Malmö 2020-09-16

Riktlinjer för innebandy i Skåne med anledning av Covid-19
ALLMÄNT
Dessa riktlinjer gäller tävling på distriktsnivå i Skåne från och med 2020-09-16 och
tillsvidare. Riktlinjerna kompletterar dokumentet ”Svenska Innebandyförbundets riktlinjer

och rekommendationer avseende träning och tävlingsverksamhet på SDF-nivå under covid19” som ni hittar https://www.innebandy.se/inlagg/lista/information-gallande-coronaviruset/.
Nya beslut och uppdateringar till riktlinjerna kan ske med kort varsel.
Observera att skånska kommuner kan ha regler som går emot vad som står i detta
dokument, i dessa fall gäller kommunens regler.
Skånes Innebandyförbund har haft en dialog med Polismyndigheten Syd kring anmälan av
idrottsevenemang. Deras tydliga besked är att föreningar inte ska göra en anmälan av
matcharrangemang så länge dessa äger rum i idrottshall, oavsett om föreningen avser ha
publik på plats och då det är ett vanligt arrangemang, såsom seriematch och sammandrag.
Detta förutsätter att samtliga restriktioner/förordningar från Folkhälsomyndigheten och
regeringen följs. Polismyndigheten betonar att kontroller kring att dessa restriktioner följs
kan komma att genomföras av såväl polisen som kommuner.
Tävlingssäsongen 20/21 kommer vara annorlunda på många sätt. Skånes Innebandyförbund
önskar därför att lag och föreningar har en extra tillmötesgående inställning gällande
situationer som kan uppkomma under säsongen. Detta gäller inte minst vid matchflyttar.

SENIOR, JUNIOR OCH RÖD NIVÅ
Matchflytt/inställda matcher/W.O.
Skånes Innebandyförbunds Tävlingskommitté (TK) tar beslut rörande ärenden kopplade till
matchflyttar/inställda matcher. Normalt gäller att alla matchflyttar godkänns så länge såväl
hemma- som bortalag är överens.
TK avser att upprätthålla tidigare praxis avseende sjukdom i spelartruppen, varför sådan i sig
inte är ett giltigt skäl för matchändring. Att det finns personer i eller runt en förening som
har symtom på, eller är konstaterat sjuka i covid-19, utgör per automatik inte ett giltigt skäl
för matchändring.
Det kan utgöra skäl för matchändring om en förening har ett så stort antal spelare med
symtom på, eller som är konstaterat sjuka i covid-19, att föreningens möjligheter att
sportsligt genomföra matchen synnerligen påverkats. Nytt matchdatum ska fastställas i
enlighet med aktuella seriedirektiv om inte särskilda skäl föreligger.
Tävlingskommittén kommer att vara restriktiv kring avgifter för matchflyttar och W.O. vid
matcher som blivit inställda p g a att spelare har Coronasymptom. TK kommer även agera
restriktivt gällande uteslutningar p g a att lag har lämnat mer än en W.O under säsongen.

Lag som vill flytta/ställa in match ansvarar för att:
•
•

kontakta motståndare.
kontakta av förbundet tillsatta domare (fr o m FB/PB och äldre). Gäller sent inställda
matcher utanför kontorstid.
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Hemmalaget ansvarar för att:
•
•
•

meddela Skånes IBF skriftligt (gärna via mail) om en match blivit flyttad/inställd.
komma överens med bortalaget om en ny matchtid och meddela densamma till
Skånes IBFs kansli.
Kontakta föreningstillsatta domare (FC/PC och yngre)

Lag som motsätter sig matchflytt ansvarar för att:
•

Meddela Skånes IBF skriftligt om man inte godtar att aktuell match ska flyttas och
vill att Tävlingskommittén ska W.O.-behandla matchen.

Matcharrangemang
Skånes IBF rekommenderar matcharrangör att skicka information till deltagande lag om
vad som gäller vid match, t ex gällande publik. Denna info kan skickas via iBIS enligt denna
instruktion: https://www.innebandy.se/media/5264/skicka-kallelse-till-motst%C3%A5ndaredomare.pdf.
Begränsa antalet funktionärer så långt som möjligt vid arrangemanget, t ex bör sargvakter
ej användas. Detta gäller även D1/H2 där det normalt är ett krav.
Om match spelas med publik bör matcharrangör bereda plats för erforderligt antal
medföljande chaufförer från bortalaget. Bortalag bör begränsa antalet medföljande
chaufförer.

BLÅ NIVÅ
Skånes Innebandyförbunds styrelse har beslutat att genomföra förändringar för
sammandrag på blå nivå. Förändringarna innebär att höstens samtliga sammandrag (t.o.m.
201231) kommer innefatta högst tre lag per sammandrag. Detta innebär färre personer i
hallarna och att sammandragen genomförs under kortare tid. Beslut gällande vårens
sammandrag kommer tas i december. Förändringarna innebär inte att föreningar måste
boka nya tider.
Förändringen innebär att spelprogrammen görs om och att ett lag står över i de fall fyra lag
skulle ha deltagit i sammandraget. Skånes Innebandyförbund kommer att lista dessa lag på
vår hemsida innebandy.se/skane och arrangerade förening kan kontakta dessa föreningar
vid avhopp. Det går också bra för lag som står över sammandrag att kontakta ett annat lag
för att spela match.
Arrangerade förening har ett stort ansvar för att sammandraget genomförs på ett säkert
sätt. Informationen i dokumentet ”Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och

rekommendationer avseende träning och tävlingsverksamhet på SDF-nivå under covid-19”
ska följas. Dokumentet finns här: https://www.innebandy.se/inlagg/lista/informationgallande-coronaviruset/. Följande punkter vill vi betona:
•
•
•

Ej spelande lag kan sitta på läktare eller annan anvisad plats med inbördes avstånd.
Om möjlighet att vara utomhus ges är detta att rekommendera.
I skrivande stund gäller max 50 st publik, förutsatt att övriga restriktioner/regler följs.
Arrangerade förening har rätt att ställa in sammandrag på grund av att det inte går att
genomföra ett säkert sammandrag. Detta görs i dialog med Skånes
Innebandyförbund och så snart som möjligt.
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Om lag inte kan delta i sammandraget meddelas detta till arrangerande förening.
Arrangören ansvarar för nytt spelschema och att meddela Skånes IBF kring
förändringen.
Skånes IBF rekommenderar matcharrangör att skicka information till deltagande lag
om vad som gäller vid match, t ex gällande publik. Denna info kan skickas via iBIS
enligt denna instruktion: https://www.innebandy.se/media/5264/skicka-kallelse-tillmotst%C3%A5ndare-domare.pdf.
Om sammandrag spelas med publik bör matcharrangör bereda plats för erforderligt
antal medföljande chaufförer från bortalaget. Bortalag bör begränsa antalet
medföljande chaufförer.

•
•

•

GRÖN NIVÅ
Skånes Innebandyförbunds styrelse har beslutat att genomföra förändringar för
sammandrag på grön nivå enligt nedan punkter. Förändringarna gäller t.o.m. 201231, nytt
beslut om vårens sammandrag tas i december. Förändringarna innebär inte att föreningar
måste boka nya tider.
•
•
•

För sammandrag med åtta lag ändras spelordningen så lagen delas upp i två
grupper om fyra. Den första gruppen spelar sina matcher för att sen avsluta. Därefter
spelar den andra gruppen sina matcher.
För sammandrag med sju lag står ett lag över per sammandrag
För sammandrag med sex lag spelar tre lag på en plan och de andra tre lagen på
den andra planen.

Detta innebär färre personer i hallarna och mindre kontakt mellan lagen.
Arrangerade förening har ett stort ansvar för att sammandraget genomförs på ett säkert
sätt. Informationen i dokumentet ”Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och

rekommendationer avseende träning och tävlingsverksamhet på SDF-nivå under covid-19”
ska följas. Dokumentet finns här: https://www.innebandy.se/inlagg/lista/informationgallande-coronaviruset/. Nedan punkter vill vi betona:
•
•
•
•
•

•
•

Ej spelande lag kan sitta på läktare eller annan anvisad plats med inbördes avstånd.
Om möjlighet att vara utomhus ges är detta att rekommendera.
I skrivande stund gäller max 50 st publik, förutsatt att övriga restriktioner/regler följs.
Arrangerade förening har rätt att ställa in sammandrag på grund av att det inte går att
genomföra ett säkert sammandrag. Detta görs i dialog med Skånes
Innebandyförbund och så snart som möjligt.
Om lag inte kan delta i sammandraget meddelas detta till arrangerande förening.
Arrangören ansvarar för nytt spelschema och att meddela Skånes IBF kring
förändringen.
Skånes IBF rekommenderar matcharrangör att skicka information till deltagande lag
om vad som gäller vid match, t ex gällande publik. Denna info kan skickas via iBIS
enligt denna instruktion: https://www.innebandy.se/media/5264/skicka-kallelse-tillmotst%C3%A5ndare-domare.pdf.
Om det är möjligt att dela av hallen med hjälp av befintlig avdelningsvägg
rekommenderas detta.
Om sammandrag spelas med publik bör matcharrangör bereda plats för erforderligt
antal medföljande chaufförer från bortalaget. Bortalag bör begränsa antalet
medföljande chaufförer.
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