Stockholms Innebandyförbund
Seriedirektiv för Senioroch Veteranserier
2021 års utgåva
Gäller från 1 juli 2021

§ 1. Allmänt
I Damer division 1 samt Herrar division 2 gäller följande:
- Lagen skall senast 12 timmar innan matchstart lägga in laguppställning i iBIS.
- I dessa serier sker sidbyte i varje periodpaus.
- Hemmalag skall senast två (2) timmar efter match rapportera resultat samt
lägga in matchhändelser i iBIS.

§ 1.1. Åldersklasser

I förbundets Herr Veteranserier deltar spelare födda 1987 eller tidigare.
I förbundets Dam Veteranserier deltar spelare födda 1992 eller tidigare.

§ 1.2. Divisionsindelning

Senior Dam delas in i div 1, div 2 och div 3.
Senior Herr delas in i div 2, div 3, div 4 och div 5.
Veteran Dam är 1 serie.
Veteran Herr delas in i div 1 och div 2.
§ 2. Matcharenor

§ 2.1. Spelplan

En spelplan är godkänd i och med att Stockholms Innebandyförbund, StIBF,
skickar ut en officiell kallelse till match i denna hall.
§ 3. Före match

§ 3.1. Matchprotokoll

Hemmalaget samt bortalaget registrerar laguppställningarna i iBIS. Vid
vardagsmatcher skall detta göras senast 24 timmar innan matchstart, vid
helgmatcher senast klockan 12.00 fredagen innan match. Undantag görs för Dam
div 1 och Herr div 2 som ska lagt in sina laguppställningar senast 12 timmar innan
match. I de fall laguppställningen ändras i sista stund skall den slutgiltiga
laguppställningen läggas in i iBIS innan match. Detta görs lämpligen med
mobiltelefonen via m.ibis.innebandy.se
I de fall StIBF uppmärksammas på att aktuell match startat tillämpas följande
påföljder i fallande ordning: matchprotokollet i iBIS inte uppdaterats med alla
deltagande spelare innan:
-

Muntlig varning till förening och ledare från StIBF
Skriftlig varning till förening och ledare från StIBF
Tävlingsavgift om 500 kr/match

Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen. Matchprotokoll från iBIS ska i första
hand användas.
Matchprotokollet skall vara bortalaget tillhanda senast 45 min innan matchstart.

§ 3.2. Spelrätt

En förening har rätt att delta med ett obegränsat antal lag i divisionssystemet för
herrar och damer. Detsamma gäller veteranserierna. En förening får endast
representeras av ett lag i distriktets divisioner, undantaget är den lägsta
divisionen eller om det endast finns en division.

Representationsrätt för Damer div 1–3 och Herrar div 2–5
Följande regler gällande flytt av spelare mellan föreningarnas A- och B-lag
respektive B- och C-lag i representationsserierna.
-

En spelare får flytta upp till lag med högre divisionstillhörighet och bli
spelklar omgående.
En spelare får flytta ner till lag med lägre divisionstillhörighet i samma
förening när nedanstående villkor är infriade:
Varje lag i föreningen som planerar att flytta spelare neråt i seriesystemet
ska innan seriestart skicka in en lista med de spelare från föreningens lag i
närmast ovanstående division som är aktuella för spel i det aktuella laget.
Listan som endast får innehålla fem (5) utespelare plus en (1) målvakt ska
godkännas av StIBF samt finnas tillgänglig på Stockholms
Innebandyförbunds hemsida. Från listan är endast tre (3) utespelare plus en
(1) målvakt uttagbara per B-lagsmatch. Fyra (4) gånger per säsong kan
listan korrigeras fram till den 31 januari då flytt neråt i seriesystem inte
längre är tillåtet. Korrigeringen måste inkomma till StIBF minst tre (3)
arbetsdagar innan match, korrigeringen ska motiveras på ett sätt så det blir
tydligt för StIBF att spelarna i fråga är i behov av matchspel på en lägre nivå
och att det handlar om den enskilda spelarens utveckling. Om en förening
bryter mot regelverket riskerar hela föreningen att bli av med rätten att
flytta spelare mellan seniorlagen samt ekonomiska sanktioner. Man riskerar
även att förlora matchen genom W.O. om en protest inkommer inom tre
(3) dagar efter spelad match. Detta gäller även om StIBF kan påvisa att
föreningen på något sätt medvetet missbrukat förtroendet med flytt av
spelare mellan representationslagen.

-

En spelares lagtillhörighet i föreningen baseras på vilket av föreningens lag
som spelaren spelar sin första seriematch i. I det fall en förenings B-lag
spelar sin första seriematch innan föreningens A-lag är det viktigt att
föreningen inte missbrukar regelverket genom att placera A-lagsspelare
som inte står på listan (5+1) i B-lagets första match. Om så sker riskerar man
rätten att kunna flytta spelare mellan lagen.

-

Om en spelare inte deltagit i föreningens A-lag de tre (3) senaste
omgångarna på grund av skada eller annan frånvaro så nollställs spelarens
lagtillhörighet och spelaren kan då representera föreningens B- eller C-lag i
sin nästa match utan att vara en av de spelarna som får flytta ner från lag
ovanför i seriestrukturen.

-

Om en spelare från lägre divisionstillhörighet spelar tre (3) stycken matcher
i rad för laget med högre serietillhörighet inom föreningen, övergår
spelarens lagtillhörighet till laget med den högre serietillhörigheten. Det är
inte tillåtet att medvetet flytta ner A-lagsspelare till B-laget för att på ett
sådant sätt kringgå listan om 5+1 spelare, blir detta tydligt riskerar man att
bli av med rätten att flytta spelare mellan lagen.

-

Exempel 1: En spelare som spelat sin senaste match i Föreningens A-lag i oktober
(och då råkat ut för en skada) blir återigen spelklar den 3 februari. Då får denna
spelare spela i föreningens B-lag trots att det är senare än 31 januari. Fortsatt spel i

föreningens A-lag går naturligtvis också utmärkt. Om spelaren deltar i föreningens
A-lag efter den 31 januari låses spelaren i A-laget.
-

Exempel 2: En spelare som har sin tillhörighet i föreningens B-lag och som har
deltagit i föreningens A-lag i 3 matcher i rad utan att stå över en A-lagsmatch får
då ändrad tillhörighet till föreningens A-lag. Om denne spelare fortsättningsvis ska
kunna representera föreningens B-lag måste spelaren uppföras på föreningens
lista över de 5+1 spelare som ska kunna spela i både föreningens A- och B-lag samt
att föreningen uppdaterar listan mot Stibf senast 3 dagar innan spelaren ska
kunna representera B-laget.

W.O. matcher eller spelare som inte spelar matcher p.g.a. avstängning räknas inte
som att man stått över en match.
Efter den 31/1 får inga spelare flyttas nedåt i seriesystemet.
Om föreningen har fler lag i distriktets lägsta division tillåts spelarförflyttningar
(enligt ovan). Detta förutsätter att de båda lagen inte spelar i samma serie.
Spelarförflyttningar neråt i seriesystemet inom en förening får endast ske i den
förening spelaren har sin licens.
Är man osäker på om spelare är kvalificerade för spel i B-laget bör man alltid
kontakta Stockholms Innebandyförbund innan man tar ut spelaren till match.
Reservlaget kan inte avancera längre än till distriktets högsta serie.
Ett fritt antal spelare får flytta uppåt i seriestrukturen mellan föreningens
seniorlag. Detta är tillåtet hela säsongen.

§ 3.3. Sekretariatet och avbytarbåsen

Följande matchfunktionärer ska finnas:
- En tidtagare.
- En protokollförare.
- I Dam div 1 och Herr div 2 ska även en speaker finnas i sekretariatet.
I StIBF:s serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat,
utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida.
Officiella matchinstruktörer innehar av SIBF/StIBF särskilt utfärdat
legitimationskort.

§ 3.4. Uppvärmning

Inför varje match har lagen rätt till minst två (2) minuters uppvärmning på
spelplanen. Har det blivit förseningar i hallen så gäller inte två (2) minuters
uppvärmning. I övrigt gäller att matcherna ska startas på utsatt tid. Undantag för
lagen i Herr division 2 och Dam division 1 där uppvärmningstiden ska vara minst
10 minuter.

§ 3.5. Matchdräkt

a) Hemmalag ska spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av StIBF

fastställt spelprogram. Saknas uppgift om hemmalagets färg på matchdräkt i

StIBF fastställda spelprogram så är alltid hemmalaget skyldiga att byta
matchdräkt.
b) Gästande lag/bortalag ska före avresa till match förvissa sig om vilken
matchdräkt hemmalaget ska använda genom upplysningar i av StIBF fastställt
spelprogram. Då domare bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter
gäller följande(c-d):
c) Gästande lag/bortalag åläggs byta matchdräkt. Har bortalag ingen annan
matchdräkt att tillgå förlorar laget på W.O. Träningsvästar eller dylikt är inte
tillåtet att använda.
d) Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a, åläggs hemmalaget att byta matchdräkt. Har hemmalag ingen annan matchdräkt att tillgå
förlorar laget på W.O. Träningsvästar eller dylikt är inte tillåtet att använda.
e) Spelare i lag som spelar match ska använda likadan matchdräkt. Det är inte
nödvändigt med likadan matchdräkt i hela föreningen.
f) Vid spel med ej reglementsenlig matchdräkt utgår en tävlingsavgift. Vid
upprepning av förseelsen inom samma förening kan TK besluta enligt Svenska
Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser kap.1, § 8–9, föreningsansvar.
Gemensam reklam på matchdräkt mellan föreningar inom samma serie/serier
måste godkännas av StIBF.
g) I regelboken står det ”Strumporna ska vara uppdragna och inbördes enhetliga
samt, om administrerande förbund så beslutat åtskiljbara mellan lagen”.
Stockholms innebandyförbunds TK och DK har beslutat att i följande serier ska
strumporna vara åtskiljbara mellan laget: H2 och D1. Skulle lagen ha samma färg
på strumpor så är det i enlighet med regelboken bortalagets ansvar att byta
strumpor.

§ 3.6. Spelarlicenser

Licenser ordnas genom Svenska Innebandyförbundet. För mer information se
www.innebandy.se
Licenskontroller görs löpande. Licenskontroller kan utföras av domare i tjänst eller
av StIBF utsedda kontrollanter.
Om en licenskontroll genomförs på er förening gäller följande:
- Laget ges max fem (5) minuters vila i omklädningsrummet efter match.
- Vid kontrollen ska spelarens privata legitimation tas fram och jämföras med
föreningens godkända licenser som finns registrerade i iBIS.
- Om privat legitimation saknas ska spelaren ovillkorligen lämna personuppgifter
till kontrollanterna.
- Samtliga spelare och ledare är skyldiga att besvara frågor från kontrollanterna.
- Om någon spelare lämnar omklädningsrummet eller arenan när licenskontroll
är påkallad, utan att ge sin identitet till känna hos kontrollanterna anses detta
som ett försök till licensfusk. Licenskontroll kan utföras före match.
§ 4. Under match

§ 4.1. Speltid

Damer div 1
Damer div 2-3
Damer Veteraner
Herrar div 2
Herrar div 3-5

3x20 minuter (effektiv speltid)
3x20 minuter (effektiv speltid sista 3 min)
3x20 minuter (effektiv speltid sista 3 min)
3x20 minuter (effektiv speltid)
3x20 minuter (effektiv speltid sista 3 min)

Herrar Utveckling
Herrar Veteraner

3x20 minuter (effektiv speltid sista 3 min)
3x20 minuter (effektiv speltid sista 3 min)

§ 4.2. Paus

Paus ska vara fem (5) minuter. Domaren avgör när spelet ska återupptas.
I Dam div 1 och Herr div 2 genomförs sidbyte i varje paus. Pausen ska alltid vara 10
minuter i dessa serier.
§ 5. Efter match

§ 5.1. Resultatrapportering, händelserapportering och betalning

Hemmalaget skall rapportera in matchresultat och matchhändelser i iBIS senast
åtta (8) timmar efter matchslut. Undantag är Dam div 1 och Herr div 2 där
matchresultaten och händelserna bör rapporteras in under matchens gång och
som allra senast två (2) timmar efter match.
Stockholms innebandyförbund betalar ut domararvodena åt föreningarna som
betalningsförmedlare och fakturerar föreningarna under säsong. StIBF betalar
eventuella resekostnader till domarna.
Domararvoden
H2
Herrar Division 2
H3
Herrar Division 3
H4
Herrar Division 4
H5
Herrar Division 5
HV
Herrar Veteraner Division 1
HV
Herrar Veteraner Division 2
D1
Damer Division 1
D2
Damer Division 2
D3
Damer Division 3
DV
Damer Veteran

760 kr
600 kr
550 kr
500 kr
420 kr
380 kr
760 kr
560 kr
500 kr
380 kr

§ 5.2. Matchprotokoll

Matchprotokollet skall kontrolleras och skrivas under av domarparet direkt efter
match. Domare 1 skall ta med sig det fysiska protokollet efter match och spara
detta resten av innevarande säsong. I det fall StIBF behöver uppgifter som finns i
det fysiska protokollet skall domare 1 kunna skicka över en kopia på protokollet
med kort varsel.

§ 5.3. Walkover (W.O.)

Om lag inte infinner sig till spel på utsatt tid för utannonserad match utdöms
W.O. av StIBF eller närvarande domare.
W.O. 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 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.

Då W.O. dömts ut ska fastställd W.O.-avgift erläggas till StIBF. 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.
Om samma lag i en serie lämnar W.O. vid två (2) tillfällen under innevarande
säsong riskerar laget att uteslutas från serien.
Om ett lag lämnar W.O. vid någon av de tre sista omgångarna under säsongen
utgår en förhöjd W.O. avgift på 3 000 kr/tillfälle samt att laget riskerar att uteslutas
från serien.
§ 6 Efter avslutad serie

§ 6.1. Upp- och nedflyttning

Vad gäller upp och nedflyttning, se dokument på StIBF:s officiella hemsida.
Dam div 1 - 3 och Herr div 2 - 5
Ett reservlag kan aldrig passera eller spela i samma division som annat lag i
föreningen, undantag om lagen spelar i distriktets lägsta division.
Ett reservlag kan aldrig kvala till en division där annat lag i föreningen kommer att
spela kommande säsong, detta räknas från och med att berörda lag avslutat
tävlingen. I det fall en förenings lag hamnar på kvalplats uppåt från en division där
samma förenings reservlag hamnar på uppflyttningsplats eller kvalplats till, så ska
kvalen ändå genomföras och när kvalen är genomförda fattar förbundet beslut
om det kvalande eller uppflyttningsklara reservlaget får avancera eller ej.
I det fall beslut fattas att en förenings reservlag inte får ta en plats efter kvalet
stryks reservlagets samtliga matcher i kvalet och en ny kvaltabell tas fram för att
avgöra vilket/vilka lag som får flyttas upp.
Skulle reservlag placera sig på plats som ger möjlighet att flyttas upp i
seriesystemet men enligt något av nedanstående exempel inte tillåts att avancera
i seriesystemet så går platsen till nästkommande lag i samma serie som det lag
som inte får avancera.
Exempel 1: En förening har A-laget i Div 2 vilket de är kvalificerade för även
nästkommande säsong. Reservlaget som spelar i Div 3 vinner sin serie.
Laget i Div 3 ligger då kvar i Div 3. Uppflyttningsplatsen går då istället till närmast
efterföljande lag i samma serie.
Exempel 2: Ett reservlag i Div. 4 hamnar på kvalplats uppåt till div 3. Samtidigt ska
föreningens A-lag kvala sig kvar till div 2 och riskerar alltså nedflyttning till div 3. I detta fall
får reservlaget kvala och ett beslut fattas efter reservlagets kval huruvida de får flyttas upp
eller ej. I det fall beslut fattas att en förenings reservlag inte får ta en plats efter kvalet,
stryks reservlagets samtliga matcher i kvalet och en ny kvaltabell tas fram för att avgöra
vilket/vilka lag som får flyttas upp. Detsamma gäller om reservlaget kvalificerar sig för
direktuppflyttning och A-laget kvalar för att hålla sig kvar i div 2.
Exempel 3: Ett reservlag vinner div 4 och har kvalificerat sig för div 3. Samtidigt ska
föreningens A-lag kvala sig kvar till div 2. De misslyckas i kvalet och åker ur till div 3. I detta
fall ligger reservlaget kvar i div 4. Uppflyttningsplatsen går då istället till nästkommande
lag i samma serie som reservlaget.

Exempel 4: Ett reservlag vinner div 2 och har kvalificerat sig för div 1. Samtidigt ska
föreningens A-lag kvala sig kvar i Allsvenskan men riskerar alltså nedflyttning till div 1. Det
Allsvenska kvalet avslutas och föreningens A-lag kvalificerar sig för Allsvenskan innan div 2
har avslutats. I detta scenario tillåts B-laget att avancera till div 1.
Exempel 5: Ett reservlag vinner div 3 medan föreningens A-lag åker ur div 2. Då tillåts inte
föreningens reservlag att avancera till div 2 då ett reservlag inte tillåts passera ett av
föreningens lag från en högre nivå. Uppflyttningsplatsen går då istället till nästkommande
lag i samma serie som reservlaget. Reservlaget degraderas till div 4 om sådan division
finns.

§ 6.2. Serieplacering/bästa lag

Då ett eller flera ”bästa lag” ska utses mellan lag som deltagit i olika serier och
placerat sig på samma serieplacering, gäller lagets jämförelsetal som räknas ut
enligt nedan:
1) Antal poäng delat med antalet matcher.
2) Målskillnad delat med antalet matcher.
3) Antalet gjorda mål delat med antalet matcher.
4) Antalet mål gjorda på bortaplan delat med antalet matcher.
5) Lottning.

§ 6.3. Vakanser i serie och kval

Om vakans uppstår i någon serie sker uppflyttning enligt följande:
1) Placering i kvalspel till berörd division (i de fall kvalspel förekommit).
2) Placering i underliggande division.
3) Vid lika placering i olika serier i samma division eller i kvalspel avgör poängkvot
(poäng/match) följt av målskillnadskvot, målkvot och därefter målkvot på
bortaplan. Som absolut sista utväg kan lottning avgöra.
Om ett lag inte kan avancera till en högre division p.g.a. att föreningen redan finns
representerad där tillfaller placeringen nästföljande lag i detta lags serie.
TK kan besluta att inte fylla eventuell vakans om så anses lämpligt.

§ 6.4. Kvalspel

Reglerna för kvalspel fastslås av TK och meddelas berörda parter minst två (2)
månader innan kvalet inleds.

§ 6.5 Uteslutning

Förening vars lag under en säsong uteslutits ur seriespel/Bäst i Stan, kan
efterföljande säsong nekas deltagande i seriespel/Bäst i Stan.

