Östergötlands Innebandyförbund
Lokala förutsättningar
Gäller för spelåret 2019–2020
Kapitel och paragrafindelning åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till
motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets
Tävlingsbestämmelser.

Kapitel 1
§5

Allmänna bestämmelser

Distriktsmästerskap

Senior DM spelas enligt turneringsmetoden där de högst rankade lagen kommer att
seedas (i övrigt fri lottning). Seedningen baserar på serietillhörighet. Är det flera lag med
samma serietillhörighet gäller föregående års serieplacering. Lägst rankade lag har en
bonusstraff per seriedifferens innevarande säsong. Gäller både gruppspel och slutspel.

Exempel: om ett division 3 lag möter ett division 1 lag så har division 3 laget två (2)
bonusstraffar. Bonusstraffen/-straffarna ska läggas innan varje ny periodstart (dock ej

tillåtet inför en eventuell förlängningsperiod) eller i samband med ett mål under ordinarie
speltid. Samma utespelare får lägga flera straffar.
Matcherna ska on-line rapporteras av arrangerande förening.
Matchtid: 2 x 20 min, sista tre min effektiv speltid, (gruppspel/slutspel). Slutar en match
oavgjort efter ordinarie tid i slutspelet tillämpas 10 minuters Sudden Death (effektiv
speltid). Är matchen inte avgjord efter det tillämpas straffslagsavgörande, enligt
Regelhandboken, 2 Speltid, 204 Straffslagsavgörande i samband med förlängning
Junior- och ungdoms DM spelas enligt turneringsmetoden. Matcherna ska on-line
rapporteras av arrangerande förening.
Matchtid: 2 x 15 min, sista tre min effektiv speltid, (gruppspel/slutspel). Slutar en match
oavgjort efter ordinarie tid i slutspelet tillämpas 10 minuters Sudden Death (effektiv
speltid). Är matchen inte avgjord efter det tillämpas straffslagsavgörande, enligt
Regelhandboken, 2 Speltid, 204 Straffslagsavgörande i samband med förlängning
ÖIBF tillåter fler lag i en klass från samma förening i DM. Spelare får endast deltaga i ett
lag per DM klass.
Se även Seriedirektiv, bilaga 7 och 8

Kapitel 2
§1 a

Representationsbestämmelser

Ungdomsspelare i seniorlag

2019/2020 gäller att ingen spelare 15 år eller yngre (B-licens) får spela i seniorserier.
Dispens kan ges om synnerliga skäl föreligger. Dispens ska vara individuell, vara
behovsprövad och gälla för spelare som är ett år yngre än A-licens. Med individuell och
behovsprövad avser att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag

alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, det vill säga dispens
ska beviljas för detta. Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares
förmåga/utvecklingsbehov. Antal dispenser per seniorlag får maximalt uppgå till tre (3)
per match. Dispens kan sökas t.o.m. 31:e januari till ÖIBF. Söks dispens efter den 30:e
september tar ÖIBF ut en administrationsavgift per spelare.
Dispensen gäller för det seniorlag som ligger i den lägsta serien. T ex om föreningen har Alag och U-lag så skall dispensen endast gälla i utvecklingslaget. Kan åsidosättas vis
synnerliga skäl.

Kapitel 3
§3

Tävlingens genomförande

Anmälan till tävling

Distriktstävlingar

ÖIBF kan tillåta lag från annat distrikt att delta i seriespel, ej distriktsmästerskap (DM).
Dock tillåts ej representationslag från annat distrikt att delta i seriespel.
Utöver de lokala förutsättningarna hänvisar ÖIBF till följande bilagor:
Bilaga 1 Seriedirektiv Herr Div 2, Div 3, Div 4
Bilaga 2 Seriedirektiv Dam Div 1, Div 2 och Damjunior
Bilaga 3 Seriedirektiv Herrutveckling och Herrjunior
Bilaga 4 Seriedirektiv Ungdomsserier Röd
Bilaga 5 Seriedirektiv Ungdomsserier Blå
Bilaga 6 Seriedirektiv Ungdomsserier Grön
Bilaga 7 Seriedirektiv DM Herr- och Dam
Bilaga 8 Seriedirektiv DM Junior- och ungdom
Bilaga 9 Väderdirektiv

§6

Kombinerade lag

Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag på rätt nivå.

§8 a.
Åldersdispens i av SDF administrerade
tävlingar
Förening får söka dispens för flera spelare.
Undantag görs i herr-dam/juniorserier, se seriedirektiv bilaga 2 § 3 och bilaga 3 § 4.
Åldersdispensspelare som deltar i fler än två matcher i en representationsserie förverkar
dispensrätten.
Förutsättningen för att en ansökan skall kunna beviljas är:
Föreningen får ej ha lag i seriespel i den åldersgrupp som spelaren normalt tillhör, kan
åsidosättas om synnerliga skäl föreligger.
Dispens kan sökas t.o.m. 31:e januari till ÖIBF. Söks dispens efter den 30:e september tar
ÖIBF ut en administrationsavgift per spelare. Dispens för spelare på blå och grön nivå är
kostnadsfri.
Beviljad åldersdispens gäller innevarande säsong och endast i serier som administreras av
ÖIBF. OBS! Inga åldersdispenser tillåts i DM.
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Dispensdokument sänds till berörd förening och publiceras på ÖIBF:s hemsida,
www.innebandy.se/ostergotland. Deltar en överårig spelare i match utan att visa upp
giltigt dispensdokument ska domare notera detta under anmärkningsvärda förhållanden
på protokollet och föreningen tilldelas fastställd straffavgift.
Om förening eller lag gör sig skyldig till uppenbart brott mot dispensreglerna räknas
spelaren som okvalificerad spelare enligt Tävlingsbestämmelserna Kapitel 4§8.

§9

Könsdispens

Flickspelare kan söka könsdispens hos ÖIBF för spel i herrjunior/pojklag om föreningen
saknar damjunior/flicklag. Pojkspelare kan söka könsdispens hos ÖIBF för spel i flicklag
om föreningen saknar pojklag. Kan åsidosättas om synnerliga skäl föreligger.
Dispens kan sökas t.o.m. 31:e januari till ÖIBF. Söks dispens efter den 30:e september tar
ÖIBF ut en administrationsavgift per spelare.

§12

Matchändring

Matchändring
Alla matchändringar handhas av ÖIBF genom kansliets tävlingsavdelning. Då
matchändring underkänds meddelas detta per brev eller vid brådskande ärenden med
mail eller telefon till berörda föreningar. Godkänd matchflytt publiceras i aktuellt
spelprogram på www.innebandy.se/ostergotland samt via mail till lagens
kontaktpersoner.
ÖIBF äger rätt att ändra matchdag, tid och spelplan om skäl föreligger över vilka
inblandade lag ej råder över.
Matchändring ska ansökas via matchändringsformulär på
www.innebandy.se/ostergotland
Underlåtenhet att ansöka om matchändring och/eller meddela ny matchtid, kan medföra
straffavgift enligt gällande Tävlingsavgifter.
Om domare ej går att ordna, förbehåller sig ÖIBF rätten att neka matchändring.
Undantag till nedan regler är enligt SIBF:s tävlingsbestämmelser Kapitel 3, § 12a
Distriktslag och landslag.
För avgifter gällande matchändring se Tävlingsavgifter.
Matchändringar kan begäras enligt nedan:
a). Tidig matchändring
Senast 30 dagar före matchdag
Båda föreningarna ska vara överens, ny matchtid ska finnas, kontaktperson från båda
föreningarna med telefon dagtid ska vara ifyllda.
Förening som söker matchändring ansvarar för att Matchändringsformuläret fylls i samt
sänds till ÖIBF.
Avgift faktureras den förening som begär matchändringen.
Ny matchtid tas fram av hemmaföreningen, se även punkt h. Ny tid vid matchändring.
ÖIBF tillser att samtliga villkor är uppfyllda. Matchändringar gjorda före 15 september är
kostnadsfria.
Matchändring där serie döms av föreningsdomare är kostnadsfria, dock ska korrekt
Matchändringsformulär fyllas i och motståndare vara överens i god tid inför match.
b). Sen matchändring
Senast onsdag före helgmatch och två vardagar innan veckomatch. (Ex: om en match ska
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flyttas en fredag så ska ansökan göras senast onsdag, om en match ska flyttas en måndag
så ska ansökan göras onsdagen veckan innan)
Båda föreningarna ska vara överens, ny matchtid ska finnas, kontaktperson från båda
föreningarna med telefon dagtid ska vara ifyllda. Ny matchtid ska vara ÖIBF tillhanda
senast tre (3) arbetsdagar efter anmäld matchändring, i annat fall utdöms WO.
Förening som söker matchändring ansvarar för att Matchändringsformuläret fylls i samt
sänds till ÖIBF.
Avgift faktureras den förening som begär matchändringen.
Ny matchtid tas fram av hemmaföreningen, se även punkt h. Ny tid vid matchändring.
c). Extra sen matchändring
Matchändring kan beviljas senast fem (5) timmar innan matchstart. Någon på ÖIBF:s
kansli ska vara kontaktad innan. Båda föreningarna ska vara överens, ny matchtid ska vara
ÖIBF tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter ordinarie matchdatum, i annat fall utdöms
WO. Matchändring senare än fem (5) timmar innan matchstart godkännes ej om inte
synnerliga skäl föreligger.
Dubbel matchändringsavgift faktureras den förening som begär matchändringen.
Förening som söker matchändringen ansvarar för att Matchändringsformuläret fylls i
samt sänds till ÖIBF. Kontaktperson från båda föreningarna med telefon dagtid ska vara
ifyllda.
d). Matchändring på grund av dåligt väder
När match flyttas på grund av dåligt väder ska hemmalaget omgående ordna ny
matchtid, dock senast inom tre arbetsdagar. I annat fall utdöms WO. Se särskilt
väderdirektiv bilaga 6.
e). Matchändring där föreningarna inte är överens
Matchändring där föreningarna inte är överens skickas in till ÖIBF för beslut om
matchändringen ska beviljas eller inte. Avgift för tidig ändring, sen ändring eller vid extra
sen ändring se ovan.
f). Matchändring p.g.a. annat arrangemang i hallen
Om matchändring måste göras p.g.a. annat arrangemang i hallen ska detta styrkas från
uthyraren av hallen. Hemmaförening ser till att ny matchtid tas fram. Dessa
matchändringar är inte avgiftsbelagda.
g). Ny tid vid matchändring
Den nya tiden skall om möjligt vara inom 3 veckor efter ordinarie matchdatum, dock ej
närmare föregående/efterkommande match för något av lagen än 24 timmar.
Ingen match får under några som helst omständigheter läggas efter den sista spelhelgen
i representationsserierna.

§16 a.

Förenings utträde eller uteslutning ur serie

Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning alternativt att delta i kval till
högre division ska lämna besked om detta till ÖIBF senast den 31 januari. Denna förening
ska vid beslut om sammansättningen av nästkommande spelårs serier kvarbli i den serie
man senast var kvalificerad för.
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Kapitel 4
§4

Matchens genomförande

Matchstart

Kallelse
Hemmalaget skall alltid kalla motståndare och domare till match. Kallelsen skall ske i god
tid, minst 3 dagar före match. Kallelse ska ske genom iBIS/e-post/telefon/sms. I kallelsen
ska följande information finnas: dag, tid, dräktfärg, hall och ”sista minuten”
telefonnummer till hemmalaget. Om matchen inte skulle bli spelad och någon part vill ha
ersättning för utlägg i samband med ospelad match så betalas ingen ersättning ut om
föreningarna inte har varit i kontakt med varandra före match.
Hall och spelplan
Det är arrangerande förenings ansvar att se till att lagen kommer in i hallen (avser ej
spelplan) i god tid före matchstart (senast 60 minuter).
Arrangerande förening ansvarar för att sarg är uppsatt senast 20 min. innan matchstart.
Lagen ska ha tillgång till spelplanen 20 minuter innan matchstart om spelschema eller
omständigheter så medger.
Arrangerande förening ansvarar för följande:
att spelplanen är i speldugligt skick gällande linjer, målburar etc.
att gästande lag hälsas välkomna och bereds plats i omklädningsrum
att domarna hälsas välkomna och får möjlighet till eget omklädningsrum
Uppvärmning
All uppvärmning ska vara klar i god tid så att ev. inmarsch, line up eller liknande kan
utföras och att matchen startas på utsatt tid.
Sekretariat
I ÖIBF:s samtliga serier gäller generell dispens vad det gäller placering av sekretariat,
utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida. I de fall där utvisningsbänkar och
byteszoner är placerade på samma sida ska det vara minst 2 meter mellan dessa.
Matchobservatör
Samtliga ledamöter och funktionärer i ÖIBF fungerar som matchobservatörer och ska
beredas sittplats i arenan. En matchobservatör ska legitimera sig och berättigar
innehavaren fri entré. Gäller matcher administrerade av ÖIBF.

§10 a.

Domare

Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av
domare
Domare indelas i klasser, godkänns och legitimeras enligt ÖIBF:s bestämmelser. Domare
legitimeras för ett år i taget.
Domare indelas i föreningsdomare och distriktsdomare.
Föreningsdomare bör vara minst 15 år och dömer poolspelsmatcher utan resultat och
tabell (grön/blå nivå). För att döma på grön nivå (7–9 år) respektive blå nivå (9–12 år) krävs
att man har gått en föreningsdomarutbildning.
Distriktsdomare ska vara minst 15 år och dömer i de poängberäknade serierna (röd nivå,
junior och senior). För att bli distriktsdomare krävs att man genomgår en
distriktsdomarkurs.
Domarklassificering av distriktsdomare fastställs av ÖIBF:s observatörsgrupp.
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Tillsättning av domare
ÖIBF tillsätter två distriktsdomare i alla poängräknande serier och DM.
Distriktsdomare som är ledare, spelare eller styrelsemedlem i förening med lag i
representationsserie får inte döma matcher i samma serie/tävling.
Det är alltid arrangerande förenings ansvar att ordna föreningsdomare till samtliga
matcher i poolspelet. Det är tillåtet att använda sig av annan förenings föreningsdomare. I
följande serier ska föreningsdomare användas:
Serie
Grön nivå
Blå nivå

Domare
Bör vara två föreningsdomare. Dock tillåtet med en
föreningsdomare
Skall vara två föreningsdomare

Före match
Domarna ska infinna sig i god tid innan match, senast 30 minuter före utsatt matchstart.
Är detta ej möjligt ska domare anmäla senare ankomst till arrangerande förening.
Uteblivna domare
Skulle det inte finnas två distriktsdomare på plats ställs matchen in (se undantag nedan).
Hemmalaget meddelar snarast till ÖIBF:s kansli.
Undantag från ovanstående görs om en distriktsdomare uteblir i Herrutveckling, Pojkar
och Flickor Röd, då den domaren får ersättas med en föreningsdomare. Observera att
dessa matcher kan dömas med en distriktsdomare ensam eller tillsammans med en
föreningsdomare.
Skulle det bara finnas en föreningsdomare i någon av serierna Pojkar och Flickor Blå
spelas matchen men sanktion kan utdömas till förening som inte har tillhandahållit
domare enligt gällande föreskrifter. Det är föreningens skyldighet att se till att utbildade
föreningsdomare finns att tillgå.

§18 c)

Utrustning för domare

För distriktsdomare gäller ÖIBF:s domarpaket. ÖIBF äger reklamrätten för distriktsdomare
och dess utrustning.

§18 d)

Matchprotokoll

Matchprotokoll utskrivet från iBIS ska användas vid samtliga matcher. Senast 24 timmar
innan match ska bortalagets laguppställning vara inlagd i iBIS. Hemmalaget ansvarar för
utskrift av matchprotokoll. Arrangerande förening/hemmalag skickar protokollet till ÖIBF
och skall vara kansliet tillhanda senast 3 vardagar efter spelad match.

§18 e)

Utbetalning av domararvoden

Utbetalning av domararvoden och, i förekommande fall, restidsersättning i DM,
cuper/turneringar och träningsmatcher för Östgötalagen administreras av ÖIBF.
Utbetalning sker den 10:e och 25:e varje månad, förutsatt att korrekta uppgifter är inlagda
i iBIS senast 5 dagar före utbetalningsdag. Ersättningsanspråk inkomna till ÖIBF senare än
4 veckor efter aktuellt uppdrag accepteras ej.
ÖIBF fakturerar respektive förening månadsvis för domararvoden i seriespelet.
Ersättning för föreningsdomare tillhörande egen förening eller annan förening är det upp
till förening och domare att komma överens hur eventuell ersättning ges.
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Om en match blir inställd p.g.a. ett lag uteblir har domarna rätt till 75 % av domararvodet
under förutsättning att de påbörjat sin resa och inte fått information om att matchen är
inställd. ÖIBF debiterar sedan den förening som förorsakat den inställda matchen. Har
man dock flera uppdrag samma dag och den sista matchen blir inställd utgår ingen
ersättning för den inställda matchen. Domarna lägger in korrekta uppgifter i iBIS för
utbetalning.

§18 f)

Reseersättning

Reseersättningen för distriktsdomare betalas ut av ÖIBF för seriematcher, DM och
träningsmatcher för Östgötalagen. Samåkning är ett krav om domarnas resväg är den
samma eller om det framstår som det billigaste alternativet. Har domarna helt olika
resväg, betalas ersättning till båda domarna. Ersättning betalas ut för den faktiska resans
verkliga längd som uppges av domarna. Utbetalning sker den 10:e och 25:e varje månad,
förutsatt att korrekta uppgifter är inlagda i iBIS senast 5 dagar före utbetalningsdag
Ersättningsanspråk inkomna till ÖIBF senare än 4 veckor efter aktuellt uppdrag
accepteras ej.

§20 a)

Tillsättning av funktionärer
Följande matchfunktionärer ska finnas:

Sekretariatet ska bestå av minst två personer (tidtagare och protokollförare) som ska vara
på plats senast 20 minuter före utsatt matchstart.
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Anmälningsavgifter
Administration
Kansliavgift

3.000 kr

Domarnas resor, avser Herrar, Damer, Juniorer samt P/F Röd nivå

1.600 kr/lag

Serieavgifter
Herr
Division 2

9.000 kr

Division 3 och 4

8.000kr

Herrutveckling

7.000kr

Herrjunior

4.000 kr

DM

2.000 kr

Dam
Division 1
Division 2
Damjunior
DM

10.000 kr
8.000 kr
4 000 kr
2.000 kr

Pojkar/Flickor
Röd nivå (födda -06/-02)

3.500 kr

Blå nivå (födda -09/-06)

3.000 kr

Grön nivå (födda 11/-09) (1 lag)

800 kr

Grön nivå (2 lag)

1.400 kr

Grön nivå (3 lag eller fler)

1.800 kr

Urdragning ur serien
Seniorlag (inkl. utvecklingslag) och juniorlag
T.o.m. 11 juni

0 kr

från 12 juni - 31 augusti

1.000 kr

Fr.o.m. 1 september

2.000 kr

Ungdomslag Grön/Blå/Röd nivå
T.o.m. 31 augusti
Fr.o.m. 1 september

0 kr
1.000 kr

Serie & tävlingsrelaterade avgifter
WO avgift (senior/junior)

2.000 kr

WO avgift (Röd nivå)

1.000 kr

Uteblivet lag från poolspel
Protestavgift
Brott mot seriedirektiv och/eller lokala förutsättningar
maxbelopp

500 kr
2.000 kr
5.000 kr

Ej fungerande sekretariat, representationsserier

500 kr

Ej fungerande sekretariat, övriga

250 kr
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Försenad matchstart
Lag ej på plats så match kan starta på utsatt tid

500 kr

Ej ifyllt matchprotokoll

300 kr

Matchändring
Matchändring före 15/9

kostnadsfria

Senior och junior
Tidig matchändring: senast 30 dagar innan aktuell match
Sen matchändring: senast ons före helgmatch och två vard innan
veckomatch
Extra sen matchändring: senast 5 tim innan matchstart

250 kr
500 kr
1.000 kr

Ungdom 12-16 år (Röd nivå)
Tidig matchändring: senast 30 dagar innan aktuell match
Sen matchändring: senast ons före helgmatch och två vard innan
veckomatch

100 kr

Extra sen matchändring: senast 5 tim innan matchstart

500 kr

250 kr

Matchändring med föreningsdomare

kostnadsfria

Flytt av match utan tillstånd senior/junior

3.000 kr

Flytt av match utan tillstånd ungdom

2.000 kr

Matchrapportering och protokoll
För sent inrapporterat resultat (samma dag)

200 kr/match

Ej händelserapp. match (senior/junior, inom 2 dgr)

200 kr/match

Ej inlagd laguppställning i iBIS (senast 24 timmar innan matchstart)

200 kr/match

Godkänt matchprotokoll saknas vid matchstart

500 kr

(Match ska ändå spelas)
För sent insänt matchprotokoll

200 kr/protokoll

Ålders-/könsdispens
Ansökan efter den 30 september (endast röd nivå)

150 kr/spelare

Ej uppvisat dispensdokument vid match (Röd nivå)

200 kr

Ej uppvisat dispensdokument vid match (Blå/Grön nivå)

100 kr

Deltagande utan godkänd dispens (Röd nivå)

1 500 kr

Matchdräkter
Lag till match med felaktig matchdräkt

500 kr

Enskild(a) spelare i avvikande matchdräkt

500 kr

(Gäller senior och junior)
Enskild(a) spelare i avvikande matchdräkt, ungdom

100 kr

(Gäller vid upprepade förseelser i ungdom tom 16 år)
Obligatoriska träffar
Förening ej närvarande vid obligatorisk träff (årsmöte,
tävlingskonferens)

500 kr

Domare
Avsaknad av godkänd föreningsdomare

200 kr/tillfälle
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DOMARARVODEN 2019/2020
Arvodet är per domare
Herr 2

800 kr

Herr 3

700 kr

Herr 4

600 kr

Dam 1

800 kr

Dam 2

700 kr

Herrjunior

700 kr

Damjunior

600 kr

Pojkar Röd Klas A

550 kr

Pojkar Röd Klass B/C

500 kr

Pojkar Röd Klass D/E

475 kr

Pojkar Röd Klass F/G/H

450 kr

Flickor Röd Klass A

500 kr

Flickor Röd Klass B

450 kr

Flickor Röd Klass C/D

425 kr

Pojkar/Flickor Blå nivå

Föreningsdomare
Föreningsdomare

Pojkar/Flickor Grön nivå
DOMARARVODEN I DM 2019/2020
Herrar/Damer
Gruppspel/finalspel

350 kr

Junior

250 kr

Gruppspel/finalspel
Ungdom

200 kr

Gruppspel/finalspel
Träningsmatch för Östgötalagen
Pojkar/Flickor 16 år

500 kr

RESTIDSERSÄTTNING
Gäller endast i DM, träningsmatcher
samt cuper/turneringar
Frånvaro från hemmet 4–6 timmar
Frånvaro från hemmet mer än 6 timmar

100 kr
300 kr

RESEERSÄTTNING
23 kr / mil
DOMARARVODEN I TRÄNINGSMATCHER
I träningsmatcher där båda lagen spelar i en distriktsserie (Herr division 2/Dam division 1 eller
lägre) är arvodet 75 % av ordinarie arvode för lag med högsta serietillhörighet.
I träningsmatcher där minst ett av lagen är ett förbundsserielag (SSL, Allsvenskan, Herr div 1) är
arvodet 50 % av ordinarie arvode för lag med högsta serietillhörighet.
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Bilaga 1.

Seriedirektiv
Herr Div 2, Div 3, Div 4
§ 1 TOLKNINGSORDNING
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna,
Regelhandboken och Lokala förutsättningar.
§ 2 DELTAGANDE I REPRSENTATIONSSERIER
Reservlag/utvecklingslag får delta i representationsserier Herrar division 3 och 4. Med
representationsserier avses en serie där föreningarnas seniorer, A-lag Herr deltar.
Representationslag med reservlag i representationsserier Herrar division 3 och 4 får
använda fem (5) spelare från föregående A-lagsmatch. Med representationslag avses
föreningens seniorer, A-lag.
Brott mot denna regel likställs med okvalificerad spelare enligt SIBF:s TB .
§ 3 VAKANSER
ÖIBF förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval.
§ 4 KOMBINERAT LAG
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag på rätt nivå. Kombinerat lag kan ej
flyttas upp till division 1.
§ 5 UPP OCH NEDFLYTTNING HERRSENIOR
Förutsättningar för upp- och nedflyttningar 2019/2020
Division 2 och 3
Uppflyttning till division 1
1:an i herrarnas division 2 flyttas upp till division 1.
Upp och nedflyttning division 2
1:an i herrarnas division 3 flyttas upp till division 2.
Lag 10 i herrarnas division 2 flyttas ned till division 3.
Lag 8 - 9 i Herrar division 2 och lag 2 - 3 i herrarnas division 3 spelar Playoff. Se nedan.
Playoff 1
Lag placerat 8: a i Herrar division 2 möter lag placerat 3: a i Herrar division 3.
Lag placerat 9: a i Herrar division 2 möter lag placerat 2: a i Herrar division 3.
Segrare i Playoff 1 spelar i Herrar division 2 2020/21. Förloraren i Playoff 1 spelar Playoff 2.
Samtliga Playoffmatcher spelas i bäst av 3 matcher.
Match 1 i Playoff 1 spelas 18-20/3. Match 2 spelas 21-22/3. Match 3 spelas 25-29/3.
Playoff 2
Förlorande lag från playoff 1 möts i bäst av 3 matcher. Segrare spelar i Herrar division 2
2020/21. Förloraren spelar i Herrar Division 3 2020/2021.
Match 1 i Playoff 1 spelas 1-3/4. Match 2 spelas 4-5/4. Match 3 spelas 8-13/4.
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Division 3 och 4
Upp och nedflyttning division 3
1:an i division 4 flyttas upp till division 3.
Lag 8 - 9 i Herrar division 3 och lag 2 - 3 i herrarnas division 4 spelar Playoff. Se nedan.
Playoff 1
Lag placerat 8: a i Herrar division 3 möter lag placerat 3: a i Herrar division 4.
Lag placerat 9: a i Herrar division 3 möter lag placerat 2: a i Herrar division 4.
Segrare i Playoff 1 spelar i Herrar division 3 2020/21. Förloraren i Playoff 1 spelar Playoff 2.
Samtliga Playoffmatcher spelas i bäst av 3 matcher.
Match 1 i Playoff 1 spelas 18-20/3. Match 2 spelas 21-22/3. Match 3 spelas 25-29/3.
Playoff 2
Förlorande lag från playoff 1 möts i bäst av 3 matcher. Segrare spelar i Herrar division 3
2020/21. Förloraren spelar i Herrar Division 4 2020/2021.
Match 1 i Playoff 1 spelas 1-3/4. Match 2 spelas 4-5/4. Match 3 spelas 8-13/4.
Om det är ett reservlag/utvecklingslag, som hamnar på plats 1–3 i Herrar division 3 ersätts
detta lag med det bäst därefter placerade representationslag från samma serie.
Inget reservlag/utvecklingslag kan avancera till Herrar division 2.
§ 6 SPELORDNING
Spelordningen fastställs av ÖIBF. Rak spelordning används i alla serier med hemma- och
bortamöte.
Upp och nedflyttningar tas fram i särskilt direktiv per säsong av ÖIBF.
Spelprogram publicerad på www.innebandy.se/ostergotland gäller som kallelse till match
från förbundet.
För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum
för den sista matchen i serien. Alla seriens matcher skall spelas inom denna period.
Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång.
I samtliga representationsserier ska den sista omgången i respektive serie ha gemensamt
datum och matchtid.
§ 7 MATCHARENOR
8.1 Hallbesiktning
Besiktning av arenor genomförs löpande av ÖIBF. I besiktningen skall ÖIBF och
föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och
delges hallägaren.
8.2 Publik/läktare
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos
ÖIBF.
8.3 Omklädningsrum
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch
senast 30 minuter före matchstart.
8.4 Cafeteria
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring.
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8.5 Belysning
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets
krav.
8.6 Ljudanläggning
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.
8.7 Resultattavla och signal
I hallen ska resultattavlan kunna visa:
- resultat
- matchtid
- period
Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos ÖIBF.
§ 9 FÖRE MATCH
9.1 Riktlinjer för matchbokningar
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds
ut tillsammans med serieanmälan.

Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg
Lag
Tidigaste matchstart:
Mån - fre
Lör - Sön
Seniorer
Kl.19.00
Kl. 9.00
Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg
Lag
Tidigaste matchstart:
Mån - fre
Lör - Sön
Seniorer
Kl.19.30
Kl. 10.00

Senaste matchstart:
Sön - Tors
Fre - lör
Kl. 20.00
Kl. 20.00

Senaste matchstart:
Sön - Tors
Fre - lör
Kl. 19.30
Kl. 20.00

Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till ÖIBF för annan matchstart.
9.2 Entré
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart.
9.3 Domarvärd
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och bör tillhandahålla enklare förtäring
samt informera om förutsättningarna inför match.
§ 10 UNDER MATCH
10.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering
Matcherna ska on-line rapporteras av hemmalaget.
10.2 Nedsläckning av hallen vid mål
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare.
10.3 Musik
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att
spela musik under pågående spel.
10.4 Sargskötare
Hemmalag bör tillse att det finns minst fyra (4) stycken sargskötare. (Minimiålder 12 år).
Dessa ska ha enhetlig klädsel (tröja) så man klart kan urskilja att de är sargskötare.
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10.5 Matchtid/periodpaus
Serie
Matchtid
Herrar div 2, 3 och 4
3 x 20 minuter effektiv
speltid

Paus
10 minuter

Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.
10.6 Sudden Death
Vid oavgjort resultat efter full tid tillämpas max 5 minuters Sudden Death. Sudden Death
spelas alltid med effektiv speltid. I match som slutar oavgjort efter Sudden Death erhåller
lagen en poäng vardera. Vid vinst i Sudden Death erhålls ytterligare en bonuspoäng för
segrande lag, d.v.s. två poäng.
§ 11 EFTER MATCH
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna
spelplan/arena.
§ 12 SÄKERHET
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet.
§ 13 TRÄFFAR ANORDNADE AV ÖIBF
Förening tillhörande ÖIBF är skyldig att deltaga med erforderligt antal representanter på
årsmöte och tävlingskonferens. Om deltagande ej sker debiteras föreningen enligt
fastställd avgiftstabell.
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Bilaga 2.

Seriedirektiv
Dam Div 1, Dam Div 2 och Damjunior Östergötland/Södermanland
§ 1 TOLKNINGSORDNING
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna,
Regelhandboken och Lokala förutsättningar.
Protester hanteras av gemensam Tävlingskommitté med ledamöter från Östergötland
och Södermanland. Vid överklagan mot beslut av protest hanterar administrerande
distriktsstyrelse dessa.
§ 2 DELTAGANDE I REPRSENTATIONSSERIER
Förening med damlag i förbundsserie (Damallsvenskan – SSL) kan till division 1 och
division 2 anmäla reservlag. Representationslag med reservlag får använda fem (5) spelare
från föregående A-lagsmatch. Med representationslag avses föreningens seniorer, A-lag
damer. Exempel: Om ett förbundslag har ett reservlag har man rätt att använda sig av fem
(5) uppskrivna spelare från föregående A-lagsmatch till reservlaget. Brott mot denna regel
likställs med okvalificerad spelare enligt SIBF:s TB.
Reservlaglag kan ej deltaga i kvalspel till Damallsvenskan.
§ 3 DISPENSER I JUNIORLAG
I damjuniorserien är det tillåtet med tre generella dispenser. Dessa tre kan vara olika från
match till match. Exempel: Tre spelare födda -98 eller tidigare kan således spela i

föreningens damjuniorlag.

§ 4 KVAL TILL DAMALLSVENSKAN
Segraren i Dam Div 1 Östergötland/Södermanland kvalspelar om en plats till
Damallsvenskan.
Lag 2 och 3 i Dam Div 1 Östergötland/Södermanland spelar playoff om en kvalplats till
Damallsvenskan. Playoffet spelas i bäst av 2 matcher, förenklade europacupregler.
Förenklade europacupregler innebär att bortamål inte är mer värt vid sammanräkningen
av de två matcherna. Match 1 spelas xx/x och match 2 spelas xx/x. 2:an i Dam Div 1 har
hemmamatch i match 2. Reservlag/kombinerat lag kan ej deltaga i kvalspel till
Damallsvenskan.
Kvalet till Dam Allsvenskan spelas i bäst av två matcher (förenklade europacupsregler).
Match 1 spelas 21–22 mars och match 2 spelas 28–29 mars.
1:an i damernas division 1 kvalar mot 3:an Gästrikland/Uppland/Dalarna. Segraren till play
off 2. Segraren i playoffet mellan Lag 2 och 3 i Dam Div 1 Östergötland/Södermanland
kvalar mot 1:an Västergötland. Segraren till play off 2.
Play off 2 spelas i bäst av två matcher, (förenklade europacupsregler).
Match 1 spelas 4 – 5 april, match 2 spelas 12 - 13 april.
Segraren Östergötland/Södermanland - Gästrikland/Uppland/Dalarna möter segraren 2:an
Västmanland/Örebro/Värmland – 1:an GUD. Segraren Östergötland/Södermanland – 1:an
Västergötland möter segraren 3:an Västmanland/Örebro/Värmland – 1:an Stockholm.
Segrarna till Allsvenskan säsongen 2020–2021.
§ 5 VAKANSER
ÖIBF/SöIBF förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval.

15

§ 6 KOMBINERAT LAG
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag på rätt nivå.
Kombinerat lag kan ej deltaga i kvalspel till Damallsvenskan.
§ 7 SPELORDNING
Spelordningen fastställs av ÖIBF/SöIBF. Rak spelordning används i division 1 och
damjunior med hemma- och bortamöte. I division 2 spelar respektive serie rak
spelordning med hemma- och bortamöte samt enkelmöte mot lag från den andra
division 2 serien.
Fri anmälan till representationsserierna gäller 2019/2020.
Spelprogram publicerad på www.innebandy.se/ostergotland gäller som kallelse till match
från förbundet.
För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum
för den sista matchen i serien. Alla seriens matcher skall spelas inom denna period.
Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång.
I division 1 ska den sista omgången ha gemensamt datum och matchtid.
§ 8 MATCHARENOR
8.1 Hallbesiktning
Besiktning av arenor genomförs löpande av ÖIBF. I besiktningen skall ÖIBF och
föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och
delges hallägaren.
8.2 Publik/läktare
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos
ÖIBF/SöIBF.
8.3 Omklädningsrum
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch
senast 30 minuter före matchstart.
8.4 Cafeteria
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring.
8.5 Belysning
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets
krav.
8.6 Ljudanläggning
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.
8.7 Resultattavla och signal
I hallen ska resultattavlan kunna visa:
- resultat
- matchtid
- period
Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos
ÖIBF/SöIBF.
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§ 9 FÖRE MATCH
9.1 Riktlinjer för matchbokningar
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds
ut tillsammans med serieanmälan.

Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg
Lag
Tidigaste matchstart:
Mån - fre
Lör - Sön
Senior/Junior Kl.19.00
Kl. 9.00

Senaste matchstart:
Sön - Tors
Fre - lör
Kl. 20.00
Kl. 20.00

Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg
Lag
Tidigaste matchstart:
Mån - fre
Lör - Sön
Senior/Junior Kl.19.30
Kl. 10.00

Senaste matchstart:
Sön - Tors
Fre - lör
Kl. 19.30
Kl. 20.00

Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till ÖIBF/SöIBF för annan matchstart.
9.2 Entré
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart.
9.3 Domarvärd
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och bör tillhandahålla enklare förtäring
samt informera om förutsättningarna inför match.
§ 10 UNDER MATCH
10.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering
Matcherna ska on-line rapporteras av hemmalaget i damer division 1 och damer division 2.
10.2 Nedsläckning av hallen vid mål
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare.
10.3 Musik
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att
spela musik under pågående spel.
10.4 Sargskötare
Hemmalag bör tillse att det finns minst fyra (4) stycken sargskötare. (Minimiålder 12 år).
Dessa ska ha enhetlig klädsel (tröja) så man klart kan urskilja att de är sargskötare.
10.5 Matchtid/periodpaus
Serie
Matchtid
Damer div 1, div 2, DJ
3 x 20 minuter effektiv
speltid

Paus
10 minuter

Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.
10.6 Sudden Death
Vid oavgjort resultat efter full tid tillämpas max 5 minuters Sudden Death. Sudden Death
spelas alltid med effektiv speltid. I match som slutar oavgjort efter Sudden Death erhåller
lagen en poäng vardera. Vid vinst i Sudden Death erhålls ytterligare en bonuspoäng för
segrande lag, d.v.s. två poäng.
§ 11 EFTER MATCH
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna
spelplan/arena.
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§ 12 SÄKERHET
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet.
§ 13 TRÄFFAR ANORDNADE AV ÖIBF
Förening tillhörande ÖIBF är skyldig att deltaga med erforderligt antal representanter på
lagledarträff, årsmöte, tävlingskonferens. Om deltagande ej sker debiteras föreningen
enligt fastställd avgiftstabell.
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Bilaga 3

Seriedirektiv
Herrutveckling och HerrJunior Östergötland
§ 1 TOLKNINGSORDNING
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna,
Regelhandboken och Lokala förutsättningar.
§ 2 SPELORDNING
Spelordningen fastställs av ÖIBF. Rak spelordning tillämpas med hemma- och bortamöte.
Serier med 7 eller färre lag tillämpar trippelmöten.
Spelprogram publicerad på www.oibf.nu gäller som kallelse till match från förbundet.
För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum
för den sista matchen i serien. Alla seriens matcher skall spelas inom denna period.
Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång.
§ 3 ÅLDERSKLASS JUNIOR
I herrjuniorserien Svart A är maxåldern 20 år, födda -99.
I herrjuniorserien Svart B är maxåldern 18 år, födda -01.
I damjuniorserien Svart A är maxåldern 20 år, födda -99.
§ 4 DISPENSER I JUNIORLAG
I herr-/damjuniorserien Svart A är det tillåtet med tre generella dispenser. Dessa tre kan
vara olika från match till match. Exempel: Tre spelare födda -98 eller tidigare kan således

spela i föreningens herr-/damjuniorlag.

I herrjuniorserien Svart B finns möjlighet att få personlig åldersdispens beviljad.
§ 5 KOMBINERAT LAG
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag på rätt nivå.
§ 6 FLYTTNING AV SPELARE I SENIORLAG
Herrutveckling
Representationslag med utvecklingslag får använda tre (3) spelare från föregående Alagsmatch. Med representationslag avses föreningens seniorer, A-lag herrar. Exempel:
Om en division 2 förening har ett utvecklingslag så har man rätt att använda sig av tre

(3) uppskrivna spelare från föregående A-lagsmatch (division 2) till reservlaget.

Dessutom är det fritt att flytta föreningens juniorer (födda -99 och yngre) mellan A-lag
och utvecklingslag. Brott mot denna regel likställs med okvalificerad spelare enligt
SIBF:s TB.
§ 7 FLYTTNING AV SPELARE INOM EGEN FÖRENING
Ungdomsspelare (födda 02–06) kan endast spela på två (2) nivåer i föreningens lag
anmälda till seriespel. Nivåerna delas in enligt följande: Senior, junior och ungdom röd. I
ungdom röd räknas varje klass som en egen nivå. Spelare tillåts att ”prova på” en högre
nivå under två matcher utan att mista sin behörighet att spela på den lägsta nivån.
När en spelare deltagit i sin tredje match på den högre nivån så har man således förbrukat
rätten att spela på den lägsta nivån.

Exempel: En spelare deltar i röd klass D och F men vill prova på i röd klass C vilket är
tillåtet i två matcher. Deltar spelaren i röd klass C en tredje gång har spelaren förbrukat sin
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rätt att spela kvar i klass F och tillåts därefter att spela i klass C och D.

Att vara uppskriven i matchprotokollet räknas som att man deltagit i matchen.
Förening har möjlighet att söka dispens för målvakt att spela på tre nivåer.
Brott mot denna regel likställs med okvalificerad spelare enligt SIBF:s TB.

§ 8 MATCHARENOR
8.1 Hallbesiktning
Besiktning av arenor genomförs löpande av ÖIBF. I besiktningen skall ÖIBF och
föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och
delges hallägaren.
8.2 Publik/läktare
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos
ÖIBF.
8.3 Omklädningsrum
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch
senast 30 minuter före matchstart.
8.4 Cafeteria
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring.
8.5 Belysning
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets
krav.
8.6 Ljudanläggning
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.
8.7 Resultattavla och signal
I hallen ska resultattavlan kunna visa:
- resultat
- matchtid
- period
Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos ÖIBF.
§ 9 FÖRE MATCH
9.1 Riktlinjer för matchbokningar
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds
ut tillsammans med serieanmälan.

Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg
Lag
Tidigaste matchstart:
Mån - fre
Lör - Sön
Utveckling/junior Kl.19.00
Kl. 9.00

Senaste matchstart:
Sön - Tors
Fre - lör
Kl. 20.00
Kl. 20.00

Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg
Lag
Tidigaste matchstart:
Mån - fre
Lör - Sön
Utveckling/junior Kl.19.30
Kl. 10.00

Senaste matchstart:
Sön - Tors
Fre - lör
Kl. 19.30
Kl. 20.00

Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till ÖIBF för annan matchstart.
9.2 Entré
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart.
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9.3 Domarvärd
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och bör tillhandahålla enklare förtäring
samt informera om förutsättningarna inför match.
§ 10 UNDER MATCH
10.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering
Hemmalaget ska rapportera matchresultat samma dag som matchen spelats.
Hemmalaget ska händelserapportera senast två dagar efter spelad match.
10.2 Nedsläckning av hallen vid mål
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare.
10.3 Musik
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att
spela musik under pågående spel.
10.4 Matchtid/periodpaus
Serie
Matchtid
Utveckling/junior
3 x 20 minuter effektiv
speltid

Paus
10 minuter

Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.
10.5 Sudden Death
Sudden Death tillämpas INTE vid oavgjort resultat.
§ 11 EFTER MATCH
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna
spelplan/arena.
§ 12 SÄKERHET
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet.
§ 13 TRÄFFAR ANORDNADE AV ÖIBF
Förening tillhörande ÖIBF är skyldig att deltaga med erforderligt antal representanter på
lagledarträff, årsmöte, tävlingskonferens. Om deltagande ej sker debiteras föreningen
enligt fastställd avgiftstabell.
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Bilaga 4.

Seriedirektiv
Ungdomsserie Röd Östergötland
INLEDNING
ÖIBF: s ungdomsserier i åldersgrupperna 7–16 år är inriktad på Svensk Innebandys
Utvecklingsmodell (SIU). SIU baseras på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder
snarare än kronologisk ålder. Den ger en samsyn kring träning, tävling och utveckling av
våra utövare.
Det finns ingen kvalificering för att spela på en viss nivå, utan det är upp till ledaren för det
enskilda laget, tillsammans med föreningen, att anmäla ett lag till rätt serie. Det innebär
att man anmäler ett lag till en lämplig serie utifrån mognad och färdighet hos de individer
som finns i laget.
§ 1 TOLKNINGSORDNING
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna,
Regelhandboken och Lokala förutsättningar.
§ 2 SPELORDNING/SERIEINDELNING
Spelordningen fastställs av ÖIBF. Serieindelningsträff genomförs i Linköping 4/6 2019.
Spelprogram publicerad på www.oibf.nu gäller som kallelse till match från förbundet.
För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum
för den sista matchen i serien. Alla seriens matcher skall spelas inom denna period.
Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång.
§ 3 ÅLDERSKLASS RÖD
I pojkar Röd klass A och B samt Flickor Röd klass A är maxåldern 20 år (födda -99).
I övriga ungdomsserier röd är maxåldern 16 år (födda -03). Personlig dispens kan beviljas,
max 20 år.
§ 4 FLYTTNING AV SPELARE I UNGDOMSLAG
Ungdomsspelare (födda 03–07) kan endast spela på två (2) nivåer i föreningens lag
anmälda till seriespel. Nivåerna delas in enligt följande: Senior, junior och ungdom röd. I
ungdom röd räknas varje klass som en egen nivå. Spelare tillåts att ”prova på” en högre
nivå under två matcher utan att mista sin behörighet att spela på den lägsta nivån.
När en spelare deltagit i sin tredje match på den högre nivån så har man således förbrukat
rätten att spela på den lägsta nivån.

Exempel: En spelare deltar i röd klass D och F men vill prova på i röd klass C vilket är
tillåtet i två matcher. Deltar spelaren i röd klass C en tredje gång har spelaren förbrukat sin
rätt att spela kvar i klass F och tillåts därefter att spela i klass C och D.
Att vara uppskriven i matchprotokollet räknas som att man deltagit i matchen.
Förening har möjlighet att söka dispens för målvakt att spela på tre nivåer.
Brott mot denna regel likställs med okvalificerad spelare enligt SIBF:s TB.

§ 5 KOMBINERAT LAG
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag på rätt nivå.
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§ 6 UTESPELARE/MÅLVAKT
Det är tillåtet för spelare som markerats som målvakt att även delta som utespelare i
samma match. Byte av utespelare/målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte
målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten ska markeras i
matchprotokollet.
§ 7 SPELARE EJ UPPTAGEN I MATCHPROTOKOLLET
Spelare som ej är upptagna i matchprotokollet tilldelas U2, protokollet justeras och
därefter kan spelaren delta. Detta är ett undantag av regel 613,2 (UM 1) i Regelhandboken.
§ 8 LEDARE
Minst en ledare i båset ska ha ledarlicens, grundutbildning (GU) eller fortbildning, gäller
från 2014-01-01. Licenskontroll kan komma att göras under året. Skulle ett lag sakna ledare
med godkänd ledarlicens kontaktar ÖIBF föreningen. Föreningen uppmanas då tillse att
ledarna genomgår grundutbildning (GU) eller fortbildning snarast möjligt.
Föreningar med ungdomslag ska till match ha minst en ledare som är 18 år eller äldre. I
annat fall ska minst en förälder finnas med i spelarbåset under matchen.
Tävlingsavgift kan utdömas om ett lag vid upprepade tillfällen ej följer dessa
bestämmelser.
§ 9 MATCHARENOR
9.1 Hallbesiktning
Besiktning av arenor genomförs löpande av ÖIBF. I besiktningen skall ÖIBF och
föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och
delges hallägaren.
9.2 Publik/läktare
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos
ÖIBF.
9.3 Omklädningsrum
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch
senast 30 minuter före matchstart.
9.4 Cafeteria
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring.
9.5 Belysning
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets
krav.
9.6 Ljudanläggning
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.
9.7 Resultattavla och signal
I hallen ska resultattavlan kunna visa:
- resultat
- matchtid
- period
Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos ÖIBF.
§ 10 FÖRE MATCH
10.1 Riktlinjer för matchbokningar
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds
ut tillsammans med serieanmälan. Tänk på att ta ålder och reseavstånd i beaktning vid
matchbokning. Vid veckomatcher är det bra att vara överens med motståndarlaget.
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Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg
Lag
Tidigaste matchstart:
Mån - fre
Lör - Sön
Röd nivå
Kl.18.30
Kl. 9.00

Senaste matchstart:
Sön - Tors
Fre - lör
Kl. 20.00
Kl. 20.00

Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg
Lag
Tidigaste matchstart:
Mån - fre
Lör - Sön
Röd nivå
Kl.19.30
Kl. 10.00

Senaste matchstart:
Sön - Tors
Fre - lör
Kl. 19.30
Kl. 20.00

Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till ÖIBF för annan matchstart.
10.2 Entré
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart.
10.3 Domarvärd
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och informera om förutsättningarna inför
match.
§ 11 UNDER MATCH
11.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering
Hemmalaget ska rapportera matchresultat samma dag som matchen spelats.
Hemmalaget ska händelserapportera senast två dagar efter spelad match. Ingen
poängliga publiceras på webben.
11.2 Nedsläckning av hallen vid mål
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare.
11.3 Musik
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att
spela musik under pågående spel.
11.4 Matchtid/periodpaus
Serie
Pojkar/Flickor Röd Klass A
Övriga Röda Klasser

Matchtid
3 x 15 minuter, effektiv speltid
3 x 15 minuter, effektiv speltid sista 3 min sista
perioden

Paus
5
minuter
5
minuter

Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.
11.5 Sudden Death
Sudden Death tillämpas INTE vid oavgjort resultat.
§ 12 EFTER MATCH
Spelare och tränare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och
lämna spelplan.
§ 13 SÄKERHET
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet.
§ 14 TRÄFFAR ANORDNADE AV ÖIBF
Förening tillhörande ÖIBF är skyldig att deltaga med erforderligt antal representanter på
lagledarträff, årsmöte, tävlingskonferens. Om deltagande ej sker debiteras föreningen
enligt fastställd avgiftstabell.
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Bilaga 5.

Seriedirektiv
Ungdomsserie Blå Östergötland
INLEDNING
ÖIBF: s ungdomsserier i åldersgrupperna 7–16 år är inriktad på Svensk Innebandys
Utvecklingsmodell (SIU). SIU baseras på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder
snarare än kronologisk ålder. Den ger en samsyn kring träning, tävling och utveckling av
våra utövare.
Det finns ingen kvalificering för att spela på en viss nivå, utan det är upp till ledaren för det
enskilda laget, tillsammans med föreningen, att anmäla ett lag till rätt serie. Det innebär
att man anmäler ett lag till en lämplig serie utifrån mognad och färdighet hos de individer
som finns i laget.
§ 1 TOLKNINGSORDNING
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna,
Regelhandboken och Lokala förutsättningar.
§ 2 SPELORDNING/SERIEINDELNING
Spelordningen fastställs av ÖIBF och poolspel tillämpas med 4 lag per omgång.
Serieindelningsträff genomförs i Linköping 4/6 2019.
Spelprogram publicerad på www.oibf.nu gäller som kallelse till match från förbundet.
För varje poolspelsomgång finns en fastställd spelhelg. Undantag kan medges av ÖIBF.
§ 3 ÅLDERSKLASS BLÅ
Maxålder i ungdomsserier blå är 12 år (födda -07). Personlig dispens kan beviljas.
§ 4 RESULTAT/TABELL
Resultat och poäng (tabell) publiceras ej. Ingen resultatredovisning på resultattavlan får
förekomma. Dock ska resultat fyllas i på matchprotokollet och skickas till ÖIBF av
arrangerande förening. Resultaten sammanställs av ÖIBF och ligger till grund för
kommande års serieindelning.
§ 5 KOMBINERAT LAG
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag på rätt nivå.
§ 6 SPELREGLER
Ambitionen är att poolspelsmatcher ska genomföras med ett glatt humör och på ett roligt
sätt. Givetvis ska tävlingsinstinkten finnas, men vår förhoppning är att denna inte ska få ta
över det roliga med innebandyn. Det är efter dessa förutsättningar som
Poolspelsinnebandyn kommer att genomföras med regler som kan sammanfattas med
två ord:
”SUNT FÖRNUFT.”
Men givet är att det inte går att genomföras utan vissa former av regler.
Frislag utdöms för följande förseelser som i vanliga fall leder till U2:

1.
2.
3.
4.
5.
7.

När en spelare tar bollen med handen
När en spelare ligger ner och spelar bollen
När en spelare aktivt hindrar målvakten när denna ska göra ett utkast
När en spelare spelar utan klubba
När en spelare slår på, lyfter eller låser en motståndares klubba
När en spelare spelar med hög klubba (över knähöjd)
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8. När en spelare tränger eller tacklar en motståndare
9. När en spelare bryter mot avståndsregeln

Straffslag utdöms för följande förseelser:

10. Om man tar bort en målchans för motståndarna genom att bryta mot reglerna.

Utvisning ska inte drabba laget. Den utvisade spelaren ska informeras om vad han/hon
har gjort för fel. Sen ska spelaren bytas ut i 2 minuter, informera lagledaren om detta,
spelaren sitter på avbytarbänken. Laget får fortsätta att spela 4 mot 4
Utvisning (2 min) utdöms för följande förseelser:

11. När en spelare protesterar mot domslut eller uppför sig osportsligt
12. När en spelare gör sig skyldig till farligt spel
13. När en spelare kastar klubban eller annan utrustning
14. När samma spelare gör sig skyldig till upprepade förseelser
15. När en spelare med klubban hakar en motståndare mot kroppen

§ 7 SPELARE
Antal spelare på plan ska vara fyra utespelare och en målvakt.
§ 8 SPELPLAN
Spelplanen ska vara 30x15 meter
§ 9 MÅLBURAR
Målburarna bör vara 120x90 centimeter.
§ 10 DOMARE
Det är alltid arrangerande förenings ansvar att ordna två föreningsdomare/match till
samtliga matcher i poolspelet. Det är tillåtet att använda sig av annan förenings
föreningsdomare.
§ 11 UTESPELARE/MÅLVAKT
Det är tillåtet för spelare som markerats som målvakt att även delta som utespelare i
samma match. Byte av utespelare/målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte
målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten ska markeras i
matchprotokollet.
§ 12 LEDARE
Minst en ledare i båset ska ha ledarlicens, grundutbildning (GU) eller fortbildning, gäller
från 2014-01-01. Licenskontroll kan komma att göras under året. Skulle ett lag sakna ledare
med godkänd ledarlicens kontaktar ÖIBF föreningen. Föreningen uppmanas då tillse att
ledarna genomgår grundutbildning (GU) eller fortbildning snarast möjligt.
Föreningar med ungdomslag ska till match ha minst en ledare som är 18 år eller äldre. I
annat fall ska minst en förälder finnas med i spelarbåset under matchen.
Tävlingsavgift kan utdömas om ett lag vid upprepade tillfällen ej följer dessa
bestämmelser.
§ 13 MATCHARENOR
13.1 Hallbesiktning
Besiktning av arenor genomförs löpande av ÖIBF. I besiktningen skall ÖIBF och
föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och
delges hallägaren.
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13.2 Publik/läktare
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos
ÖIBF.
13.3 Omklädningsrum
Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för minst 20 personer och
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före
matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch senast
30 minuter före matchstart.
13.4 Cafeteria
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring.
13.5 Belysning
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets
krav.
13.6 Ljudanläggning
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.
13.7 Resultattavla och signal
I hallen ska resultattavlan kunna visa:
- matchtid
- period
Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos ÖIBF.
§ 14 FÖRE MATCH
14.1 Riktlinjer för matchbokningar
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds
ut tillsammans med serieanmälan.

Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg
Lag
Blå nivå

Tidigaste matchstart:

Senaste matchslut:

Lör - Sön
Kl. 9.00

Lör - Sön
Kl 19.30

Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg

Lag
Blå nivå

Tidigaste matchstart:

Senaste matchslut:

Lör - Sön
Kl. 10.00

Lör - Sön
Kl 19.00

Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till ÖIBF för annan matchstart.
14.2 Entré
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart.
14.3 Domarvärd
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och informera om förutsättningarna inför
match.
§ 15 UNDER MATCH.
15.1 Nedsläckning av hallen vid mål
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare.
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15.2 Musik
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att
spela musik under pågående spel.
15.3 Matchtid/periodpaus
Serie
Matchtid
Poolspel Blå nivå 4 lag
2 x 15 minuter rullande
tid
Poolspel Blå nivå 3 lag
3 x 15 minuter rullande
tid

Paus
3
minuter
3
minuter

§ 16 EFTER MATCH
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna
spelplan.
§ 17 SÄKERHET
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet.
§ 18 TRÄFFAR ANORDNADE AV ÖIBF
Förening tillhörande ÖIBF är skyldig att deltaga med erforderligt antal representanter på
lagledarträff, årsmöte, tävlingskonferens. Om deltagande ej sker debiteras föreningen
enligt fastställd avgiftstabell.
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Bilaga 6.

Seriedirektiv
Ungdomsserie Grön Östergötland
INLEDNING
ÖIBF: s ungdomsserier i åldersgrupperna 7–16 år är inriktad på Svensk Innebandys
Utvecklingsmodell (SIU). SIU baseras på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder
snarare än kronologisk ålder. Den ger en samsyn kring träning, tävling och utveckling av
våra utövare.
Det finns ingen kvalificering för att spela på en viss nivå, utan det är upp till ledaren för det
enskilda laget, tillsammans med föreningen, att anmäla ett lag till rätt serie. Det innebär
att man anmäler ett lag till en lämplig serie utifrån mognad och färdighet hos de individer
som finns i laget.
§ 1 TOLKNINGSORDNING
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna,
Regelhandboken och Lokala förutsättningar.
§ 2 SPELORDNING
Spelordningen fastställs av ÖIBF och poolspel tillämpas. Serieindelningsträff genomförs i
Linköping 5/6 2019.
Spelprogram publicerad på www.oibf.nu gäller som kallelse till match från förbundet.
För varje poolspelsomgång finns en fastställd spelhelg. Undantag kan medges av ÖIBF.
§ 3 ÅLDERSKLASS GRÖN
Maxålder i ungdomsserier grön är 9 år (födda -09). Personlig dispens kan beviljas.
§ 4 RESULTAT/TABELL
Resultat och poäng (tabell) räknas ej.
§ 5 KOMBINERAT LAG
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag på rätt nivå.
§ 6 SPELREGLER
Ambitionen är att poolspelsmatcher ska genomföras med ett glatt humör och på ett roligt
sätt. Givetvis ska tävlingsinstinkten finnas, men vår förhoppning är att denna inte ska få ta
över det roliga med innebandyn. Det är efter dessa förutsättningar som
Poolspelsinnebandyn kommer att genomföras med regler som kan sammanfattas med
två ord:
”SUNT FÖRNUFT.”
Men givet är att det inte går att genomföras utan vissa former av regler.
Frislag utdöms för följande förseelser som i vanliga fall leder till U2:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

När en spelare nickar bollen
När en spelare tar bollen med handen
När en spelare ligger ner och spelar bollen
När en spelare aktivt hindrar målvakten när denna ska göra ett utkast
När en spelare spelar utan klubba
När en spelare slår på, lyfter eller låser en motståndares klubba
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7. När en spelare spelar med hög klubba (över knähöjd)
8. När en spelare tränger eller tacklar en motståndare
9. När en spelare bryter mot avståndsregeln
Straffslag utdöms aldrig på Grön nivå

.

Utvisning ska inte drabba laget. Den utvisade spelaren ska informeras om vad han/hon
har gjort för fel. Sen ska spelaren bytas ut i 2 minuter, informera lagledaren om detta,
spelaren sitter på avbytarbänken. Laget får fortsätta att spela 3 mot 3.
Utvisning (2 min) utdöms för följande förseelser:

10. När en spelare protesterar mot domslut eller uppför sig osportsligt
11. När en spelare gör sig skyldig till farligt spel
12. När en spelare kastar klubban eller annan utrustning
13. När samma spelare gör sig skyldig till upprepade förseelser
14. När en spelare med klubban hakar en motståndare mot kroppen

§ 7 SPELARE
Antal spelare på plan ska vara tre utespelare och en målvakt.
§ 8 BYTEN
Obligatoriska byten görs i intervaller om 90 sekunder. Sekretariatet ger signal om att
stanna spelet för byten.
§ 9 SPELPLAN
Spelplanen ska vara 20x10 meter
§ 10 MÅLBURAR
Målburarna bör vara 120x90 centimeter.
§ 11 DOMARE
Det är alltid arrangerande förenings ansvar att ordna en föreningsdomare/match till
samtliga matcher i poolspelet. Det är tillåtet att använda sig av annan förenings
föreningsdomare.
§ 12 UTESPELARE/MÅLVAKT
Det är tillåtet för målvakt att även delta som utespelare i samma match. Byte av
utespelare/målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats eller blivit
utvisad.
§ 13 LEDARE
Minst en ledare i båset ska ha ledarlicens, grundutbildning (GU) eller fortbildning, gäller
från 2014-01-01. Licenskontroll kan komma att göras under året. Skulle ett lag sakna ledare
med godkänd ledarlicens kontaktar ÖIBF föreningen. Föreningen uppmanas då tillse att
ledarna genomgår grundutbildning (GU) eller fortbildning snarast möjligt.
Föreningar med ungdomslag ska till match ha minst en ledare som är 18 år eller äldre. I
annat fall ska minst en förälder finnas med i spelarbåset under matchen.
Tävlingsavgift kan utdömas om ett lag vid upprepade tillfällen ej följer dessa
bestämmelser.
§ 14 MATCHARENOR
14.1 Hallbesiktning
Besiktning av arenor genomförs löpande av ÖIBF. I besiktningen skall ÖIBF och
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föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och
delges hallägaren.
14.2 Publik/läktare
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos
ÖIBF.
14.3 Omklädningsrum
Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för minst 20 personer och
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före
matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch senast
30 minuter före matchstart.
14.4 Cafeteria
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring.
14.5 Belysning
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets
krav.
14.6 Ljudanläggning
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.
14.7 Resultattavla och signal
I hallen ska resultattavlan kunna visa:
- matchtid
Signalen för matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos ÖIBF.
§ 15 FÖRE MATCH
15.1 Riktlinjer för matchbokningar
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds
ut tillsammans med serieanmälan.

Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg
Lag
Blå nivå

Tidigaste matchstart:

Senaste matchslut:

Lör - Sön
Kl. 9.00

Lör - Sön
Kl 19.30

Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg

Lag
Blå nivå

Tidigaste matchstart:

Senaste matchslut:

Lör - Sön
Kl. 10.00

Lör - Sön
Kl 19.00

Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till ÖIBF för annan matchstart.
15.2 Entré
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart.
15.3 Domarvärd
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och informera om förutsättningarna inför
match.
§ 16 UNDER MATCH.
16.1 Nedsläckning av hallen vid mål
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare.
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16.2 Musik
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att
spela musik under pågående spel.
16.3 Matchtid/periodpaus
Serie
Matchtid
Poolspel Grön nivå
1 x 15 minuter
§ 17 EFTER MATCH
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna
spelplan.
§ 18 SÄKERHET
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet.
§ 19 TRÄFFAR ANORDNADE AV ÖIBF
Förening tillhörande ÖIBF är skyldig att deltaga med erforderligt antal representanter på
lagledarträff, årsmöte, tävlingskonferens. Om deltagande ej sker debiteras föreningen
enligt fastställd avgiftstabell.
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Bilaga 7.

Seriedirektiv
Distriktsmästerskap DM Herr- och Dam Östergötland
§ 1 TOLKNINGSORDNING
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna,
Regelhandboken och Lokala förutsättningar.
§ 2 DELTAGANDE I DM
Anmälan till DM görs i samband med serieanmälan.
§ 3 KOMBINERAT LAG
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med anmälan. Vid synnerliga skäl kan
anmälan även göras fram till dess DM startar. Antalet spelare i respektive lag ligger till
grund för beslutet.
§ 4 VAKANSER
ÖIBF förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser fram till dess tävlingen startat.
§ 5 SPELORDNING
Spelordningen fastställs av ÖIBF. DM spelas enligt turneringsmetoden där de högst
rankade lagen kommer att seedas (i övrigt fri lottning). Seedningen baseras på
serietillhörighet och föregående års serieplacering.
Gruppspel/finalspel: Herr DM spelas vecka 36 och Dam DM vecka 37
Lägst rankade lag har en bonusstraff per seriedifferens innevarande säsong. Gäller i både
gruppspel och slutspel. Bonusstraffen/-straffarna ska läggas innan varje ny periodstart
(dock ej tillåtet inför en eventuell förlängningsperiod) eller i samband med ett mål under
ordinarie speltid. Samma utespelare får lägga flera straffar.
§ 6 MATCHARENOR
6.1 Hallbesiktning
Besiktning av arenor genomförs löpande av ÖIBF. I besiktningen skall ÖIBF och
föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och
delges hallägaren.
6.2 Publik/läktare
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos
ÖIBF.
6.3 Omklädningsrum
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch
senast 30 minuter före matchstart.
6.4 Cafeteria
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring.
6.5 Belysning
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets
krav.
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6.6 Ljudanläggning
Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.
6.7 Resultattavla och signal
I hallen ska resultattavlan kunna visa:
- resultat
- matchtid
- period
Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos ÖIBF.
§ 7 FÖRE MATCH
7.1 Entré
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart.
7.2 Domarvärd
Arrangerande förening ska ta emot domarna vid hallen och bör tillhandahålla enklare
förtäring samt informera om förutsättningarna inför match.
§ 8 UNDER MATCH
8.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering
Matcherna ska on-line rapporteras av arrangerande förening.
8.2 Nedsläckning av hallen vid mål
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare.
8.3 Musik
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att
spela musik under pågående spel.
8.4 Sargskötare
Arrangerande förening bör tillse att det finns minst fyra (4) stycken sargskötare.
(Minimiålder 12 år). Dessa ska ha enhetlig klädsel (tröja) så man klart kan urskilja att de är
sargskötare.
8.5 Matchtid/periodpaus
Gruppspel/slutspel

Matchtid
2 x 20 minuter effektiv speltid sista 3 min sista
perioden

Paus
5 minuter

Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.
8.6 Sudden Death
Slutar en match oavgjort efter ordinarie tid i slutspelet tillämpas 10 minuters Sudden
Death (effektiv speltid). Är matchen inte avgjord efter det tillämpas straffslagsavgörande,
enligt Regelhandboken, 2 Speltid, 204 Straffslagsavgörande i samband med förlängning
§ 9 EFTER MATCH
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna
spelplan/arena.
§ 10 SÄKERHET
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet.
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Bilaga 8.

Seriedirektiv
Distriktsmästerskap DM Junior- och Ungdom Östergötland
§ 1 TOLKNINGSORDNING
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna,
Regelhandboken och Lokala förutsättningar.
§ 2 DELTAGANDE I DM
Anmälan till DM görs i samband med serieanmälan.
§ 3 KOMBINERAT LAG
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med anmälan. Vid synnerliga skäl kan
anmälan även göras fram till dess DM startar. Antalet spelare i respektive lag ligger till
grund för beslutet.
§ 4 VAKANSER
ÖIBF förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser fram till dess tävlingen startat.
§ 5 SPELORDNING
Spelordningen fastställs av ÖIBF. DM spelas i form av gruppspel/slutspel enligt
turneringsmetoden.
§ 6 MATCHARENOR
6.1 Hallbesiktning
Besiktning av arenor genomförs löpande av ÖIBF. I besiktningen skall ÖIBF och
föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och
delges hallägaren.
6.2 Publik/läktare
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos
ÖIBF.
6.3 Omklädningsrum
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch
senast 30 minuter före matchstart.
6.4 Cafeteria
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring.
6.5 Belysning
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets
krav.
6.6 Ljudanläggning
Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.
6.7 Resultattavla och signal
I hallen ska resultattavlan kunna visa:
- resultat
- matchtid
- period
Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos ÖIBF.

35

§ 7 FÖRE MATCH
7.1 Entré
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart.
7.2 Domarvärd
Arrangerande förening ska ta emot domarna vid hallen och bör tillhandahålla enklare
förtäring samt informera om förutsättningarna inför match.
§ 8 UNDER MATCH
8.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering
Matcherna ska on-line rapporteras av arrangerande förening.
8.2 Nedsläckning av hallen vid mål
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare.
8.3 Musik
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att
spela musik under pågående spel.
8.4 Sargskötare
Arrangerande förening bör tillse att det finns minst fyra (4) stycken sargskötare.
(Minimiålder 12 år). Dessa ska ha enhetlig klädsel (tröja) så man klart kan urskilja att de är
sargskötare.
8.5 Matchtid/periodpaus
Matchtid
Paus
2 x 15 minuter, effektiv speltid sista 3 min sista
5 minuter
perioden
Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.
Gruppspel/slutspel

8.6 Sudden Death
Slutar en match oavgjort efter ordinarie tid i slutspelet tillämpas 10 minuters Sudden
Death (effektiv speltid). Är matchen inte avgjord efter det tillämpas straffslagsavgörande,
enligt Regelhandboken, 2 Speltid, 204 Straffslagsavgörande i samband med förlängning
§ 9 EFTER MATCH
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna
spelplan/arena.
§ 10 SÄKERHET
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet.
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Bilaga 9.

Väderdirektiv
Detta direktiv är framtaget som ett hjälpmedel om väderförhållandena är sådana att en
förening/funktionär avväger att åka till en match eller inte.
Det är viktigt att belysa vikten av att färdas till och från matcher på ett säkert sätt.
När vädret blir ostadigt är det alltid upp till föreningen att ta beslut om att åka till en
match eller inte. Detsamma gäller för förbundets tillsatta funktionärer (t ex domare).
Östergötlands Innebandyförbund har beslutat att SMHI:s varningar ska vara ett
rådgivande hjälpmedel för de föreningar/funktionärer som känner sig osäkra.
www.smhi.se
Som regel gäller att alla innebandymatcher ska genomföras om det råder blå (d.v.s. ingen
varning) och/eller gul varning. Råder orange varning är det upp till
föreningen/funktionären att ta ställning till om man ska åka eller inte. Råder röd varning
är det en stark rekommendation att inte åka över huvud taget.
Om förening/funktionär väljer att inte åka ska alltid motståndarlag, funktionärer (läs
domare) och Östergötlands Innebandyförbund meddelas.
Östergötlands Innebandyförbund kan inte utdöma sanktioner för en ospelad match där
det råder orange eller röd varning vid matchtillfället och om det har meddelats till
motståndare, domare och Östergötlands Innebandyförbund.

Klass 3 (röd): Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten
och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa
upp ny information på Internet, radio eller TV
.
Klass 2 (orange): Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora
materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten
uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Klass 1 (gul): Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och
störningar för en del samhällsfunktioner.
Blå: Ingen varning utfärdad.
Källa: http://www.smhi.se
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Arbetsordning Väderdirektiv
A: Oavsett klass-varning (1, 2, 3) kommer ett lag som inte meddelar motståndare, domare
och Östergötlands Innebandyförbund vid avvikelse från match p.g.a. dåligt väder ALLTID
drabbas av WO samt påföljande kostnader. ALLA TRE parter måste således vara
kontaktade senast tre (3) timmar innan matchstart.
B: Skulle ett lag välja att inte åka p.g.a. Klass 1-varning samt att man meddelat
motståndare, domare och Östergötlands Innebandyförbund senast tre (3) timmar innan
matchstart kommer avgift för tidig matchflytt tas ut enligt gällande tävlingsavgifter.
Dessutom kan laget drabbas av kostnader som ”hemmalaget” äskar för (t ex
hallhyra/domarkostnader).
C: Skulle ett lag välja att inte åka p.g.a. Klass 2-3-varning samt att man meddelat
motståndare, domare och Östergötlands Innebandyförbund senast tre (3) timmar innan
matchstart kan laget inte drabbas av extra kostnader. ”Hemmalaget” kan då ej heller äska
för kostnader i samband med matchflytt.
Ovanstående gäller samtliga serier administrerade av Östergötlands Innebandyförbund.
Förtydligande vid matcher med föreningsdomare
Vid avvikelse från match som spelas i form av poolspel ska samtliga lag i poolspelet
kontaktas samt Östergötlands Innebandyförbund. Det åligger arrangerande förening att
meddela föreningsdomarna om lag uteblir från match.

OBS! Klassvarning gäller för avreseort samt för färdväg till match vid angiven
tidpunkt.
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Typ

Klass1 - Varningar till lands
Klass

Mycket hårda vindbyar

1

Snöfall

1

Isbeläggning

1

Rikligt regn

1

Höga flöden

1

Frost

1

Stor Gräsbrandsfara

1

Skogsbrandsfara
Stor/Mycket Stor

1

Konsekvens
>21 m/s. Grenar och enstaka
träd knäcks, problem för höga
fordon.
I regel när det väntas minst 5
mm på 6 timmar omräknat
till smält form. Tidigt eller
sent på säsongen kan varning
skickas vid mindre mängder.
Risk för halka på vägar.
Väder som medför ishalka.
Exempel regn som följs av
snabbt fallande temperatur
till 0°C eller kallare på
vägbanan.
> 35 mm på 12 timmar över
större område. Risk för stora
vattensamlingar, risk för
översvämning i källare,
dagvattenledningar. I övrigt
se eventuella hydrologiska
varningar.
Kan medföra mindre
översvämningsproblem
Temperaturer nära marken
på 0 grader eller därunder,
svår frost vid -3 och därunder.
Varning utfärdas i regel
endast 15 maj – 15 september,
efter den 15/9 endast vid
första frosttillfället.
Gäller under våren när risken
är stor att bränder uppstår
och lätt sprids i torrt
fjolårsgräs. Stor försiktighet
bör iakttas vid eldning
utomhus.
Innebär stor/mycket stor
antändningsrisk och att eld
sprids lätt/mycket lätt i
skogsmark. Stor försiktighet
bör iakttas vid eldning
utomhus, ofta gäller
eldningsförbud.
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Typ

Klass2 - Varningar till lands
Klass

Stormbyar

2

Stora snömängder/
drivbildning

2

Kraftig åska

2

Mycket höga flöden

2

Isbeläggning

2

Typ

Klass3 - Varningar till lands
Klass

Storm eller orkanbyar

3

Extremt höga flöden

3

Mycket stora snömängder/
drivbildning

3

Konsekvens
> 25 m/s. Skador på
byggnader med risk för
kringflygande föremål, Större
skador på skog med risk för
störningar i trafik samt el och
teleförsörjning.
Vid snömängder
motsvarande ca 20 mm eller
mer i smält form på 12
timmar, vid frisk vind ca 12
mm eller mer på 12 timmar.
Medför stora trafikproblem,
kan speciellt vid
temperaturer nära 0 även ge
störningar i el och
teleförsörjningen.
Omfattande och frekvent
åska som medför stora
störningar i el och
telefontrafiken. Kan lokalt
även innebära mycket
kraftiga vindbyar och
skyfallsliknande regn.
Översvämningsproblem på
utsatta ställen
Underkylt regn > 3mm på 6
timmar. Ger svår halka som
dessutom är svår att åtgärda.

Konsekvens
> 28 m/s, östra Svealand och
Götaland >30 m/s. Farligt att
vistas ute. Omfattande skador
på skog och byggnader med
mycket stora störningar i
trafik och elförsörjning.
Medför allvarliga
översvämningsproblem
Vid snömängder motsvarande
ca 35 mm eller mer i smält
form på 12 timmar, vid frisk
vind ca 25 mm eller mer på 12
timmar. Medför mycket stora
störningar i trafiken, vägar kan
bli helt oframkomliga. Risk för
stora störningar i el- och
teleförsörjningen.
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