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Nedanstående Tävlingsbestämmelser som fastställts av Svenska Innebandyförbundets
Tävlingskongress den 7 december 2014, samt vad avser kap 2 § 2h Dubbel licens vid en extra
tävlingskongress den 18 april 2015, träder i kraft den 1:a juli 2015 och gäller spelåren
2015/2016 och 2016/2017.
Genom innevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av
Svenska Innebandyförbundet (SIBF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.
Distrikt kan ha lokala förutsättningar gällande vissa delar av Tävlingsbestämmelserna dessa ska
vara fastställda av Juridiska Nämnden (JN).
Beslut av Förbundsmötet, som påverkar innehållet i dessa bestämmelser, kan föranleda
redaktionella förändringar av bestämmelserna. Dessa ska redovisas på följande
Tävlingskongress.
Myndigheter
Av Specialdistriktsförbund (SDF) administrerade tävlingar






Tävlingskommittén (TK)1 är Tävlingsmyndighet
Distriktsstyrelsen (DS) är administrerande myndighet
Juridiska Nämnden (JN) är kontrollerande myndighet
Förbundsstyrelsen (FS) utser vilket organ som handlägger bestraffningsärenden, vilka
kan leda till så kallad förbundsbestraffning, enligt 14 kap RFs stadgar.
DS utser vilket organ som handlägger tävlingsärenden, vilka kan leda till så kallad
tävlingsbestraffning, enligt dessa tävlingsbestämmelser samt 14 kap, 2 §, 14 p,
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Av Svenska Innebandyförbundet (SIBF) administrerade tävlingar





Tävlingsutskottet (TU) är administrerande myndighet
Juridiska Nämnden (JN) är kontrollerande myndighet
Förbundsstyrelsen (FS) utser vilket organ som handlägger bestraffningsärenden, vilka
kan leda till så kallad förbundsbestraffning, enligt 14 kap RFs stadgar.
TU och JN handlägger tävlingsärenden, vilka kan leda till så kallad tävlingsbestraffning,
enligt dessa tävlingsbestämmelser samt 14 kap, 2 §, 14 p, (RF) stadgar.

Överklagandeordning
Av SDF administrerade tävlingar
 TK första beslutsinstans
 DS första överklagandeinstans
 JN är förbundets högsta överklagandeinstans
Av SIBF administrerade tävlingar



TU första beslutsinstans
JN är överklagandeinstans

RF/RIN*
* RF:s stadgar 15 kap 2 § Beslut som rör tävlingsregler
Specialförbunds (SF) beslut som rör tillämpning av tävlingsregler får inte överklagas till
Riksidrottsnämnden (RIN) annat än under åberopande av att grovt formfel förekommit vid
handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.
För att RIN skall ta upp sådant ärende till prövning krävs prövningstillstånd enligt RF:s stadgar 6
kap 3 §.

1

TK kan av DS ersättas med annat organ.
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Kapitel 1 Förening
§1

Medlemskap
Ansökan om medlemskap görs till Svenska Innebandyförbundet (SIBF). Ansökningshandlingar
rekvireras av SIBF.
Ideell förening får efter ansökan tas upp som medlem i SIBF om nedanstående villkor är
uppfyllda:
- Ansökan om medlemskap är upprättad enligt Riksidrottsförbundets (RF)anvisningar och är
åtföljd av föreningens stadgar, vilka bör upprättas på grundval av RFs normalstadgar för
idrottsförening, samt årsmötesbeslut vid föreningsbildande
- Föreningen som på sitt program har sådan idrottslig verksamhet vilken administreras av
SIBF samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor som SIBF ställer i sina stadgar
- Föreningen har förbundit sig i sin idrottsliga verksamhet följa RFs och SIBF:s stadgar,
tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan
- Föreningens namn ej är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening
- Föreningen har betalat årsavgift i enlighet med SIBF:s årsmötesbeslut
Förening får ej deltaga i bindande match förrän föreningens ansökan bifallits.

§2

Föreningsnamn

§2 a.

Regelverk kring föreningens namn
Se SIBF:s stadgar kapitel 8 §1.

§2 b.

Namnbyte
Ansökan om namnbyte görs genom att föreningen insänder årsmötesprotokoll från föreningens
årsmöte eller extra årsmöte. Ansökan om namnbyte ska ske på RF:s fastställda blankett
(Namnändring av idrottsförening).

§3

Föreningsstatus

§3 a.

Utträde
Förening som begär utträde ur SIBF ska skriftligen meddela detta på avsedd blankett
tillhandahållen av SIBF. Skrivelsen ska innehålla styrkande av årsmötesbeslut där utträde
beslutats och ska sändas till SIBF som beviljar utträde efter prövning.
Förening som tillfälligt upphör med verksamhet i en A-sektion, dam och/eller herr, och på så sätt
vill få spelare spelklara för ny förening utan övergångsförfarande, måste med en undertecknad
skrivelse av föreningens firmatecknare på avsedd blankett tillhandahållen av SIBF intyga att
föreningen ej har för avsikt att bedriva seniorverksamhet, det vill säga representations- eller
reservlagsverksamhet, innevarande och kommande säsong.
Förening som på två, efter varandra följande, verksamhetsår ej betalat årsavgift, utesluts ur
SIBF.
Spelare är fria att gå till vilken förening de vill och eventuella spelaravtal upphör.
Nya föreningen ska insända korrekt ifylld blankett för byte av föreningstillhörighet till SIBF.

§3 b.

Förening på obestånd
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Förening som är på obestånd, vilket medfört konkurs, ska jämställas med nyanmäld förening
och lagen placeras i distriktets lägsta serie nästkommande spelår. Innevarande år dras
föreningens lag ur tävlingsverksamheten direkt efter beslut fattats enligt detta stycke.
Ersättningar enligt Kapitel 4§7 utgår ej.
Om föreningens obeståndssituation är föranledd av omständigheter, som ligger utom
föreningens kontroll, kan Specialdistriktsförbundets Styrelse (DS) respektive Juridiska Nämnden
(JN) besluta att nedflyttning ej ska ske.

§4

Förenings rätt att deltaga i tävling

§4 a.

Anmälningsavgifter
Förening är skyldig att, förutom av förbundsmötet fastställd årsavgift samt i förekommande fall
sanktionsavgift, erlägga följande avgifter:
-

För deltagande i distriktstävling gäller den avgift som Specialdistriktsförbundet (SDF)
beslutar
För deltagande i förbundstävlingar gäller den avgift som Svenska Innebandyförbundet
(SIBF) beslutar
För deltagande i SDF/SIBF sanktionerad tävling gäller den avgift som anges för tävlingen.

Avgifter ska erläggas in till administrerande myndighet senast det datum som har angetts av
administrerande myndighet vid anmälan, inbjudan eller tävlingens föreskrifter. Vid sanktionerad
turnering erläggs avgift till den som erhållit sanktion.
Administrerande myndighet beslutar om vilka åtgärder som ska vidtagas.
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.
Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från Distriktets Tävlingskommitté (TK)

§4 b.

Anmälan
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävlingsmatch och senast vid tidpunkten för
anmälan, uppfylla SIBF:s stadgar fastställda krav på medlemskap i SIBF och
Riksidrottsförbundet (RF).
För att anmälan ska vara giltig ska SDF/SIBF inte ha några förfallna fordringar på föreningen.

§4 c.

Kontroll av avgiftsbetalning
DS/JN kan besluta att förening, som har oreglerade avgifter/skulder, ej får delta i seriespel eller
kvalificeringstävling för seriespel så länge sådana skulder är oreglerade.
Förutom av förbundsmötet fastställd årsavgift är förening skyldig att före seriestart erlägga avgift
fastställd av DS för deltagande i distriktsverksamhet och/eller avgift fastställd av JN för
deltagande i förbundets verksamhet.
Administrerande myndighet kan ålägga förening som utesluts eller utgått ur tävling att ersätta
övriga lag i samma seriegrupp för uppkomna resekostnader i samband med matcher mot det
uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen. Anspråk på ersättning ska göras senast 21
dagar efter fastställt beslut har kungjorts.

§5

Registrering av förenings- respektive personuppgifter
Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att
förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör uppgifterna.
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Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i ovan
angivet hänseende. Detta enligt personuppgiftslagen (PUL).

§6

Distriktslag och landslag (ändr. 2014)
Spelare som tagits ut till och godkänt deltagande i svenskt distrikts- eller landslag alternativt
förberedelser för sådant lag får ej utan SDFs eller SIBF:s medgivande utebli från samling.
Förening vars spelare tagits ut till deltagande enligt ovan kan efter ansökan få tävlingsmatch
flyttad om denna kolliderar med arrangemanget eller dess förberedelser. Ansökan om ändrad
speldag ska ha inkommit till administrerande myndighet senast tio (10) vardagar före
ursprungligt datum för match.
Förening som har spelare som tagits ut till utländskt landslag är skyldiga att släppa spelaren
enligt IFF:s regelverk (IFF Competition Regulations). Förening äger ej rätt att flytta match med
detta som anledning. Under perioderna för VM och VM-kval, inklusive förberedelser, kan inte
heller matcher flyttas med detta som anledning.
Förening som har spelare, vilka tagits ut till U-19 landslag och/eller distriktslag, äger ej rätt att
flytta seniormatch med detta som anledning. Detta då deltagande i ungdoms- och juniorlag inte
får påverka seniorverksamheten.
För deltagande i distriktslag gäller att spelare ska tillhöra en förening som tillhör distriktet enligt
SIBF:s stadgar kapitel 7 §§ 1 och 2. Dock ska spelaren tillhöra distriktet en (1) månad innan
aktuell tävling, undantaget regler i Kapitel 2§2 h sjunde stycket. Dispens kan ges om synnerliga
skäl finns.
För spelare som går på RIG/NIU gäller särskilda bestämmelser i Kapitel 3§23.

§7

Landslagsdräkt (ändr. 2014)
Förenings matchdräkt får ej utformas så den kan förväxlas med landslagsdräkt.

§8

Föreningsansvar inför match
Förening som lämnat vilseledande uppgifter om möjlighet att genomföra match kan åläggas att
ersätta motståndarlagets och funktionärernas resekostnader samt arrangerande förenings
kostnader. Förutom detta även den kostnad laget skulle ha haft för att genomföra matchen samt
andra styrkta kostnader.
Förening är skyldig att i tävling ställa upp med bästa möjliga lag och fullfölja tävlingen. Förening
som ej fullföljer tävlingen kan uteslutas ur tävlingen och/eller åläggas att ersätta eventuella
kostnader för övriga lag i tävlingen, funktionärers resekostnad, samt den kostnad laget skulle ha
haft för att genomföra tävlingen och andra styrkta kostnader.

§9

Föreningsansvar vid arrangemang
Arrangerande och gästande förening är skyldig att ansvara för sina spelares, ledares,
funktionärers och supportrars uppförande/uppträdande i samband med match.
Arrangerande förening är skyldig att se till att god säkerhet råder bland publiken och på
matcharenan. Det är arrangerande förenings skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att
skydda funktionärer, spelare och publik från såväl fysiska som psykiska övergrepp eller
kränkningar. Förening som ej iakttar ovanstående skyldighet kan åläggas sanktion.
Musik som spelas i arenorna får ej uttrycka missaktning mot folkgrupp eller annan grupp av
personer med anspelning på ras och hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller
sexuell läggning. Den får ej heller uppmana till brottslig handling eller annat agerande som hotar
att störa den allmänna ordningen.
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Förening kan ådömas påföljd som SIBF eller IFF kan komma att besluta om i enlighet med dess
stadgar eller reglementen.

§10

Säkerhetsbestämmelser
Den som medför flaskor, knivar, stickvapen, pyrotekniska pjäser eller andra allmänfarliga
föremål ämnade att hota liv och hälsa får vägras tillträde till matcharenan. Den som påträffas
inom matcharenan med föremål som anges i föregående mening får muntligen uppmanas
lämna matcharenan.
Den som anträffas berusad, narkotikapåverkad eller stör den allmänna ordningen får vägras
tillträde till matcharenan. Den som inom matcharenan anträffas berusad, narkotikapåverkad
eller ordningsstörande får muntligen uppmanas lämna hallen. Detsamma gäller den som
uppviglar till brottslig handling eller annat agerande som hotar att störa den allmänna ordningen.
Avvisning vid ordningsstörning får ej utföras av privatperson.
Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning mot folkgrupp eller
annan sådan grupp av personer som med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, religion eller sexuell läggning, får vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller
den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol. Den som
anträffas inom matcharenan med klädesplagg eller föremål som anges i föregående mening, får
muntligen uppmanas lämna matcharenan.
Förening har rätt att förbjuda personer tillträde till matcharena. Förbudet kan avse en tid om
högst två år. Den anmälde ska ges tillfälle att yttra sig före föreningens beslut. Beslutet ska
upprättas skriftligen samt innehålla uppgift om att beslutet kan överklagas till TU.
För att arrangerande förening ska ha rätten att muntligen ombe någon lämna matcharenan som
bryter mot denna paragraf eller matcharenans ordningsregler ska dessa föreskrifter tydligt
anslås. Detta ska antingen ske genom anslag på biljett, vid inköpsställe för biljett, vid
matcharenan eller motsvarande. I övrigt ska arenaägarens ordningsregler för matcharenan
följas.
Om förening vill utverka tillträdesförbud ska man beakta Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang. Lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar över platsen
att begränsa tillträdet till denna.
När idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning får inte någon:
1. obehörigen beträda spelplanen eller annat motsvarande område som är avsett för
idrottsutövningen, eller
2. kasta in föremål på spelplanen eller annat motsvarande område som är avsett för
idrottsutövningen, om inte en sådan åtgärd är befogad med hänsyn till idrottsarrangemangets
genomförande. (Ordningslag (1993:1617) kap 5 § 4). Den som uppsåtligen bryter mot detta
förbud döms till påföljd enligt Ordningslagen kap 5 § 5.

§11

Sanktion för internationellt spel
Förening som avser att delta i innebandyverksamhet utomlands ska ansöka om sanktion hos
SIBF på fastställd blankett (bilaga 3). Ansökan skall vara inne hos SIBF två veckor innan
matchen/turneringen. Beviljad sanktion innebär att angivna spelare/ledare omfattas av
licensförsäkringen.

§12

Idrotts AB

§12 a. Medlemskap
Det är alltid föreningen som ansvarar mot förbundet genom sitt medlemskap i förbundet. Det är
föreningen som har rösträtten i idrottsrörelsen och äger rätten att delta på medlemsaktiviteter.
Idrotts AB kan inte vara medlem i förbundet.
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§12 b. Spelrätt
Idrotts AB med upplåten spelrätt ses som ett lag i den förening som har upplåtit spelrätten. Det
är alltid föreningen som hanterar frågor och ärenden inom idrottsrörelsen.

§12 c. Bestämmelser och andra skrifter
Vad som i bestämmelser, föreskrifter och andra skrifter från förbundet gäller förening/lag gäller
även för Idrotts AB.
Det är endast föreningen som kan teckna samarbetsavtal och Avtal för spelare, licensiera
spelare samt göra övergångar. Spelarna tillhör alltid föreningen.

§12 d. Tävlingar
Till SIBF ansluten organisation samt Idrotts-AB får spela match endast mot lag, som företräder
organisation som är ansluten till SIBF eller annat till IFF anslutet nationsförbund. Två eller flera
Idrotts-AB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett övervägande inflytande över dessa
Idrotts-AB, får ej delta på samma nivå i SIBF:s tävlingar.
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Kapitel 2 Spelare
§1

Spelbehörighet
Endast spelare som innehar licens och som i övrigt är behörig enligt dessa bestämmelser får i
match representera Svenska Innebandyförbundet (SIBF) eller någon av dess organisationer.
Lag får endast bestå av spelare som är licensierade i den förening i vars matcher spelarna
deltar.

§2

Övergångar

§2 a.

Moderföreningen
Moderföreningen är den senaste föreningen spelaren varit licensierad för föregående spelår och
för vilken spelaren spelat bindande match för.

§2 b.

Bindande match
Med bindande match avses match i tävling som administreras och/eller sanktionerats av
Specialdistriktsförbund/Svenska Innebandyförbundet (SDF/SIBF).
Spelare som upptagits på matchprotokoll enligt Regelhandboken kapitel 3 anses ha
representerat föreningen i bindande match. Avbruten match eller match som vunnits på WO
anses som bindande match för de spelare som upptagits på matchprotokollet. Inställd match
betraktas ej som bindande.
Spelare som ej spelat bindande match föregående säsong anses sakna moderförening och
måste söka ny licens.

§2 c.

Representationslagsspelare
En spelare som upptagits på representationslagets senaste matchprotokoll, under aktuellt
spelår, anses vara representationslagsspelare.

§2 d.

Undantag där spelaren är fri att gå
Spelare som på grund av ålder alternativt ej har lag att spela i med anledning av att föreningen
ej anmält lag till seriespel, är fria att lämna föreningen och representera vilken förening de vill.
Detta gäller även spelare med dispens.
Om spelare med dispens har spelat i det lag den fått dispens för, kan spelaren ej gå fritt till
annan förening.
Detsamma gäller om föreningen drar sig ur seriespel alternativt väljer att spela i en lägre
division än föreningen är kvalificerad för. Det senare gäller ej om föreningen tackar nej till
vakanstillsättning.
Vid samtliga fall av byte av föreningstillhörighet (som inte är övergång enligt Kapitel 2§2 h skall
korrekt blankett ifyllas (bilaga 4) och insändas till SIBF.

§2 e.

Övergångsförfarande (ändr. 2014)
Vid spelarövergång ska en korrekt övergångsanmälan registreras i av SIBF utsett system.
Korrekt övergångsanmälan innebär att:
lämnande och mottagande förening båda har godkänt övergången i av SIBF utsett system.
 inom 14 dagar från att endera parten initierat den
 spelaren givit sitt samtycke på blanketten övergångsanmälan
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övergångsavgiften är registrerad på SIBF:s konto.

Om lämnande förening har för avsikt att stoppa en övergång, under den ordinarie
övergångsperioden, (se Kap 2 §2 g), måste de avslå spelarövergången samt kontakta SIBF och
anföra skäl för detta. Om lämnande förening underlåter att godkänna eller avslå
övergångsanmälan inom 14 dagar efter notifiering om spelarövergång så makuleras
övergången. Mottagande förening kan då, parallellt med att ett nytt övergångsärende påbörjas,
även initiera ett övergångsärende hos SIBF.
Spelarens godkännande av övergångsanmälan ska sparas av mottagande förening för att vid
anmodan kunna uppvisas. Avseende omyndiga spelare, under 18 år, fordras även
vårdnadshavarnas underskrift.
Spelaren kan bestrida övergången. Grund för sådant invändande är att spelaren inte skriftligt
godkänt övergången och inte heller deltagit i tävlingsmatch för den nya föreningen.
Mottagande förening ska för en korrekt övergångsanmälan få sin betalning registrerad på
SIBF:s konto inom 14 dagar från att moderföreningen givit sitt samtycke.
Spelarlicens flyttas över till den nya föreningen vid beviljande av spelarövergång typ A. Vid
övergång av typ B eller C utlånas licensen tillfälligt till samarbetsföreningen under aktuell period.
Då förening lämnar oriktiga eller felaktiga uppgifter kan föreningen ådömas en tävlingsavgift om
högst 25 000 kronor per spelare.

§2 f.

Övergångsavgift (ändr. 2014)
När såväl lämnande som mottagande förening godkänt spelarövergången i av SIBF utsett
system samt spelaren givit sitt godkännande på blanketten övergångsanmälan ska betalningen
genomföras inom 14 dagar annars makuleras övergången.
Vid direktbetalning registreras betalningen omedelbart. Vid internetbetalning har vissa banker
en fördröjning i sina system om detta ska föreningarna äga kännedom. Spelklardatum inträder
den vardag när betalningen registreras i av SIBF utsett system.
Om betalning registreras på en lördag, söndag eller helgdag så inträder spelklardatum första
(1:a) vardagen efter dessa dagar.
Betalningen ska vara registrerad senast den 15 augusti (31 januari vid övergångar under
pågående spelår). Om den 15 augusti (31 januari) är en lördag, söndag eller helgdag gäller
första (1:a) vardagen efter dessa dagar för registrerad övergångsavgift.

§2 g.

Ordinarie övergångsperiod
Övergång från moderförening till ny förening ska ske under perioden 1 maj till 15 augusti.
Endast en (1) övergång under ordinarie övergångsperiod kan beviljas per spelare och spelår.
När en avtalsbunden spelare ska göra en övergång under ordinarie övergångsperiod måste
’Avtal för spelare’ vara uppsagt i enlighet med avtalet och föreningarna överens om övergång.
För att ’Avtal för spelare’ ska gälla i övergångsärenden, ska spelaren tillhöra moderföreningen i
enlighet med kapitel 2 §§ 2a, 2b, 2d.
Spelare tillhör den nya föreningen efter att korrekt övergångsanmälan genomförts.

§2 h.

Övergång under pågående spelår
Vid övergång under perioden 16 augusti till 30 april tillhör spelaren den nya föreningen efter att
korrekt övergångsanmälan genomförts enligt Kapitel 2§2 e och spelklardatum inträder den
vardag när betalning registreras.
Spelarövergång under pågående spelår kan göras flera gånger, dock måste 30 kalenderdagar
ha passerat innan ny övergång kan genomföras.
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Övergång av typ A:
När föreningarna är överens
När föreningarna är överens ska övergång tillåtas under perioden 16 augusti till och med 30
april.
För övergångar under perioden 1 februari till 30 april gäller dock att A-licensspelare ej får
deltaga i representationslag eller i SM samt att B-licensspelare ej får deltaga i någon tävling
administrerad av SIBF eller i seriespel administrerat av SDF.
När föreningarna ej är överens
Om föreningarna ej är överens kan övergång ändå medges under perioden 16 augusti till och
med 30 april, om synnerliga alternativt särskilda skäl anses föreligga.
För övergångar under perioden 1 februari till 30 april gäller dock att A-licensspelare ej får
deltaga i representationslag eller i SM samt att B-licensspelare ej får deltaga i någon tävling
administrerad av SIBF eller i seriespel administrerat av SDF.
Synnerliga och särskilda skäl
Synnerliga skäl kan åberopas av alla spelare och anses som:
- Flytt på grund av arbete, studier eller annat. Med flyttning avses när spelare flyttar så långt
att den nya bostadsorten omintetgör möjligheten att utöva innebandy i moderföreningen.
Detta gäller ej för spel i förbundsserierna.
- Starka skäl av personlig beskaffenhet.
Särskilda skäl kan endast åberopas av omyndig spelare och anses som:
- Skäl av personlig beskaffenhet.
Övergång av typ B - samarbetsavtal:
Endast SIBF:s framtagna Samarbetsavtal är giltigt (bilaga 5).
Spelare kan fritt flyttas mellan föreningarna. Detta ska meddelas förbundet senast vardagen
efter genomförd match (bilaga 6). Detta gäller vid varje flyttning av spelare. Spelarlicensen
tillhör under samarbetsavtalstiden moderföreningen.
Samarbetsavtal gäller samtliga licenserade spelare i föreningen men endast deltagande i
representationslagen i respektive förening. Båda föreningarna måste därmed ha
representationslag för att kunna teckna samarbetsavtal. Förening som verkar under ett
samarbetsavtal ska bestå av minst tio (10) stycken A-licensierade spelare.
Samarbetsavtalet gäller mellan 1 juli och 30 april, alternativt från det datum då avtalet tecknas
till 30 april enligt bekräftelse från SIBF gällande godkänt samarbetsavtal.
Avtalet är endast giltigt med båda föreningarnas underskrifter samt att fastställd avgift är
inbetald på SIBF:s plusgirokonto. I avgiften ingår övergångsavgifter. Föreningarna erhåller
bekräftelse per brev på godkänt samarbetsavtal.
Samarbetsavtal gäller endast seriespel.
Förening äger rätt att teckna samarbetsavtal med en dam- och en herrförening. Förening kan ej
teckna samarbetsavtal med förening som innehar samma divisionstillhörighet som sin egen
förening. Detta gäller både på dam- och herrsidan. Med andra ord kan en förening, herr och
dam, teckna två samarbetsavtal.
Samarbetsavtal kan när som helst tecknas under tiden mellan 1 juli till och med 31 januari.
Övergångar kan ej ske under perioden 1 februari till 30 april. 1 maj återgår spelarna till
respektive moderförening.
En spelare i en förening som har samarbetsavtal kan representera moderföreningens
representationslag när denne är registrerad för moderföreningen.
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En spelare i en förening som har samarbetsavtal kan vid alla tillfällen deltaga i
moderföreningens alla lag förutom representationslaget som spelaren är kvalificerad för enligt
Tävlingsbestämmelserna (d.v.s. även efter 31/1).
En spelare i en förening som har samarbetsavtal kan representera samarbetsföreningen när
denne är registrerad för samarbetsföreningen.
En spelare i en förening som har samarbetsavtal kan endast spela i representationslaget i
samarbetsföreningen.
Vid samarbetsövergång från förening med lägre divisionstillhörighet, exempelvis division 1 till
Elit, är spelaren spelklar direkt efter att korrekt registrering gjorts hos SIBF.
Spel i samarbetslag med lägre divisionstillhörighet är enbart tillåtet för de spelare som ej deltagit
i senaste serie eller kvalmatch för laget med högre divisionstillhörighet.
Moderföreningen ansvarar för alla övergångar för sina licenserade spelare både till och från
föreningen. Moderföreningen undertecknar alltid övergångarna gällande samarbetsavtal.

Övergång av typ C- Utlåning:
Utlåning kan endast tillämpas på A-licensspelare.
Endast SIBF:s framtagna Utlåningsavtal är giltigt (bilaga 7).
Om föreningarna är överens kan övergång av typ C, så kallad Utlåning, tillåtas under perioden
16 augusti t o m 30 april. Övergången ska vara tidsbestämd till 31 januari alternativt 30 april
innevarande säsong.
Moderföreningen kan endast ha fem (5) utlånade spelare per representationslag i Dam
respektive Herr samtidigt.
En förening kan endast ta emot fem (5) utlånade spelare per representationslag i Dam
respektive Herr samtidigt.
På särskild Utlåningsblankett, alternativt via registrering i av SIBF utsett IT-system, kan en
spelare utlånas från förening A till förening B med bestämt start- och slutdatum. Återgång till
moderförening sker per automatik vid utgång av slutdatum utan administration för föreningarna.
Utlåning kan inte tecknas under perioden 31 januari till 15 augusti, ej heller kan spelarens
slutdatum gällande utlåning vara något annat än 30 april för utlåning som sträcker sig över den
31 januari.
Utlåning kan avbrytas i förtid men spelaren måste varit utlånad i minst 30 dagar. Skall
utlåningen avbrytas i förtid kan endast spelaren via övergångshandling gå tillbaka till sin
moderförening, först därefter kan ny övergångshandling via typ B, C eller D administreras
gällande spelaren.
Utlåningsavtalet följer övriga bestämmelser gällande övergångar i form av karenstid vid ny
övergång.
En utlåningsavgift betalas av moderföreningen till administrerande förbund. Den automatiska
övergången åter till moderföreningen vid avslutad utlåning är kostnadsfri, dock ej om utlåningen
avbryts i förtid.
Under utlåningsperioden kan spelaren, moderföreningen eller den nya föreningen ej registrera
övergångshandlingar till tredje förening gällande utlånad spelare.
En utlånad spelare kan inte omfattas av samarbetsavtal.

Övergång av typ D- Dubbla licenser: (ändr. 2014)
En spelare med dubbla licenser ska ha A-licens och får inte fylla mer än 22 år det år tävlingen
startar.
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Spelare med dubbla licenser har föreningen med den lägsta divisionstillhörigheten som
moderförening.
En förening har möjlighet att registrera fem spelare från den egna föreningen för en dubbel
licens med föreningar i högre divisioner.
En förening med högre divisionstillhörighet har även möjlighet att ta emot fem spelare med
dubbel licens från föreningar i lägre divisioner.
Förening med högre divisionstillhörighet kan maximalt ha två spelare med dubbel licens från
samma förening.
SSL-förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare från den egna föreningen för dubbel
licens med föreningar i lägre divisioner där SSL-föreningen är moderförening. Mottagande
förening med lägre divisionstillhörighet kan maximalt ha två spelare med dubbel licens från
samma SSL-förening. I en SSL-förening kan max fem (5) spelare med dubbla licenser vara
registrerade.
Avtal för dubbla licenser kan tecknas t.o.m. 31 januari (Bilaga 8).
En förening kan byta ut två spelare under säsongen. Detta ska ske senast den 31 januari.
Avtalet för dubbla licenser ska registreras av moderföreningen hos SIBF, alternativt via
registrering i av SIBF utsett IT-system. Förening med högst divisionstillhörighet erlägger en
registreringsavgift till SIBF.
Dubbla licenser gäller endast för spel i mottagande förenings representationslag.
Spelare med dubbla licenser kan närsomhelst, utan karens och utan föranmälan, delta i
seriematch i någon av de två föreningarnas representationslag.
En spelare med dubbla licenser kan vid alla tillfällen deltaga i moderföreningens alla lag som
spelaren är kvalificerad för enligt Tävlingsbestämmelserna.
En spelare med dubbla licenser kan inte omfattas av samarbetsavtal eller utlåning.
Om spelare med dubbla licenser gör en övergång av typ A upphör den dubbla licensen att gälla.
Den dubbla licensen upphör den 30 april.

§2 i.

Deltagande i vänskapsmatch
För att få delta i nationell eller internationell vänskapsmatch i annan förening krävs
moderföreningens skriftliga medgivande. Skriftligt medgivande ska vid kontroll uppvisas.

§2 j.

Internationellt
Övergång till och från utländsk förening ska ske under övergångsperioden 1 maj till 31
december. Övergångsförfarandet regleras av IFF.

§3

Avtal för spelare
Spelare ska inneha a-licens i moderföreningen för att det av SIBF framtagna Avtal för spelare
ska anses gällande vid spelarövergång. Avtal för spelare kan endast ingås med spelare som är
minst 16 år. Avtal för spelare tecknade med spelare som ej är 18 år fyllda, kräver målsmans
underskrift.
Endast SIBF:s framtagna Avtal för spelare är giltigt (bilaga 9).
Enligt SIBF:s framtagna standardavtal kan ej övergångssumma uttas vid övergångar efter
avtalstidens utgång. Spelaravtal/tilläggsavtal reglerar ej spelarövergång.
Avtal för spelare annulleras i övergångshänseende som är beskrivna enligt Kapitel 2§2 d.

§4

Licensår
Licensåret omfattar perioden från och med den 1 oktober till och med den 30 september.
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§5

Spelarlicens
Föreningen har skyldighet att licensiera spelaren enligt gällande Tävlingsbestämmelserna.
Spelaren har skyldighet att äga vetskap om sin licens och dess innebörd
Förening ska anmäla licens för samtliga av föreningens spelare. Anmälan ska göras i av SIBF
utsett IT-system. och ska åtföljas av SIBF:s fastställd avgift. Licens innebär att spelare är
försäkrad för olycksfallsskada under sin innebandyutövning i enlighet med försäkringsgivarens
gällande försäkringsvillkor.
Samtliga spelare ska vara licensierade för den förening de representerar i match. Endast
spelare som vid matchstart innehar licens får i match representera SIBF, SDF eller någon av
SIBF:s föreningar. Spelarlicens utfärdas av SIBF.
Vid nonchalerande av spelarlicenser åläggs föreningen av SIBF beslutad avgift.
Om en spelare varit olicensierad föregående säsong har spelaren ingen moderförening och är
således fri att representera ny förening.

§6

Licensindelning
A-licens: Enskild licens 16 år och äldre
B-licens: Enskild licens 15 år och yngre (infört enligt beslut av Förbundsstyrelsen (2016)
För B-licens gäller högsta angivna ålder då spelåret inleds.
M-licens: Motionärslicens, enskild licens för 16 år och äldre (infört enl förbundsmöte 2014)

§7

Spelarlicensens giltighet
Spelarlicens gäller för det spelår den utfärdas, dock tidigast från datum för betalning. Spelare
vars förening ej erlagt licensavgift senast 30 april föregående säsong anses sakna
moderförening.

§8

Undantag från licenskrav
Alla barnidrottare som ej är licensierade och som deltar i av förbundet, dess distriktsförbund
eller föreningar anordnat rekryteringsprojekt, behöver ej inneha licens eller erlägga annan
kostnad för att inneha försäkringsskydd.

§9

Spelaragent och matchagent

§9 a.

Spelaragent
Förening och spelare får vid förhandlingar om spelarövergång och avtal företrädas av ett
ombud.

§9 b.

Matchagent
Nationsförbund och förening får vid förhandlingar om enstaka matcharrangemang eller
turneringar i vilka deltar annat landslag respektive förening från annat nationsförbund företrädas
av rådgivare.
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Kapitel 3 Före match
§1

Tävlings- och spelregler

§1 a.

Regler
Alla matcher spelas enligt Svenska Innebandyförbundets (SIBF) Tävlingsregler och
Internationella Innebandyförbundets (IFF) spelregler, om ej annat godkänts av Juridiska
Nämnden (JN).
Med SIBF:s Tävlingsregler avses tävlingsbestämmelser, reglementen (resereglemente,
domarreglemente samt tävlingsavgifter), lokala förutsättningar, seriekrav respektive allmänna
krav, sekretariatsanvisningar och direktiv.
För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av Specialdistriktsförbundets Styrelse
(DS) eller JN, kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av DS respektive JN.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i SIBF:s Tävlingsregler.
Underlåtenhet att följa gällande tävlingsregler kan medföra en tävlingsavgift om högst 25 000
kronor.
Underlåtenhet att inom förelagd tid erlägga stadgad avgift eller insända föreskriven uppgift eller
infordrat utlåtande kan medföra en tävlingsavgift om högst 25 000 kronor.
Tävlingsregler styr alla förutsättningar utanför själva matchen medan spelreglerna reglerar
spelet på planen.
Spelreglerna, regelhandboken, fastställs av IFF och antas av Svenska Innebandyförbundets
Styrelse (FS).

§1 b.

Tolkning av bestämmelser
JN är ensamt bestämmande i fråga om tolkning av tävlingsregler.
Tävlingsbestämmelserna fastställs av Tävlingskongressen.

§2

Doping
Senaste versionen av Idrottens antidopingreglemente återfinns på RF:s hemsida på Internet
(http://www.rf.se). Notifiering om ändring av Idrottens dopingreglemente anslås på SIBF:s
hemsida på Internet (http://www.innebandy.se/).

§3

Brott mot tävlingsbestämmelserna

§3 a.

Förseelser
Förening som gör sig skyldig till: licensfusk, använder okvalificerad spelare så som exempelvis
brott mot dispensregler, använder spelare/ledare som är avstängda eller diskvalificerad,
använder spelare med falskt namn eller falskt personnummer, licensierar spelare som tillhör
annan förening eller licensierar spelare utan dennes medgivande anses vara initiativtagare till
problem vilket skadar sportens anseende.

§3 b.

Påföljder
Brott mot Kapitel 1§8, Kapitel 1§9, Kapitel 1§10 och Kapitel 4 §9 f-g kan bestraffas med:
- Tävlingsavgift max 25 000 SEK
- Böter vid bestraffningsärenden, max 500 000 SEK
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-

Högst tolv poängs avdrag
Högst tolv poängs avdrag samt tävlingsavgift
Uteslutning
Tävlingsavgift samt uteslutning
Annullering av samarbetsavtal

Administrerande myndighet kan besluta att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än
föreningens ordinarie hemmaarena, och/eller att en eller flera matcher ska spelas utan
åskådare

§3 c.

Tävlingsavgift
Förening eller spelare som ej följer eller bryter mot aktuella Tävlingsbestämmelser, kan där det
särskilt anges, åläggas att till till Specialdistriktsförbund (SDF), avseende förening i
distriktstävlingar och till Svenska Innebandyförbundet (SIBF), avseende förening i
förbundstävlingar , erlägga en tävlingsavgift om högst 25 000 kronor att inbetalas inom trettio
(30) dagar från angivet datum på beslutsmeddelandet. I distriktstävlingar meddelas beslut om
tävlingsavgift av respektive Specialdistriktsförbund (SDF) och i förbundstävlingar av Svenska
Innebandyförbundets Tävlingsutskott (TU).

§3 d.

Övriga tävlingsavgifter
Licens-, sanktions-, övergångs-, WO-, protest- och övriga avgifter samt domartariffer fastställs
av SIBF i dess administrerade tävlingar. SDF har rätt att besluta om egen WO-avgift och
domararvoden, vilka ej får överstiga det högsta arvode som fastställts av SIBF, samt andra
avgifter. Avgifterna fastställs av SIBF i samband med godkännandet av SDFs ansökan om
lokala förutsättningar.

§3 e.

Böter
Förening eller spelare kan, utöver andra påföljder enligt tävlingsbestämmelserna, anmälas till
bestraffning och åläggas böter på högst 500 000 kronor enligt RFs Stadgar 14:e kapitlet. I
förbundstävlingar meddelas beslut om böter av JN och i distriktstävlingar av respektive SDF.

§3 f.

Övriga påföljder
Förening kan ådömas annan påföljd som SIBF eller International Floorball Federation (IFF) kan
komma att besluta om i enlighet med sina stadgar eller reglementen.

§4

SIBF:s skiljenämnd
Vid skiljenämndsförfarande ska reglemente för SIBF:s skiljenämnd följas (bilaga 10).

§5

Jäv
Ledamot/tjänsteman får ej delta i utredning och prövning av ärende, i vilket personen själv eller
dennes organisation är part, eller av vars utgång personen eller dennes organisation kan vara
beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan personen tidigare deltagit, eller i
vilket personen på annat sätt får anses vara jävig. Jävsreglerna kan delas in på följande sätt:

§5 a.

Sakägarjäv
Ledamoten har ett direkt eget intresse av ärendets utgång. Det kan t ex vara fråga om ett
ärende där ledamoten själv eller dennes förening är anmälande part.

§5 b.

Ombudsjäv eller ställföreträdarjäv
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Ledamoten eller någon av hans släktingar är ombud för part eller ställföreträdare för förening,
som part. I det sistnämnda fallet ingår t ex i föreningens styrelse.

§5 c.

Tvåinstansjäv
Ledamoten har tidigare, inom annat idrottsorgan, deltagit i handläggning av ärendet. Har
ledamoten deltagit i t ex SDF-styrelsens beslut, får denne inte delta vid handläggningen av
samma ärende i Tävlingskommittén.

§5 d.

Delikatessjäv
En allmän regel finns om att ledamoten inte får delta om denne av annat skäl anses vara jävig.
Skälet till denna allmänna regel är att det är omöjligt att göra en heltäckande lista av
jävssituationer. För att bibehålla parternas och allmänhetens förtroende för behandlande
instans verksamhet bör ledamot/tjänsteman avstå från att delta i handläggning så snart minsta
tvekan föreligger om dennes objektivitet och opartiskhet. Ledamot/tjänsteman bör avstå från att
delta när någondera part är nära bekant med denne.
En inriktning är att om en jävsfråga väcks av part bör aktuell ledamot/tjänsteman avhålla sig från
vidare behandling. På så sätt undviker man att misstro uppstår angående behandlande instans
opartiskhet. Därmed har det inte sagts att man ska ge vika för uppenbart grundlösa eller på
annat sätt direkt otillbörliga påståenden.
Jävsfrågan avser både handläggning och deltagande i beslut. Varje ledamot/tjänsteman är själv
skyldig att anmäla att denne är jävig eller att dennes opartiskhet kan ifrågasättas.

§6

Vadhållning
Den som kan påverka resultatet av innebandymatch får inte själv eller genom ombud, inom eller
utom riket, ingå någon form av vadhållning gällande aktuell innebandymatch. Vadhållning får
exempelvis inte ingås av spelare, ledare, sekretariat, sportchefer och styrelse tillhörande
förening i aktuell match samt domare avseende de matcher där de själva medverkar.

§7

Handläggande instanser
I distriktsserier och kval inom dessa är SDF handläggande myndighet.
I förbundsserier och kval inom och till dessa är SIBF handläggande myndighet.
Handläggande instans i turneringar är sanktionerande myndighets Tävlingskommitté (TK) eller
motsvarande.

§8

Spelår
Spelåret omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

§9

Tävling - matcher och lag

§9 a.

Definition av tävling
Med tävling avses enskild match, serie- eller turneringsspel, sanktionerat av SDF eller SIBF, där
förening som är medlem i SIBF och/eller nationsförbund ansluten till IFF deltar.
Förening ansluten till SIBF får endast spela match mot annan förening ansluten till SIBF, om TU
ej beslutat annat.
Internationell match är match där minst ett av de två lagen är ansluten till annat nationsförbund
än SIBF.
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Landskamp är match mellan SIBF:s och annat nationsförbunds landslag.
Nationell match är match mellan svenska lag vilka är anslutna till SIBF.
Distriktsmatch är match mellan lag som företräder distrikt.
Föreningsmatch är match mellan två föreningars lag.
Vänskapsmatch är match utan tävlan mellan två föreningar, dock ej i sanktionerad tävling.
Match kan vara antingen tävlingsmatch eller vänskapsmatch och spelas inomhus. För
utomhusspel måste dispens sökas hos administrerande/sanktionerande myndighet. I
tävlingsmatch får fritt antal utländska medborgare användas.

§9 b.

Representationslag
Med representationslag avses förenings seniorer, A-lag herrar och damer.

§9 c.

B-licenser i seniorserier. (ändr. 2014)
Förening får inte använda B-licensierade spelare i seriespel för seniorlag.
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

§10

Kombinerade lag

§10 a. Ansökan
I kombinerade lag deltar spelare från fler än en förening. Kombinerade lag får ej delta i
förbundstävlingar.
SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller annan tävling i distriktet,
dock ej i distriktstävling på nivå som är kvalificerande för förbundstävling.
SDF kan godkänna att två föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn. SDF beslutar om vilka
bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat lag upphör.
Laget anmäler sig till respektive SDFs seriespel. Inga andra förberedande åtgärder behöver
göras.

§10 b. Kombinerade lag måste heta Lag A/Lag B
Lag A står som formell förening. Med detta menas att lag A ska erlägga anmälningsavgift och
får all information rörande laget. Lag A är även part om laget skulle bli betalningsskyldiga eller
utsatta för andra åtgärder inom SIBF:s administration.
Endast ett lag per åldersklass får spela som A/B. Det kan alltså inte finnas ett A/B lag 2.
Ingen av föreningarna kan ha lag i berörd åldersklass.

§10 c. Licensiering
Föreningarna licensierar sina respektive spelare.

§10 d. Dispenser
Enligt Kapitel 3§16.

§11

Tävlingskrav för förbundstävlingar
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§11 a. Tävlingskrav
Samtliga av SIBF administrerade tävlingar regleras via SIBF:s fastställda krav (se bilagor 11 ae).
Seriekrav för Svenska superligan fastställs av JN efter förslag från TU och Svensk
Elitinnebandy (SEI).
Övriga förbundsseriekrav fastställs av JN efter förslag av TU.
Övriga krav för av SIBF administrerade tävlingar fastställs av JN efter av förslag av TU.

§12

Tävlingar
Nationella serier delas upp i distriktstävlingar för damer och herrar samt förbundstävlingar för
damer och herrar.

§12 a. Distriktstävlingar
I distriktsserier som administreras av respektive SDF är JN kontrollerande myndighet.
Distriktsserier som sträcker sig över flera SDF administreras av utsett SDF med JN som
kontrollerande myndighet.
I turneringar sanktionerade av SDF är turneringens tävlingskommitté administrerande
myndighet med DS som kontrollerande myndighet.
Distriktsserier får ej ha samma benämning som används för förbundsserier.
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.
För förutsättningar för respektive distriktsserie, se lokala seriekrav.

§12 b. Förbundstävlingar
I förbundsserier som administreras av SIBF, är TU administrerande myndighet med JN som
kontrollerande myndighet.
I turneringar sanktionerade av SIBF är turneringens tävlingskommitté administrerande
myndighet med JN som kontrollerande myndighet.

§12 c. Turneringssanktion
Turneringssanktion hanteras enligt SIBF:s Tävlingsbestämmelser (bilaga 12).
Ansökan för sanktion av turnering ska tillställas respektive SDF senast två månader före
turneringsstart. Detta görs på fastställd blankett och i samband med inbetalning av
sanktionsavgift.
Domare till turneringen tas ut i samråd med berört SDF. Observera att domarna i god tid ska
informeras om de avsteg som turneringen beviljats.
Vid brott mot turneringssanktion är TU kontrollerande myndighet. Förutom fastställd
tävlingsavgift kan beslut tas om att den som har beviljats sanktionen ej erhåller sådan under
minst ett år till högst tre år.

§12 d. Distriktsmästerskap (DM)
SDF bör årligen anordna spel om DM för seniorer, juniorer och ungdomar. DM spelas ej för
barnidrottare. Varje till SIBF ansluten förening inom respektive distrikt kan anmäla deltagande
till DM med ett (1) lag i varje klass. DM-match ska förläggas så att den ej föranleder ändring i
gällande spelordning för SIBF:s tävlingar.
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.
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§12 e. Svenska Mästerskap (ändr. 2014)
SIBF ska årligen arrangera SM för seniorer, Juniorer (J18-SM/Juniorallsvenskan), ungdom
(U16-SM) samt för distriktslag (SDF-SM 16 år).

§12 f. Seriesammansättning
Sammansättningen av distriktsserierna fastställs av administrerande SDF. Sammansättningen
av förbundsserierna fastställs av TU.

§12 g. Spelordning
Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Spelordningar för förbundsserierna fastställs av TU enligt tävlingsplanen.

§12 h. Nedflyttning av lag som uteslutits
Lag som uteslutits ur seriespel får nästkommande spelår endast delta i distriktets lägsta serie.
Detta omfattar även lag som på egen begäran utgår ur pågående seriespel eller efterföljande
kvalspel.

§12 i.

Före beslutad seriesammansättning i tävling
Lag som före beslut om sammansättning av nästkommande års serier skriftligen meddelat
SDF/SIBF på fastställd blankett (bilaga 13) att man ej kommer att ta platsen i den serie man är
behörig att delta i.
Dessa lag har möjlighet att nästkommande spelår anmäla sig till distriktets lägsta serie.
Om föreningens representationslag för damer eller herrar läggs ned så upphör möjligheten för
övriga seniorlag för damer eller herrar att finnas. Eventuellt kvarvarande seniorlag anses ha
samma status som nystartat lag, varpå laget därför har rätt att delta i distriktets lägsta serie.
Vid utdragning är det alltid det lägst placerade laget som berörs först om inte hela föreningen
läggs ned.

§12 j.

Efter beslutad seriesammansättning i tävling
Lag som efter den 24 maj meddelat att man ej kommer att ta platsen i den serie laget är
kvalificerad till riskerar att ej få delta i seriespel kommande spelår. Beslut om detta tas av TK
eller TU.

§12 k. Ej fullföljande av tävling
Förening som ej fullföljer tävling, och utesluts, åläggs avgift enligt SDF/SIBF fastställda avgifter.
Förening som fullföljt kval/slutspelsmatch och tackat nej till avancemang, åläggs avgift enligt
SDF/SIBF fastställda avgifter.

§13

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

§14

Förutsättning för match
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Match ska börja på fastställt klockslag, då lagens spelare, antal enligt spelreglerna, ska befinna
sig på spelplanen. Period ska börja direkt efter paustidens slut. Pausens längd beslutas av
administrerande myndighet. Förening har i samband med anmälan till tävlingen förbundit sig att
spela matcher på de tider som fastslagits av administrerande myndighet.
Det är förenings skyldighet att, oavsett färdsätt, starta resan i så god tid att dåligt väder eller
annan händelse ej påverkar matchstart. Rätt att ställa in match har endast domare och
administrerande myndighet.
Administrerande myndighet har rätt att besluta att omspel ska ske om synnerliga skäl föreligger.
Felande lag åläggs att ersätta, ej felande lags, styrkta merkostnader och förlorade intäkter.
SIBF kan, om synnerliga skäl föreligger, neka lag att delta i nationell eller internationell
turnering.
SIBF kan, om synnerliga skäl föreligger, neka lag att delta i match eller vänskapsmatch både
nationellt och internationellt.
SDF fastställer vad som i övrigt gäller beträffande deltagande i och arrangemang av turneringar
i distriktet.

§15

Åldersklasser
För samtliga åldersklasser gäller att högsta angivna ålder i respektive klass avser den högsta
ålder spelare får ha under det kalenderår spelåret inleds.
Barnidrott är till och med 11 år, ungdomsidrott är från och med 12 år till och med 16 år,
junioridrott är från och med 17 år till och med 20 år, därefter är det vuxenidrott.

§16

Dispenser

§16 a. Åldersdispensregler i ungdomsserier och barnidrott
administrerade av SDF
Inga dispenser får ges om föreningen har lag i aktuell åldersklass.
Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år.
Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett år äldre
än avsedd åldersklass. Ansökan kan ske till och med 31 januari, endast en dispens per spelare
och tävling.
Om spelare med dispens deltar i match för annat lag än det lag dispensen avser är dispensen
förverkad. Spelaren är i detta fall ej okvalificerad spelare.
Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger.
Åldersdispens ska sökas hos administrerande myndighet och dispens kan ges för att enskild
spelare ska ha ett lag att spela i, ej för att förening ska kunna ha fler lag.
Är åldersdispens ej sökt räknas spelaren som okvalificerad spelare enligt Kapitel 4§8. Möjlighet
till dispensansökan för aktuell spelare kan ges av administrerande myndighet för fortsatt spel.
Skulle det upptäckas att spel skett utan åldersdispens i flera matcher innan anmälningstillfället
bestraffas laget enligt Kapitel 3§3 a.
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

§16 b. Dispens i av SIBF anordnade tävlingar
Åldersdispenser medges ej i SIBF-Cup, U16-SM, J18-SM, Juniorallsvenskan och SDF-SM.
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§16 c. Könsdispens
Könsdispens kan sökas hos administrerande myndighet
Beviljade individuella distriktsdispenser överförs ej till nationella och internationella tävlingar.
Särskilda bestämmelser för distriktstävlingar
Flick/damspelare kan söka dispens för spel i pojk-/herrserier. Vid B-licens ska i möjligaste mån
dispens medges.
Särskilda bestämmelser för barn och ungdomstävlingar
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

§17

Matchfunktionärer

§17 a. Matchfunktionär
Match ska ledas av administrerande myndighets godkända matchfunktionär/er, om ej annat
beslutats.

§18

Domare

§18 a. Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av
domare
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

§18 b. Tillsättning av domare
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

§18 c. Utrustning för domare
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

§18 d. Matchprotokoll
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.
Före match
Domarna ska före match kontrollera att laguppställningar är korrekt ifyllda samt bekräftade med
respektive lagledares underskrift.
Under match
Domare ska under match tala om för sekretariatet vilka händelser som ska noteras på
matchprotokollet samt försäkra sig med hjälp av protokollföraren om att aktuell spelare finns
noterad på matchprotokollet.
Efter match
Domare ska efter match invänta att sekretariatet har fyllt i alla uppgifter. Därefter kontrollera att
protokollet är korrekt ifyllt, samt att protokollföraren har signerat protokollet. Därefter ska
domarna signera protokollet samt texta namnförtydligande.
Domare ska efter matchen dokumentera eventuella anmärkningsvärda förhållanden, matchstraff
eller liknande. Matchprotokoll och dylikt ska enligt direktiv insändas till administrerande förbund
enligt gällande direktiv.
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Domare är skyldig att rapportera/anmäla alla händelser som bryter mot SIBF:s
Tävlingsbestämmelser eller administrerande myndighets föreskrifter.

§18 e. Utbetalning av domarersättning
Arrangerande förening/hemmalag ska utbetala domararvode och, i förekommande fall,
restidsersättning i samband med aktuell match. Betalningen ska ske via bankkonto,
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

§18 f. Reseersättning
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

§19

Sekretariat
Sekretariatet är en neutral part i tävlingen och ska bistå domarna.
Sekretariatet ska i god tid före matchen kontrollera att målburar och dess nät är hela samt att
sargen är funktionsduglig.
Varje arrangerande förening ska ha en funktionärs-/sekretariats ansvarig i sekretariatet vid varje
match, samt följa distriktets särskilda sekretariatsföreskrifter.

§20

Funktionär
Med funktionär avses domare, ledare och/eller annan person som utför uppdrag i samband med
match samt de angivna funktionerna nedan.
Varje arrangerande förening ska ha en funktionärs-/sekretariats ansvarig i sekretariatet vid varje
match, samt följa distriktets särskilda sekretariatsföreskrifter.

§20 a. Tillsättning av funktionärer
Arrangerande förening ska vid alla tävlingsmatcher tillsätta av administrerande myndighet
godkända matchfunktionärer
Vid alla tävlingsmatcher ska av administrerande myndighet godkända funktionärer finnas.
Följande matchfunktionärer ska finnas:
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.
Domare ska informera sekretariatet hur samarbetet ska fungera. Domare har rätt att byta ut
matchfunktionärer om de, enligt domaren, inte fullgör sina uppgifter på ett sakligt, neutralt och
noggrant sätt.

§20 b. Protokollförare och ifyllande av matchprotokoll
a) Före match
Protokollföraren ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för ifyllande och begära in
detta. Protokollförare ska kontrollera att protokollet innehåller maximalt 20 spelare och fem (5)
ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är
markerad. Sekretariat ska före match fylla i uppgifter såsom: division, serienamn, datum,
matchnummer, hemma-, bortalag, spelplats.
b) Under match
Under matchen ska protokoll föras över mål, straffslag, timeout och utvisningar, period och tid
när situationen inträffat. Samt målskytt, passningsläggare till mål, utvisad spelares eller ledares
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nr och utvisningskoder. Protokollföraren ska endast notera uppgifter om målskytt,
passningsläggare, utvisad spelare eller ledare, utvisningstid och orsak, meddelad från domaren.
Ledare ska noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade.
Protokollföraren ska omedelbart efter denne har meddelats spelares nummer, kontrollera att
denna finns noterade på matchprotokollet och ge klartecken till domarna.
c) Efter match
Sekretariat ska efter match fylla i matchresultat, spelarstatistik, total publik, protokollförares
telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en
bekräftelse på dess riktighet

§20 c. Utvisningstid
Sekretariatet ska upplysa spelare om vid vilken tid utvisningen upphör.

§20 d. Speaker
Speaker ska förmedla all nödvändig information om matchen till publik, spelare och ledare.
Informationen ska lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga villkor fälla
förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller liknande händelser.
Före match ska speaker hälsa publik, spelare och domare välkomna.
Under match ska speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och utvisade
spelares namn och nummer, samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den
information som lämnas av domaren får ej förvanskas.
Speaker ska även meddela när lag blivit fulltaliga, alternativt spelar med fyra utespelare.
Dessutom ska speaker meddela när en (1) minut återstår av period 1 till 3.

§20 e. Matchtidtagare
Tidtagarens uppgift är att sköta matchklockan. Inga andra uppgifter ska läggas på denne.
Tidtagaren ska kontrollera att matchklockan fungerar och är rätt programmerad, samt
kontrollera att paussignal fungerar. Saknas signal i hallen ska tidtagaren anordna manuell
signal, företrädesvis visselpipa eller signalhorn.
Tiden ska räknas från 00.00 och uppåt.
Tidtagaren ska starta klockan då bollen spelas efter domarens signal. Tiden ska stoppas endast
vid följande fyra tillfällen då domare:
- blåser för mål
- blåser för utvisning
- blåser för straffslag samt
- visar tecken för att stoppa tiden
Matchtidtagare ska endast stoppa tiden på något av dessa direktiv från domaren och ska aldrig
följa uppmaningar från spelare, ledare eller publik.
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.
Då matchtiden stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare. Under straffslags
genomförande ska matchklockan stå still, och startas först då straffslaget har genomförts och
tekning sker efter domares signal.

§20 f. Sargskötare
Hemmalag ska tillse att erforderligt antal sargskötare finns på plats så att onödiga spelavbrott
kan undvikas. Dessa ska även ha tillgång till torkredskap.
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§21

Match

§21 a. Genomförande
Match ska spelas på plan, datum och tid som godkänts och fastställts av administrerande
myndighet. Administrerande myndighet äger, då synnerliga skäl föreligger, rätt att bestämma
och anvisa vilken plats, datum och tid match ska spelas på.

§21 b. Matcharrangemang
Spelplats/ort
Förening ska, om inte administrerande myndighet föreskriver eller medgiver annat, spela sina
hemmamatcher inom hemorten på en spelplan som uppfyller administrerande myndighets
seriekrav.
TK äger rätt att ändra spelplats om synnerliga skäl föreligger.
Hemmalag skall bjuda in motståndarlag och domare till match, och när de väl är på plats, visa
dem tillrätta.
Hemmalaget tillsätter och ansvarar för att funktionärer enligt Kapitel 3§17 finnes.
Arrangemangsdirektiv distriktstävlingar
Följande punkter gäller de föreningar/lag som deltar eller arrangerar tävlingar administrerade av
distrikt. TK kan besluta om andra direktiv i särskilt direktiv för enskild tävling eller
distriktsmästerskap. Detta delges arrangörer och deltagande lag.
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.

§21 c. Matchstart
Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid och/eller inte har tillräckligt antal
spelare ska matchen ställas in och administrerande myndighet informeras. Innan beslut tas om
att ställa in matchen ska minst tiden motsvarande en period i aktuell match ha förflutit.
Lokala förutsättningar kan finnas, se aktuellt dokument för distriktet.
Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid och fyllt i matchprotokollet samt har tillräckligt
med spelklara spelare på planen ska matchen spelas, annars ska matchen ställas in. Det är
endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen.
Domare samt eventuell matchdelegat ska omedelbart efter matchen rapportera händelsen till
administrerande myndighet.

§21 d. Matchdräkt
Hemmalag ska spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av SDF fastställt
spelprogram.
Hemmalag kan skriftligen fjorton (14) dagar innan aktuell match ansöka om förändring av
ordinarie matchdräkt.
Gästande-/borta lag ska före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt hemmalaget ska
använda genom upplysningar i av SDF fastställt spelprogram.
Då domarna bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter, gäller följande:
Hemmalag har sin ordinarie speldräkt enligt denna paragrafs första stycke. Gästande-/borta lag
åläggs byta dräkt. Har gästande-/borta lag ingen annan dräkt, eller kan låna någon ställs
matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att använda.
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Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt första stycket i denna paragraf, åläggs
hemmalaget byta dräkt. Finns ingen annan matchdräkt att tillgå ska matchen ställas matchen in.
Västar eller dylikt är förbjudet att använda.
Match på neutral plan:
Vid match på neutral plan där båda lagen tillhör samma administrerande förbund och ingår
serie-, slut- eller kvalspel gäller punkt a till d enligt ovan.
Symboler:
På spelarens matchdräkt får inte andra symboler, bilder, texter eller dylikt än egna föreningens
och eventuella sponsorer förekomma.

§21 e. Matchprotokoll
Det är arrangerande förenings ansvar att använda rätt matchprotokoll enligt gällande rutiner.

§21 f. Numrering spelare
Spelarna ska noteras i nummerordning på matchprotokollet.

§21 g. Skyddsglasögon (ändr. 2014)
B-licensspelare, ska bära godkända skyddsglasögon när de deltar i bindande match.
Spelare med särskilda skäl omfattas av en generell dispens från detta krav
Särskilda skäl anses som:
- Medicinska skäl (synfel som korrigeras med glasögon).

§21 h. Matchboll
Matchboll ska vara försedd med IFFs godkännandemärke. Matchboll skall ha samma
artikelnummer och färg matchen igenom samt användas under uppvärmningen.

§21 i.

Bollar
Hemmalag ska tillhandahålla/låna gästande lag med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk.
Hemmalaget ska tillse att det finns erforderligt antal matchbollar för att match ska kunna
genomföras.

§21 j.

Målbur
Målbur ska vara försedd med IFFs godkännandemärke och får ej ha ljust/vitt nät/droppnät.
Dispens kan godkännas av administrerande myndighet efter skriftlig ansökan.

§22

Matchändring

§22 a. Distriktstävlingar
Matchändringsreglemente inklusive avgifter regleras av administrerande SDFs Lokala
förutsättningar se aktuellt dokument för distriktet.

§22 b. Förbundstävlingar
Administrerande myndighet kan medge ändrad matchdag eller matchtid på grund av
omständighet som kommit till arrangerande förenings kännedom efter spelordningens
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fastställande. Om särskilda skäl föreligger kan SIBF besluta att godkänna byte av hemmabortamatch.
Ansökan om ändrad speldag ska skriftligen tillställas administrerande myndighet. Detta ska ske
på särskild matchändringsblankett (bilaga 14) (JAS bilaga 14a), senast tio dagar före fastställd
speldag. Blanketten ska vara ifylld med orsak till matchflytt och innehålla skriftligt medgivande
från gästande förening/ar.
Denna ska vara styrkt med föreskriven avgift.
För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas ej, såvida ej särskilda skäl föreligger.
Underlåtenhet att ansöka om matchändring och/eller meddela ny matchtid, kan medföra
tävlingsavgift om högst 25 000 kronor.

§22 c. Uppskjuten/avbruten match
Beslut att skjuta upp match tas endast av domare i samband med match. Administrerande
myndighet kan besluta om att skjuta upp match fram till matchstart.
Uppskjuten/avbruten match på grund av att arenan ej är i funktionsdugligt skick och matchen ej
kan genomföras. När sådana händelser inträffar före och under match, avgör domarna om
matchen kan genomföras. Arrangerande förening är ansvarig för eventuella merkostnader som
uppskjuten/avbruten match kan innebära för gästande förening och funktionärer.

§22 d. Avbruten match på grund av ordningsstörning
Domare och matchdelegat utsänd från administrerande förbund har i samråd rätt att avbryta en
match på grund av ordningsstörning bland åskådarna eller annat hot mot spelares, ledares eller
domares säkerhet. Finns ingen matchdelegat på plats har domare rätt att ensam fatta detta
beslut. Domare har alltid rätt att på inrådan från ordningsmakten avbryta en match p.g.a.
säkerhetsskäl. Påföljder som kan aktualiseras framgår av Kapitel 3§3 b.

§22 e. Reservarena
SDF respektive SIBF kan besluta att match ska spelas på förenings reservarena. Vid synnerliga
skäl kan förening anvisas till matcharena utanför hemorten.
Förening ska anmäla reservarena enligt gällande seriedirektiv.

§22 f. Ny speldag
Det är föreningarnas skyldighet att omgående meddela SDF respektive SIBF ny speldag när
match skjutits upp. Underlåtenhet att meddela ny speldag kan medföra tävlingsavgift om högst
25 000 kronor.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser i distriktsserierna.

§23

Särskilda bestämmelser för RIG och NIU
Spelaren betraktas som en RIG/NIU- elev den dag denne påbörjat skolgången i åk 1 och
upphör vara RIG/NIU-elev den dag den avslutar sina studier.

§23 a. Spelrättigheter i samband med RIG/NIU-studier
Moderförening är alltid den förening där spelaren är licensierad den 30 april före första läsåret.
Studieförening är förening/ar som RIG/NIU-eleven är licensierad för under studietiden. Under
studietiden har en RIG/NIU elev två spelrättigheter; i sitt moderdistrikt under SDF-SM (se
Kapitel 3§23 b nedan) samt i sin studieförening. Någon annan spelrättighet än dessa
förekommer inte.
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Efter avslutade studier tillhör RIG/NIU-eleven moderföreningen. Detta gäller även om eleven
avbryter studierna på RIG/NIU i förtid eller byter klubb under studietiden.

§23 b. USM/JSM och SDF-SM
RIG/NIU-elev kan endast representera sin studieförening i USM/JSM.
RIG/NIU-elev kan spela SDF-SM endast med sitt moderdistrikt, det vill säga det distrikt där
moderföreningen hör hemma. Dispens för spel i studieföreningens SDF-lag kan sökas om
moderdistriktet inte deltar i SDF-SM. Dispens kan endast sökas av SDF.

§23 c. Övergång i samband med RIG/NIU-studier
Övergång från moderförening till studieförening är kostnadsfri t o m 15 september åk 1 och
därför avsedd blankett (bilaga 15) ska användas och skickas in till SIBF.
Övergångar, byte av studieförening, under pågående spelår (bilaga 16) regleras i
Tävlingsbestämmelserna, Kapitel 2§2.

§23 d. Avtal för spelare
RIG/NIU-elev får ej stå under Avtal för spelare eller andra avtal med någon förening inom SIBF
som begränsar elevens möjlighet att byta förening under studietiden. Sådana avtal upphör att
gälla i och med elevens skolstart.

§23 e. Kval avancemang
Föreningar i vilka Riksinnebandygymnasiet placerar eleverna får deltaga i det nationella
seriesystemet. Dessa föreningar äger rätt att tacka nej till kval/avancemang uppåt i
seriesystemet utan att bestraffas enligt Kapitel 3§12 h och Kapitel 3§12 k.
Skulle förening enligt ovan tacka nej till kval/avancemang uppåt i seriesystemet tillfaller platsen
nästkommande lag.

§23 f. Dispens
Avsteg från RIG/NIU-bestämmelserna kan endast sökas av SDF, förening och/eller spelare om
synnerliga skäl föreligger.
Dispens från §23 b kan endast sökas av SDF.

§24

Radio- och tv-sändning
SIBF äger rättigheterna för all radio-, tv-sändning eller liknande distribution av match eller
förberedelser till match. Vid ansökan ska program-/kontraktsförslag i original eller styrkt kopia
bifogas.

§25

Reklam

§25 a. Varu- och företagsreklam
Varu- och företagsreklam får förekomma på spelares match- och träningsdräkt på sådant sätt
att den ej inverkar på möjligheten att särskilja lag och spelare
Gemensam dräktreklam mellan föreningar inom samma serie måste godkännas av
administrerande förbund.
Vid representation i SDFs distriktslag eller SIBF:s landslag är spelare skyldig att följa de
reklamavtal som administrerande myndighet har ingått avtal med.
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§25 b. Arenareklam
Hemmalag disponerar sargen (1:a bandet) för egen reklam i enlighet med
kommunens/hallägarens bestämmelser. Hemmalaget ska dock tillse att den reklam som sätts
upp är av sådan art att tv-sändning möjliggörs, regler från tv-bolaget ska följas, om inte kan
annan spelplan utses av administrerande myndighet. Övrig arenareklam är förbehållen SIBF.
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Kapitel 4 Under match
§1

Tävlingskommitté
Vid turnering som administreras/sanktioneras av Specialdistriktsförbund (SDF) ska
Tävlingskommitté utses. Ordförande ska vara en representant från administrerande myndighet.
Kommittén ska bestå av minst tre personer. Ledamöterna, förutom ordförande, får ej vara från
samma förening/distrikt om antalet deltagande lag/distrikt är större än antalet ledamöter.
Eventuella protester efter turneringen ska skickas till administrerande SDF.
I alla Svenska Innebandyförbundets (SIBF) turneringar är Svenska Innebandyförbundets
Tävlingsutskotts (TU) utsedda jourperson Tävlingskommitté. Dock ska Tävlingsansvarig på
plats utses och vara sammankallande. Tävlingsansvarig tar emot protest och tar in alla
uppgifter, därefter kontaktas tävlingskommittén.
Arrangerande förening ska ha en ansvarig person för aktuell turnering. Denne fungerar som
länk mellan turneringen och TUs utsedda jourperson.
I Distriktslags-SM ska det finnas en utsedd Tävlingskommitté på plats där TUs utsedda
jourperson är ordförande.

§2

Walk-over (WO)

§2 a.

Allmänt (ändr. 2014)
Om WO utdömts av administrerande myndighet ska slutresultat 5-0 och tre poäng utdelas till ej
felande förening, förutsatt att det ej uppnådda resultatet är fördelaktigare.
Skulle båda föreningarna i match ådömas WO får båda föreningarna 0-5 i målskillnad samt att
inga poäng utdelas.
WO döms ut i följande fall:
- Vid ogiltigt uteblivande från match
- När förening ej har erforderligt antal spelare för att fullfölja matchen
- När förenings lag utan giltig anledning lämnar spelplanen före speltidens slut
- När föreningens spelare, ledare, funktionär eller supporter för vilken föreningen är ansvariga
enligt Kapitel 1§9, i samband med eller under match uppträder på ett för idrotten otillbörligt
sätt eller gör sig skyldig till våldshandlingar mot funktionärer, motståndare eller publik på
sådant sätt att domare anser att matchen måste avbrytas, beslut om att avbryta match kan
endast fattas av domare
- När förening har brutit mot Kapitel 4§8
- I seriespel, i vilken förenings lag två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler
mot doping spelar.
Då WO dömts ut ska fastställd WO-avgift erläggas till administrerande myndighet. Föreningen
kan åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärers resekostnader, arrangerande
förenings kostnader, den kostnad laget kunde ha haft för att genomföra matchen samt övriga
styrkta kostnader.
En förening kan ej ta ut WO-avgift i en sanktionerad turnering. Anmälan/skrivelse ska tillställas
administrerande myndighet.

§3

Förlängning
Om match som måste avgöras är oavgjord vi ordinarie speltids slut, gäller de föreskrifter som
godkänts av kontrollerande myndighet. Vid förlängning vinner det lag som gör första målet.

§4

Straffslagsavgörande
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Straffslagsavgörande ska genomföras enligt Regelhandboken.

§5

Poängberäkning
Poängberäkning vid match i tävling är:
- segrande lag tre (3) poäng
- oavgjord match en (1) poäng
- förlorande lag noll (0) poäng
I match för barnidrottare upp till och med 11 år får ej poängberäkning, tabell eller skytteliga
förekomma.

§6

Serieplacering

§6 a.

Seriespel
Serieplacering avgörs genom antal poäng.
-

Vid lika poäng avgörs placering genom målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet
gjorda och insläppta mål
Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest mål
Är lagen trots detta lika placeras det lag som gjort flest mål på bortaplan främst
Är lagen trots detta lika, är inbördes lags resultat avgörande

Kan placering ändå ej avgöras då det är fråga om serieseger, upp- eller nedflyttning ska
skiljematch spelas på neutral plan. Skiljematch ska spelas på plats fastställd av administrerande
myndighet.
Det är distriktens ansvar att tillämpa ett för distriktet rättvist seriesystem där man på bästa sätt
tar fram lag till spel i förbundsserierna.

§6 b.

Turnering
Placering i turnering avgörs enligt nedan där man går steg för steg tills man kan särskilja de
placeringar som behöver särskiljas.
- Turneringsplacering avgörs genom antal poäng i aktuell grupp
- Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas
fram med berörda lag
- Inbördes placering avgörs genom antal poäng
- Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan
antalet gjorda och insläppta mål
- Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål
- Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen
räknas
- Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen
- Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i
gruppen
- Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas

§6 c.

Exempel med tre lag på lika poäng:
A mot B slutar 3-2
C mot D slutar 5-0
B mot D slutar 6-0
B mot C slutar 2-1
C mot A slutar 3-2
A mot D slutar 2-0
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Tabell 1:
#

Lag

SM

V

O

F

GM

IM

MS

P

1

Lag B

3

2

0

1

10

4

+6

6

2

Lag C

3

2

0

1

9

4

+5

6

3

Lag A

3

2

0

1

7

5

+2

6

4

Lag D

3

0

0

3

0

14

-13

0

Lag A, B och C hamnar här på samma poäng, därför måste en inbördes tabell med dessa tre
lag göras (tabell 2).
Inbördes tabell (tabell 2):
#

Lag

SM

V

O

F

GM

IM

MS

P

1

Lag A

2

1

0

1

5

5

0

6

2

Lag B

2

1

0

1

4

4

0

6

3

Lag C

2

1

0

1

4

4

0

6

Nu kan vi särskilja att lag A är placerad som gruppvinnare och lag A:s placering kan i och med
det inte förändras även om de kan ingå i nedanstående uträkningar.
Behöver även tvåan särskiljas görs detta enligt nedan inbördes möten mellan lag B och C. I
detta fall vann lag B mot lag C med 2-1 och blir tvåa i gruppen. Skulle i detta skede det inbördes
mötet slutat oavgjort, så räknas placeringen i den totala tabellen (Tabell 1)
I de fall en grupp endast består av två lag, och där match genomförs, räknas ej
utvisningsminuter samt att lottning ej genomförs för att åtskilja lagen. Dessa lags skiljs åt enligt
nedan stycke.
Då en grupp består av två lag och matchen slutar oavgjort tillämpas begränsad sudden death
tio (10) minuter enligt tidigare matchtid*, därefter straffslagsavgörande enligt Regelhandboken.
(*exempelvis rullande ordinarie matchtid medför rullande matchtid även i sudden death)
I de fall utdragning sker eller av annan anledning gruppen endast blir två lag lottas
match/placering om något av lagen ej vill spela matchen.

§7

Uteslutning

§7 a.

Uteslutning i seriespel (ändr. 2014)
Uteslutning sker enligt nedan om ej synnerliga skäl föreligger:
-

Förening vars lag utan giltig anledning för andra gången uteblivit från match ska uteslutas
Förening vars lag utan giltig anledning uteblivit från slutspels- eller kvalmatch förlorar
matchen och ska uteslutas ur tävlingen enligt de föreskrifter som gäller för aktuell tävling
Förening vars lag utan giltig anledning uteblivit från match i någon av tävlingens tre sista
omgångar ska uteslutas ur tävlingen
Förening vars medlemskap i SIBF upphört, utesluts ur tävlingen

Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng
och målresultat annulleras om ej tävlingens förutsättningar förändras avsevärt av detta.
Förening vars lag uteslutits enligt ovan ska jämställas med nyanmäld förening och spela i
distriktets lägsta serie nästkommande spelår. Förening vars lag uteslutits enligt ovan kan nekas
deltagande i nästkommande säsongs motsvarande tävling.
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Om förening, IdrottsAB eller dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga
verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens
anseende kan SIBF besluta om uteslutning ur serie eller nedflyttning till närmast lägre serie för i
föreningen förekommande lag.
Om fler än två spelare i en förening genom ett slutligt beslut av bestraffningsorgan har brutit mot
antidopingsreglerna under en och samma säsong kan SIBF besluta om uteslutning ur serie eller
nedflyttning till närmast lägre serie för i föreningen förekommande lag.

§7 b.

Uteslutning i turneringsspel (ändr. 2014)
Uteslutning sker enligt nedan om ej synnerliga skäl föreligger:
-

-

Förening vars lag utan giltig anledning uteblivit från match ska uteslutas. Uteslutet lags
matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och
målresultat annulleras
Förening vars lag utan giltig anledning uteblivit från slutspelsmatch förlorar matchen och
ska uteslutas ur tävlingen
Förening i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping
spelar.

Om lag uteslutits ur slutspel ska laget tas bort och ej ersättas med annat lag. Ingår laget i en
serie i slutspelet ska uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som
motståndarlagens erövrade poäng och målresultat annulleras om ej tävlingens förutsättningar
förändras avsevärt av detta.
Förening vars lag uteslutits enligt ovan i turnering, DM-, SM-turneringar eller liknande kan nekas
deltagande i nästkommande säsongs motsvarande tävling om så beslutas av administrerande
myndighet.

§7 c.

Uteslutning och påföljande kostnader (ändr. 2014)
Vid uteslutning av förening/lag kan föreningen åläggas att ersätta motståndarlags och
funktionärers kostnader för genomförda matcher.
Vid uteslutning av förening/lag kan en tävlingsavgift utdömas.

§8

Okvalificerad spelare

§8 a.

Som okvalificerad spelare avses:
Spelare som har licens för annan förening än den som spelaren representerar i bindande
match, är avstängd eller diskvalificerad, spelar under falskt namn/personnummer, är överårig
utan dispens eller i övrigt ej äger rätt att vistas i landet.

§8 b.

Spel med okvalificerad spelare
Spelare är okvalificerad när han/hon deltagit i spel trots att han/hon enligt SIBF:s, RFs eller IFFs
regelverk ej varit behörig att delta.
Vid match i vilken okvalificerad spelare enligt ovan har deltagit erhåller den ej felande
föreningen, om protest inkommit, vinst av match i enlighet med Kapitel 4§2. Felande förening
ska även åläggas av SIBF fastställd avgift samt kostnader i enlighet med Kapitel 4§2.

§9

Avbrutna matcher

§9 a.

Utredningsansvar
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Alla former av inställda eller avbrutna matcher ska utredas av administrerande myndighet.

§9 b.

Avbruten match
Om särskilda skäl föreligger kan administrerande myndighet besluta att match ska spelas om
alternativt återupptas från tidpunkten för matchens avbrytande eller att det vid matchavbrottet
uppnådda resultatet ska gälla som slutresultat.

§9 c.

Omspel
Vid beslut om omspel ska matchen spelas om i sin helhet.

§9 d.

Återupptagen match
Vid beslut om att återuppta en match skall den återupptagna matchen starta med tekning på
mittpunkten. Den tid som var för avbrytandet av matchen är den tid som klockan ska starta på.
De på matchprotokollet noterade händelserna ska noteras på det nya matchprotokollet vid
återupptagandet av match. Detta gäller endast delen med matchhändelser inte
laguppställningarna. De spelare som under matchen fått matchstraff får ej deltaga samt de som
var eller skulle utvisas i samband med matchens avbrytande ska vara det vid matchens
återupptagande. Skulle någon av dem som bestraffats ej vara med vid matchens
återupptagande ska någon annan i laget sitta av straffet.
Alla för föreningen tillgängliga spelare får deltaga i matchen när den återupptas. Spelare som
inte fanns på matchprotokollet när matchen avbröts har rätt att vara med i resterande del av
matchen.

§9 e.

Uppskjuten/avbruten match
Beslut att skjuta upp match tas endast av domare i samband med match. Administrerande
myndighet kan besluta om att skjuta upp match fram till matchstart.
Uppskjuten/avbruten match på grund av att arenan ej är i funktionsdugligt skick och matchen ej
ska genomföras. När sådana händelser inträffar före och under match, avgör domare och
eventuell matchdelegat om matchen kan genomföras. Arrangerande förening är ansvarig för
eventuella merkostnader som uppskjuten/avbruten match kan innebära för gästande förening
och funktionärer.

§9 f.

Avbruten match på grund av ordningsstörning
Domare och matchdelegat utsänd från SIBF administrerande förbund har i samråd rätt att
avbryta en match på grund av ordningsstörning bland åskådarna eller annat hot mot spelares,
ledares eller domares säkerhet. Finns ingen matchdelegat på plats har domare rätt att ensam
fatta detta beslut. Domare har alltid rätt att på inrådan från ordningsmakten avbryta en match
p.g.a. säkerhetsskäl. Övriga påföljder som kan aktualiseras framgår av Kapitel 3§3 b.

§9 g.

Ordningsstörningar bland åskådare
Administrerande myndighets Tävlingskommitte eller motsvarande har rätt att besluta om högst
tolv poängs avdrag för den förening vars supportrar orsakat allvarlig ordningsstörning. Om
supportrar från båda föreningarna orsakat ordningsstörningen kan vardera föreningen ådömas
högst tolv poängs avdrag. Övriga påföljder som kan aktualiseras framgår av Kapitel 3§3 b.

§9 h.

Våld mot matchfunktionär
Om en förenings ledare, spelare eller supporter, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig,
under pågående match eller i anslutning därtill brukat våld mot matchfunktionär, har
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administrerande myndighet rätt att besluta om högst tolv poängs avdrag. Övriga påföljder som
kan aktualiseras framgår av Kapitel 3§3 b.
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Kapitel 5 Efter match
§1

Rapportering av matchresultat
Hemmalaget ska rapportera enligt direktiv från administrerande myndighet.

§2

Matchstraff

§2 a.

Matchstraff
Alla matchstraff ska av domarna genom markering på matchprotokollet rapporteras till
administrerande myndighet. Efter match där matchstraff utdömts ska berörd lagledning, av
matchdomare informeras om vilket matchstraff som utdömts.
Avstängd eller diskvalificerad spelare/ledare får ej upptas på matchprotokollet.
Händelser som föranleder matchstraff anges i Regelhandboken.

§2 b.

Matchstraff 3
Domare som dömt matchstraff 3 ska göra en anmälan till bestraffning. Förseelser som sker före
matchstart eller efter matchslut leder till anmälan om bestraffning vilket hanteras enligt
regelhandboken.

§2 c.

Ansvar för spelares medverkan
Det är berörd förenings ansvar att tillse så att spelare eller ledare, som erhållit matchstraff 2
eller 3, ej medverkar i föreningens nästkommande match i samma tävling.

§2 d.

Match i samma tävling
För seriespel är match i samma tävling match i den serien inklusive kvalspel. För turneringsspel
är match i samma tävling match i den turneringen.
När tävling byter säsong innebär match i samma tävling match inom den åldersgruppen.

§3

Bestraffningsärenden

§3 a.

Handläggande
Bestraffningsärenden handläggs enligt RFs stadgar kapitel 14.

§3 b.

Bestraffningsärende i sanktionerat turneringsspel
Bestraffningsärenden i sanktionerad turnering handläggs och beslutas av turneringens
tävlingskommitté inom den aktuella turneringens tidsramar. Beslut kan endast omfatta den
aktuella turneringen. Ärendet ska hanteras vidare av sanktionerande myndighet. Turneringens
tävlingskommitté ansvarar för att sanktionerande myndighet tillställs ärendet. Ärendet
behandlas sedan av den anmälda partens förenings hemdistrikt. Överklagan hanteras av
Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd (JN).
För ej svenska lag skall ärendet skickas till berört nationsförbund.

§4

Protest
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§4 a.

Förutsättningar
Protest angående funktionär, spelplan, material, omständighet, anordning eller liknande vid
tävlingsplatsen ska avvisas om ej berörd förening före match skriftligen till domare anmält sin
avsikt att avge protest.
Domarnas beslut i samband med match avseende matchhändelser är slutgiltiga. Protest mot
dessa beslut kan ej ske.
Protest mot giltighet av tävlingsmatch och okvalificerad spelare enligt Kapitel 4§8 ska av
förening som deltar i tävling inges skriftligen till administrerande myndighet.
Protest ska, för att äga giltighet, inkomma skriftligen samt innehålla de skäl på vilken den
grundar sig och vara undertecknad av föreningen.
Protestavgift erläggs till och tillfaller administrerande/sanktionerande myndighet. Vid
turneringsspel erläggs protestavgift till arrangören och tillfaller administrerande myndighet.
Avgiften återbetalas om protesten bifalls.
Videoupptagningar och övriga ljud- eller bildupptagningar kan ej användas som bevis.

§4 b.

Seriespel
Protest och bevis för att protestavgift inbetalats ska ha inkommit till administrerande myndighet
senast på den tredje (3:e) vardagen efter den match protesten avser.
Protest avseende matcher i tävlingens två sista omgångar, kvalspelsmatch samt slutspel, ska
ha inkommit till administrerande myndighet senast 24 timmar efter avslutad match.
Inkommen protest ska genom administrerande myndighets försorg omedelbart delges den mot
vilken protesten är riktad, med begäran om yttrande senast tredje (3:e) vardagen efter datum för
delgivning.

§4 c.

Turnering samt sammandrag
Protest och protestavgift ska ha inkommit till turneringens Tävlingskommitté senast två (2)
timmar efter avslutad aktuell match eller före eventuellt slutspel om slutspelet inträffar inom två
(2) timmar efter den match protesten avser. Detta innebär att fastställd protestavgift ska
erläggas i kontanta medel inom ovan tidsangivelser.
Inkommen protest ska genom turneringens Tävlingskommittés försorg omedelbart delges den
mot vilken protesten är riktad, med begäran om omedelbart yttrande.

§4 d.

Senior-SM - Slutspel
Protest ska ha inkommit till SIBF senast åtta (8) timmar efter den match protesten avser. Bevis
för att protestavgift inbetalats till SIBF ska ha inkommit senast sexton (16) timmar efter den
match protesten avser. Lag ska på matchprotokollet notera vilken händelse som protesten
avser inom 60 minuter från matchens avslutande för att protesten ska behandlas.
Berörda parters yttrande ska ha inkommit senast sexton (16) timmar efter den match protesten
avser.
Överklagande av beslut i protestärende ska ske senast inom tjugofyra (24) timmar efter det att
beslut meddelats.
Vid kortare tid än tjugofyra (24) timmar till nästkommande match behandlas protesten, via
telefonmöte, med berörda parter.

§4 e.

Muntlig förhandling
Administrerande myndighet får anordna muntlig förhandling i protestärende. I sådant fall ska
samtliga parter kallas. Part får företrädas av befullmäktigat ombud.
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§5

Överklagande
Administrerande myndighets beslut i protestärende får överklagas hos kontrollerande
myndighet. Besvär inges till kontrollerande myndighet senast fjorton (14) dagar efter angivet
datum på beslutsmeddelandet.
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