Inbjudan till
Ungdomsserierna 2018/19
Sista
anmälningsdag
Seriespel
Flickor & Pojkar
Födda 2003 - 2008
11 maj 2018
Sammandragsspel
Flickor & Pojkar
Födda 2009 - 2010
27 augusti 2018

Avgift
Anmälningsavgift
2600 kr/lag
Efteranmälan
2900 kr/lag

Avhopp
Från anmäld plats i
seriespelet efter sista
Anmälningsdag.
1 x Serieavgiften
Från anmäld plats i
seriespelet efter
7 augusti.
2 x Serieavgiften

Serieträff
Obligatorisk för samtliga
deltagande lag
Tid och plats meddelas
senare

Dispenser
De traditionella åldersdispenserna har försvunnit i och med övergången
till färdighetsbaserade
serieindelningar.

Då var det dags att anmäla sig till 2018/19 års kommunserie i innebandy. Seriespelet för barn och ungdomar avser flickor och pojkar födda 2003 och senare.
Observera att vi har ett senare anmälningsdatum för pojkar och flickor födda
2009 - 2010 som ska spela sammandrag.
Flickor och pojkar födda 2003 - 2008
Flickor och pojkar födda 2009 - 2010

11 maj 2018
27 augusti 2018

Tävlingsform:
Samtliga serier med undantag för de yngsta spelar seriespel, med hemma och
bortamöten. Hemmalaget ansvarar för domarkostnader och planhyra.
Serierna är färdighetsbaserade där den gångna säsongens resultat ligger till grund
för serieindelning. Det går dock att ändra sin serietillhörighet om synnerliga skäl
finns. Läs mer om seriesystemet på sid. 2.
De yngsta serierna, flickor & pojkar födda 2009 - 10, spelas i sammandragsform.
Upplägget för dessa serier är i dagsläget inte helt klart då VIBF är i slutfasen av
en utredning gällande smålagsspel 3 mot 3. Vi kommer inom kort att presentera
utredningen och informera föreningarna om serieupplägget för grön nivå, d v s
flickor och pojkar födda 2009 - 10.
Preliminärt startdatum för de flesta serier är vecka 42 d v s 20– 21 oktober 2018.
Observera att anmälan till sammandragsspel för pojkar och flickor födda 2009 2010 är 27 augusti 2018.
Anmälan:
Görs på bifogad blankett, se till att samtliga uppgifter är ifylla i formuläret.
För att anmälan skall vara giltig skall såväl anmälningsblankett som serieavgift
vara VIBF tillhanda senast sista anmälningsdag.
Anmälan av lag som inkommer efter sista anmälningsdag garanteras ej
deltagande utan erhåller plats utifrån möjlighet och vakanser. Observera att en
extra avgift på 300 kr tas ut av dessa lag.
Avgift:
2600 kr/lag betalas in på pg. 5006 - 0649, senast sista anmälningsdag.
Om anmält lag drar sig ur seriespelet efter sista anmälningsdag anses anmälningsavgiften förbrukad och återbetalas ej. Sker detta efter den 7 augusti
debiteras föreningen även en administrativ avgift på 2600 kr per lag.
Det är viktigt att Ni uppger vilket/vilka lag avgiften avser.
(Ex. Obbola IK, Kommunserien P05, P08, F06 o s v)
Lagens ranking/Uppdatering av anmälan
På vår hemsida samt i e-postutskick till föreningarna, kommer lagens ranking och
preliminära serieindelning att presenteras i slutet av maj månad. Föreningen och
ledarna har därefter några dagar på sig att inkomma med synpunkter innan den
slutgiltiga serieindelningen fastställs.
Serieträff:
Obligatorisk träff där samtliga deltagande lag skall närvara med minst en representant. På dagordningen här finns bl. a tävlingsregler, spelprogram, resultatrapportering mm. Tid och plats meddelas senare.

Svensk Innebandys Tävlingsmodell

Svensk Innebandys Tävlingsmodell
Serieindelning:
Västerbottens Innebandyförbund arbetar med Svensk Innebandys Tävlingsmodell i
seriespelet för barn och ungdomar. Den traditionella serieindelningen baserad på födelseår övergavs till säsongen 2012-13. Förändringen innebar att laget och den enskilda spelaren kunde spela på den nivå där de utvecklingsmässigt hörde hemma,
utan hänsyn till spelarens ålder. Den genomförda förändringen har slagit mycket väl
ut och är i dag en naturlig del i seriesystemet på ungdomssidan. Serieindelningen genomförs genom rangordning av lagen utifrån föregående säsongs resultat. Vi utgår
alltså ifrån vad laget presterat under säsongen 2017/18 då vi sätter samman serierna.
Detta gäller för alla nivåer (röd, blå och grön). Syftet är helt enkelt att få matcherna
och serierna så jämna som möjligt utan hänsyn till spelarnas ålder.
Seriesystemet:
Varje lag, förutom de allra yngsta lagen på grön nivå som spelar i sammandragsform,
deltar i två parallella seriesystem, d v s spelar i dubbla serier. Matcherna i de bägge
serierna saxas under säsongen. Tanken är att det enskilda laget ska få möta såväl
högre som lägre rankade lag i sina serier, och att de då får en blandning av svårare
och lättare matcher. Risken med att något lag ”hamnat fel” och vinner eller förlorar
nästan samtliga matcher under en säsong, är betydligt mindre med detta upplägg än
med den traditionella åldersbaserade serieindelningen. Resultat och tabeller presenteras precis som tidigare på VIBF:s hemsida för serierna på röd nivå, alltså från ca 12
år och uppåt.
Serieanmälan:
Föreningen anmäler ungdomslagen till seriespel senast 11/5. Arbetsgången med ungdomslagen kommer preliminärt att ske enligt följande:
☺ Efter sista anmälningsdag 11/5, tar VIBF fram en ranking som baseras på lagets
resultat föregående säsong. Hänsyn tas också till information som lämnats på anmälningsblanketten. Observera att alla STÖRRE förändringar inom laget som bedöms
påverka slagstyrkan inför kommande säsong, är viktiga att ange. Annars är risken
stor att laget placeras in i fel serie, och hamnar på en felaktig nivå.
☺ När rankingen är klar i slutet av maj månad får föreningen/ledarna några dagar på
sig att se över rankingen och inkomma med synpunkter innan rankingen slutgiltigt
fastställs.
☺ Efter fastställd ranking påbörjar vi arbetet med serieläggning och tidssättning av
matcher. Möjligheterna att ändra lagens ranking efter denna tidpunkt är mycket små.
Samarbete med närliggande årgångar/serier:
Om laget är beroende av spelare från närliggande årgångar för att kunna ställa upp i
matcherna, är det viktigt att det kommer till vår kännedom. Det kan ju vara så att föreningen har två lag som är beroende av samarbete för att det ena laget ska kunna
ställa upp till match, och att speldagarna för dessa lag krockar. Det kan även vara så
att lagen hamnar i samma serie och att detta omöjliggör ett samarbete. Vi har då möjlighet att korrigera serieplaceringen för något av lagen i syfte att underlätta samarbetet och undvika att lagen möts i seriespelet. När vi lägger serierna så är vår ambition alltid att fördela speldagarna mellan närliggande serier så att de hamnar på olika
speldagar. Detta är inte alltid möjligt, framförallt beroende på fullbokade hallar.
Dispenser:
Åldersdispenserna är borttagna från ungdomsserierna då den traditionella åldersindelningen försvunnit från seriespelet. Om föreningen har spelare som är mer än ett år
äldre än sina lagkamrater, krävs dock godkännande av VIBF för att få spela.

Anmälningsblankett 2018/19

Vänligen fyll i denna blankett för anmälan till årets seriespel.
Information till dig som fyller i blanketten:
1. Fyll i blanketten så noggrant som möjligt för att underlätta all nödvändig kommunikation under
säsongen.

Anmälan:
Förening:

_________________________________________________________________

Flickor:

Pojkar:

Födelseår/Åldersstruktur: ________________________

Deltog laget i kommunserien föregående säsong 2017/18?

Ja

Nej

Om ja på ovanstående fråga, vilka serier? (Ex. F div. 9 & 10) _____________________________
Större förändringar i laget till säsongen 2018/19 som bedöms påverka lagets ranking? Motivera:
_______________________________________________________________________________
Beroende av samarbete med annat lag i föreningen för att kunna genomföra matcherna? Ange vilket:
_______________________________________________________________________________
Önskemål om hemmahall: ________________________
Lagledare
Namn:

__________________________________

Personnr:

____________________

Telefon:

___________________________ (mob) _____________________________ (alt. tel.nr)

E-post:

__________________________________

Tränare
Namn:

__________________________________

Personnr:

____________________

Telefon:

___________________________ (mob) _____________________________ (alt. tel.nr)

E-post:

__________________________________

Observera att under uppgiften om personnummer fyller ni i fullständiga uppgifter. VIBF upplyser
härmed också samtliga lag om att fullständiga kontaktuppgifter till laget skall vara uppdaterade i vårt
nya administrationssystem iBIS innan den 5 oktober. Detta kan er förening hjälpa er med!
VIBF använder sig av e-post vid samtliga utskick.
Detta innebär att varje lag bör ha tillgång till en fungerande e-postadress vid anmälan för att
inte riskera gå miste om viktig information.

Ansvarig för anmälan
Tel: ……………….………..(bostad) ………………………..(mob)
Ordförande/sekreterare/kassör
Tel: ……………….………..…………...…...(bostad) …………...……………………...……..(mob)
E-post:……………………………………………………………….
Anmälningarna lämnas till Västerbottens Innebandyförbund.
Umeå - Gammliavägen 5, 903 42 Umeå
Skellefteå - Mullbergsv. 11 B, 931 37 Skellefteå
E-post: vasterbotten@innebandy.se
E-post: vasterbotten@innebandy.se

