalificerat sig för högre
division placeras i denna.
Divisionslag får avancera till högsta distriktsserien där lagets resultat räknas som representationslag.
Divisionslag får ej avancera till, eller spela på, samma nivå som föreningens representationslag (Alag).

Spelarförflyttningar inom förening.
I serier där två lag från samma förening deltar får inga spelarförflyttningar ske mellan de berörda
lagen.
Spelare som gör spelarförflyttning uppåt i seriesystemet. Ex från Div. 5 till Div. 4.
Man behöver ej anmäla detta till Förbundskansliet, utan så fort man är uppskriven på det högre lagets
protokoll, så är man automatiskt registrerad för det laget och kan ej längre spela för det nedre laget.
Spelare som gör spelarförflyttning neråt i systemet. Ex från Div. 4 till Div. 5.
Spelarförflyttning görs genom att ej delta i två ordinarie seriematcher för det högre rankade laget.
Att delta är lika med att spelaren varit noterad i matchprotokollet, därefter är spelaren spelklar för det
lägre placerade laget.
Bryter man från ovanstående regler ska spelaren betraktas som okvalificerad spelare enligt SIBF; s
tävlingsbestämmelser tävlingsföreskrifter.
Detta system är självreglerande och föreningar som misstänker avsteg av från reglerna skall
rapportera detta till distriktsförbundet.
Distriktsförbundet kan även på egen inrådan starta en utredning.
Spelare som deltar i divisionslag har rätt att delta i andra serier såsom reservserier, juniorserier och
dyligt.
Det är föreningens ansvar att innan match se till att spelaren tillhör rätt lag i det administrationssystem
som förbundet erbjuder.
Obegränsat antal spelarförflyttningar kan göras mellan lagen fram t.o.m. den 31 januari.
Efter den 31 januari får endast spelarförflyttningar uppåt i systemet göras.
En spelarförflyttning nedåt i systemet kan dock påbörjas innan den 31 januari och verkställas efter den
1 februari enligt gällande regler för spelarförflyttningar.
Exempel:
Spelare (Bosse) spelar match med det högre rankade laget den 30 januari.
Bosse står sedan över de två följande matcherna för laget i samma seriematch 1 den 4 februari och
match 2 den 10 februari.
Efter detta kan spelarförflyttningen verkställas.

Dispenser Veteranserie.
Dispensregler för underåriga spelare i veteranserien:
1. Endast en dispens per spelare och säsong beviljas. Ansökan kan ske till och med den 31 januari.
Dispensen gäller endast en säsong.
2. Max fem (5) dispenser per lag.
3. Max två (2) spelare med dispens under match.
4. Om spelare med dispens deltar i match med föreningens representationslag (dam eller herr)
förverkas dispensen.
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Funktionärer.
Hemmalaget tillsätter och ansvarar för att minst följande funktionärer finns.
Protokollförare enligt TB Kap 3 §20b.
Matchtidtagare enligt TB Kap 3 §20e.
I distriktets högsta serie ska även en speaker enligt TB Kap 3 §20b finnas.

Händelse, resultatrapportering
I högsta distriktsserierna herr div. 2 och dam div.1 skall händelserapportering utföras online IBIS
I övriga seniorserier skall händelserapporteringen vara inlagd i IBIS senast 24 timmar efter spelad
match och matchen skall vara resultatrapporerad senast 2 timmar efter matchslut.
Ingen händelserapportering skall ske på GRÖN, BLÅ och RÖD nivå (endast resultat skall rapporteras
in i IBIS).

Matchdräkt/Utrustning.
Målvakt:
Målvakten skall vara utrustad med numrerad målvaktströja av idrottsmodell. Domare får tillåta målvakt
att spela med tejpad siffra. Händelsen skall rapporteras och en administrativ merkostnad kan komma
att utdömas.
Kaptensbindel:
Saknas lagkaptensbindel skall detta rapporteras av domare.
Tejp är ej att anse som bindel.
I samtliga klasser förutom i högsta distriktsserien utdöms merkostnader först vid upprepade förseelser
med avseende på kaptensbindel. I barnidrott (-11 år) tillåts spel utan armbindel.

Spelplan
Spelplanen ska vara 40 m x 20 m (längd/bredd). Dispens för spelplan som understiger dessa mått kan
sökas hos Göteborgs Innebandyförbund.

Ledarlicens.
Vid match administrerad av distriktsförbundet skall minst en av de på matchprotokollet uppsatta
ledarna för respektive lag ha genomgått av distriktsförbundet godkänd ledarutbildning och därigenom
erhållit ledarlicens.
Ej licensierad ledare som leder ett lag kan bestraffas om det vid matchtillfälle inträffar någon
anmärkningsvärd händelse. I yttersta fall kan även förening/lag, efter yttrande, åläggas administrativa
merkostnader eller uteslutas ur tävling
Licenskontroll görs av administrerande myndighet.

Serieträffar.
Inför varje säsong kan serieträff anordnas. Förenings närvaro är obligatorisk. Vid uteblivande från
obligatoriska träffar kan administrativa avgifter utdömas. Serieträffar anslås på www.gibf.se.eller
www.bdibf.com Det är föreningens ansvar att hålla sig informerad om dessa.
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Bilaga 2. Seriedirektiv för Göteborgs Innebandyförbunds DM
Herrar
Max 16 lag
Sista anmälningsdag ligger i februari månad vid mer än 16 lag anmälda så gäller anmälningsdatumet
som anmälan och det senare anmälda laget ställs på väntelista endast representationslag får deltaga.
Kvalspel (gruppspel)
16 lag lottas in i 4 stycken 4-lags grupper. Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid.
De 4 högst rankade lagen seedas till var sin grupp och lottas in i en grupp om 4 lag.
A - Slutspel
Kvartsfinaler
1–2 i varje grupp går vidare till kvartsfinaler.
Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid
Semifinaler
Segrande lag i kvartfinal spelar Semifinal.
Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid
Final
Segrande lag i respektive semifinal spelar Final.
Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid
B-Slutspel
3:an i gruppspelen går till B-Slutspel
Semifinaler
Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid
Final
Segrande lag i respektive semifinal spelar Final.
Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid
B – Licenspelare: Inga spelare födda 2001 och yngre får deltaga i DM för seniorer.
Dispenser: Inga Dispenser är tillåtna i DM.

11

Göteborgs / Bohuslän Dals Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2017–2018

Damer
Max 8 lag
Sista anmälningsdag ligger i februari månad vid mer än 8lag anmälda så gäller anmälningsdatumet
som anmälan och det senare anmälda laget ställs på väntelista endast representationslag får deltaga.
Kvalspel (gruppspel)
8 lag lottas in i 2 stycken 4-lags grupper. Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid.
De 2 högst rankade lagen seedas till var sin grupp och lottas in i en grupp om 4 lag.
Semifinal
1–2 i varje grupp går spelar semifinal.
Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid
Final
Segrande lag i respektive semifinal spelar Final.
Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid
B-Slutspel
3:an – 4:an i gruppspelen går till B-Slutspel
Semifinaler
Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid
Final
Segrande lag i respektive semifinal spelar Final.
Speltid 2x20 min sista 3 min effektiv tid
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Bilaga 3. Seriedirektiv för barn- och ungdomsserier.
Ledarlicens
Vid match administrerad av distriktsförbundet skall minst en av de på matchprotokollet uppsatta
ledarna för respektive lag ha genomgått av distriktet godkänd ledarutbildning och därigenom erhållit
ledarlicens.
Ej licensierad ledare som leder ett lag kan bestraffas om det vid matchtillfälle inträffar någon
anmärkningsvärd händelse. I yttersta fall kan även förening/lag, efter yttrande, åläggas administrativa
merkostnader eller uteslutas ur tävling
Licenskontroll görs av administrerande myndighet.

Utrustning
Skyddsglasögon: skall användas av samtliga spelare med färglicens.
Små målburar: 90X120 skall användas i samtliga matcher på Grön och Blå nivå.

Röd Nivå
Anmälan görs till 4 olika nivåer som är åldersstyrda 12, 14, 16 o 18 år.
Röd nivå:
Juniorer 20 år (97)
Juniorer 18 år (99)
Flickor /Pojkar 16 (01)
Flickor /Pojkar 14 (03)
Flickor /Pojkar 12 (05)
Efter anmälan rankas lagen i en ranking utifrån föregående säsongs resultat samt med ett möte med
föreningarna, samtliga lag namnges med den åldersstruktur laget har anmält sig till så att detta blir
tydligt i ranking och vid serieindelningen och delas sedan i serier om sex (6) lag till tio (10) som spelar
en höstserie. Första veckan i december görs en ny ranking av lagen som avser att spela en vår serie
utifrån de resultat som gjorts under hösten. Utifrån denna ranking delas lagen in i serier om sex (6) till
tio (10) lag som spelare en vår serie. Vid fler än sex (6) lag i serien spelas enkelmöten
Västar får vid behov användas.

Blå Nivå
Åldersklass
Flickor/Pojkar 06
Flickor/Pojkar 07
Flickor/Pojkar 08
Anmälan görs till respektive åldersklass. Här lottas lagen i serie med enkelmöten. Lagen spelar ca 16
matcher.

Spelutjämning
Vid ledning med 6 mål har det lag som ligger under rätt att sätta in en extra spelare till sex (6)
utespelare fram till det att matchen har nått ett lika resultat då återgår spelet till spel 5 mot 5.
Västar får vid behov användas.
Inga utvisningar utdelas i seriespelet
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Grön Nivå
Åldersklass Flickor/Pojkar 09-10
Anmälan görs till respektive åldersklass som spelar sammandrag på planer medmåttet
ca 15 X10 m. Antal spelare i respektive lag på plan är tre + målvakt.
Matchtid spelas 2 x10 minuter. Tiden stoppas vid mål och byten (ungefär varannan minut).
Sammandrag spelas alltid med rullande tid, dvs. inga 3 effektiva minuter i sista perioden.
Sammandrag på grön nivå spelas med lite enklare och snällare regler bl.a.
tillämpas frislag i stället för utvisning i ALLA situationer.
Domarna förklarar för spelarna vad som är rätt och hjälper till att utbilda våra spelare.
Ca 6 sammandrag per säsong.
Spelutjämning
Vid ledning med 6 mål har det lag som ligger under rätt att sätta in en extra spelare till fyra (4)
utespelare fram till det att matchen har nått ett lika resultat då återgår spelet till spel 3 mot 3.
Västar får vid behov användas.
Inga utvisningar utdelas i seriespelet

Vårserien
För nystartade flick/pojk-lag på blånivå.
Åldersklass
Flickor/Pojkar 06–09
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Bilaga 4. Generella seriedirektiv.
Speltider
Serie

Matchtid

Halltid

Div. 2 herrar

3 x 20 min*

150 min

Div. 3 herrar

3 x 20 min

130 min

Div. 4-herrar

3 x 20 min

120 min

Div. 1 damer

3 x 20 min*

150 min

Div. 2 damer

3 x 20 min

120 min

Div. 3-damer

3 x 20 min

120 min

Herrar reserver

3 x 15 min

70 min

Herr veteraner

3 x 15 min

70 min

Damer reserver

3 x 20 min

120 min

Damer veteraner

3 x 15 min

70 min

First League

3 x 15 min

90 min

Röd Nivå (Pantamera pojkar 1)

3 x 20 min

120 min

Röd Nivå

3 x 15 min

70 min

Blå Nivå

2 x 20 min

60 min

Vårserien 06–09

2 x 20 min

60 min

Sammandragserier 09–10

2 x 10 min

30 min

-

Samtliga matcher 3 X 20 min spelar effektiv tid.
Samtliga matcher 3 X 15 min rullande tid med effektiv tid de sista 3 minuterna.
Samtliga matcher 2 X 20 min rullande tid.
Sammandragsmatcherna 2 X 10 rullande tid.
First League 3x15 min spelare effektivtid.

*Herrar Division 2 och Damer division 1 om matchen är oavgjort vid ordinarie speltids slut
tillämpas 5 min förlängning. Vid förlängning vinner det laget som gör första målet. Matchen kan
sluta oavgjort.
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