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Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
§5
Distriktsmästerskap (Smålandscupen)
SmIBF förbehåller sig rätten att arrangera DM för Herrar, Damer, Herr-Damjuniorer, beroende
på hur många lag som anmäler sig och tävlingsmässiga avgöranden.

Kapitel 2 Representationsbestämmelser
§1
B-licensspelare i Smålands Innebandyförbunds lägsta serie
SmIBF lägsta seniorserier, som innefattar Herrar division 4, Herrar Utveckling och Damer division 2
kommer B-licensspelare kunna användas efter genomförd dispensansökan.
B-licensspelaren kan spela både i seniorlaget och ungdomslaget.
Dispens ges endast för spelare födda 2005
§ 1a
För övriga seniorserier gäller dispensregeln för födda 2005.
Dispens kan beviljas för förening att använda spelare födda 2005 (ej yngre) i seniormatcher
enligt följande.
Spelare född 2005 saknar ungdomslag i sin ålder
Om föreningen saknar annat lag för spelaren att delta i.
Dispensen gäller endast för spel i föreningens lägst placerade seniorlag.
Innan dispens för spel i seniorlag ges prövas möjligheten för spelaren att med hjälp av
åldersdispens spela i serie med ett år yngre spelare (födda 2005), samt möjligheten att
spela i annan förening i spelarens geografiska närhet.
Maximalt kan föreningen söka fem (5) dispenser för spelare födda 2005 men endast tre (3)
kan delta per match. Varje dispens är individuell och behovsprövad.
Dispensen tillåter inte deltagande i föreningens övriga lag.
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Föreningen har för få spelare med A-licens
I de lägsta representationslags- samt i utvecklingsserierna kan dispens medges ifall
föreningens spelare med A-licens kontra B-licens är av ett sådant antal att det inte möjliggör
för föreningen att anmäla sig till en annan klass.
Dispensen avser möjligheten för föreningen att bygga en för säsongen hållbar
spelartrupp, vilket anses vara tillgång till sammanlagt 15 utespelare.
Det antal spelare som eventuellt beviljas delta per match styrs av föreningens tillgång på
spelare med A-licens och kan därmed omprövas under säsongen. Omprövning sker endast
när föreningens tillgång på spelare med A-licens ökat och behovet av spelare med B-licens
därmed minskat. Föreningen är skyldig att rapportera dessa förändringar i antal A-licenser
till SmIBF.
Maximalt kan föreningen söka fem (5) dispenser för spelare födda 2005 men endast tre (3)
kan delta per match. Varje dispens är individuell och behovsprövad.
Dispensen begränsar inte deltagande i föreningens övriga lag där spelaren är behörig att spela.
Dispens kan endast sökas av föreningar som avser anmäla ett (1) lag i seniorserie.
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Kapitel 3 Tävlingens genomförande
§ 2a.
Serie-, tävlings- och matcharrangemangskrav
För förutsättningar och riktlinjer för respektive distriktsserie se respektive bilagor.

§6
Kombinerade lag
Kombinerade lag är tillåtet i alla serier, förutom Damer div 1 och Herrar div 2, där behov finns för att få
ihop ett lag.
Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar som inte har
spelarunderlag för att anmäla ett eget lag på rätt nivå.
I kombinerade lag deltar spelare från två föreningar, A och B. Ingen av föreningarna kan ha
annat lag i samma tävlingsklass.
Endast ett lag per tävlingsklass får spela som kombinerat lag.
Förening A står som formell förening och skall erlägga anmälningsavgift och får all information
rörande laget. Förening A är även part om laget skulle bli betalningsskyldig eller utsatt för
andra åtgärder inom SmIBF:s eller SIBF:s administration.
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med Serieanmälan.
Vid synnerliga skäl kan anmälan även göras fram till dess serien startar.
Kombinerade lag får ej delta i förbundsserierna eller i kval till förbundsserie.
TK beslutar om hur ett kombinerat lag skall hanteras när det upphör.
När ett kombinerat lag upphör gäller följande:
Laget kvalificerar sig till Damer div 1 och Herrar div 2

Kombinerade laget upphör och Lag A behåller serieplatsen, Lag B börjar om i lägsta divisionen.
Laget utesluts/drar sig ut

Lag A och Lag B börjar om i lägsta divisionen.
Lag A och B delar på sig

Lag A behåller serieplatsen, Lag B börjar om i lägsta divisionen.
Lag A upphör

Lag B behåller serieplatsen, Lag A börjar om i lägsta divisionen.
Lag B upphör

Lag A behåller serieplatsen, Lag B börjar om i lägsta divisionen.
Lag A eller B delar på sig och skapar nytt Kombinerat lag med ny förening

Lag A behåller serieplatsen alt. tar nya föreningens plats. Lag B behåller platsen om Lag A tar
nya föreningens plats, Lag B börjar om i lägsta divisionen alt tar nya föreningens plats om Lag
A behåller serieplatsen.
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§8 Generella åldersdispenser i tävlingar administrerade av Smålands Innebandyförbund
§8a
Junior- / Ungdomsserierna
För överåriga spelare i samtliga ungdomsserier tillämpas regeln med tre generella dispenser.
Detta innebär att samtliga lag kan använda sig av tre spelare med generell åldersdispens per match.
Spelarna får vara max ett år äldre än seriens högsta tillåtna ålder.
Dispenserna är inte personliga och behöver inte registreras.
Dispenserna får ej användas för att toppa lag.
Missbrukas dispensen kan Smålands Innebandyförbund återkalla dispensen för aktuella lag.
Generella dispenser i Smålands Innebandyförbund gäller endast spel i Smålands Innebandyförbunds
administrerade serier.
§8b
Juniorserierna
Åldersdispens skall sökas hos Smålands Innebandyförbund och dispens kan beviljas för att enskild spelare
skall ha ett lag att spela i, ej för att föreningen skall kunna ha fler lag.
Ansökan skall skickas in 14 dagar innan den skall börja gälla och ytterligare information beskrivs på
Smålands Innebandyförbunds hemsida.
Ej korrekt ansökan kommer ej att behandlas.
•
•
•
•

•
•
•
•

Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år.
Ett lag kan bara söka max fem (5) dispenser per lag men max tre (3) spelare med dispens får
deltaga under match.
Ansökan kan ske till och med 31 januari och endast en dispens per spelare och tävling kan
beviljas.
Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett år
äldre än avsedd åldersklass. Om spelaren med dispens deltar i match för annat lag än det lag
dispensen avser blir dispensen förverkad.
En spelare som sökt dispens blir spelklar först när spelaren/föreningen skriftligen delgivits
beslutet.
En ansökan kan inte dras tillbaka om spelaren deltagit i match.
En spelare/förening skall vid uppmaning alltid kunna uppvisa delgivningsbeslutet inför varje
match.
Beviljad åldersdispens i Smålands Innebandyförbund avser endast spel i Smålands
Innebandys administrerade serier.
Dock inte för spel i Svenska Innebandyförbundets tävlingar/cuper (U16-SM. J18-SM,
Juniorallsvenskan och SDF-SM)

Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger.
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§9
Könsdispens
Dispens för flickor i pojkserierna/poolspel 8–16 år behöver ej sökas och könsdispensen
ska används för flickor som saknar flicklag att spela i.
Det är inte avsett att hjälpa pojklag som saknar spelare.
En flicka som spelat i ett flicklag kan alltså inte spela med könsdispens.
Spelaren kan deltaga i alla föreningens lag t.o.m. 16 år förutsatt att de inte är äldre än den åldersklass
de skall spela i.
Spel medges i SmIBF:s administrerade serier, sanktionerade turneringar och Fair Play
Cup. Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger.
§12
Matchändring – inställd match
Alla matchflyttar skall begäras/ansökas och godkännas av båda föreningarna i iBIS.
Matcher som döms med distriktsdomare godkänns av tillsättaren innan
motståndaren godkänner/avslår den begärda matchändringen.
Om matchflyttar som görs tre dagar innan ordinarie matchtid/datum ska motståndarlaget
och båda domarna muntligen informeras snarast möjligt.

Matcher får ej flyttas in i dom sista 3 omgångarna i Herrar div 3 & 4 och Damer div 2.
Sista spelomgången går ej att flyttas.
Senior/junior
Matchändringar är kostnadsfria fram till 10 september.
Därefter tas en tävlingsavgift ut enligt gällande tariff, se tävlingsavgifter.

Ungdomsmatcher
Matchändringar i ungdomsserierna där föreningen tillsätter ungdomsdomare och kan flyttas
intill dagen innan aktuellt speldatum och skall göras i samråd mellan berörda parter och skall
begäras i iBIS. Matchändringen är kostnadsfri.
Skäl för matchflyttning
Om en förening har fyra eller fler spelare uttagna till lands-/distriktslag.
a)
•
•
•

Spel i SM-tävlingar som arrangeras av Svenska Innebandyförbundet.
USM (F/P16): Regionslutspel och innebandyfesten
DJSM (D18): Regionslutspel och innebandyfesten
HJSM, Juniorallsvenskan (H18), slutspelsmatcher (ej gruppspelet)
inkl. innebandyfesten.

Det blir även tillåtet att flytta en match i ordinarie seniorseriespel om det kolliderar med vad
som beskrivits i punkt a) här ovan, samt att man med kollision även tar hänsyn till de resor som
behöver företas i samband med matcherna.
b)
Om synnerliga skäl föreligger (beslutas av TK)
I de fall där föreningarna inte kommer överens beslutar TK.
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Flyttas match utan SmIBF:s vetskap eller medgivande åläggs hemmalaget att erlägga tävlingsavgift.
Beslut om matchändring tas av TK.
Alla matchändringsansökningar som inte uppfyller krav nekas alltid, om inte synnerliga skäl föreligger.
Om match flyttas på kommunens eller SmIBF:s begäran skall föreningarna i rimlig tid komma överens om,
alternativt meddelas ny matchtid. TK avgör vad som är rimlig tid.
Om match blir inställd eller avbruten på grund av yttre omständigheter skall föreningarna i samråd med
SmIBF ta fram ny matchtid.
Inställd match eller ospelad match
Om båda lagen är överens om att ställa in en match är det båda lagens ansvar att vara överens om en ny
matchtid.
Det innebär bland annat att lagen skall se över alla alternativ för att hitta förslag på nya matchtider.
T.ex:
-

Använd träningstid
Andra hallar
Byta tid med lag inom föreningen så det passar bortalagets resor

I de fall lagen inte är överens om ett nytt matchdatum/tid kan TK besluta att matchen skall spelas trots allt.
TK tar beslut om när och var matchen skall spelas och det kan innebär att matchen spelas på neutral
spelplats.
Om TK bedömer att matchen kan förbli ospelad delas inga poäng ut och båda lagen tilldöms en
tävlingsavgift enligt ospelad match.
Det nya matchdatumet/tiden skall ansökas i iBIS och godkännas av båda lagen och vissa fall tillsättaren.
Matchen skall vara spelad före sista omgången i serien.
§16 a.
Förenings begäran av utträde eller uteslutning ur serie/kvalspel
Lag som tackar nej till kvalificerad serieplats eller kvalspel.
Förening vars lag på egen begäran avstår:
-

direktuppflyttning lämna besked till TK senast 31 januari
delta i kval skall lämna besked till TK senast den 31 januari.

(Denna förening skall vid beslut om sammansättningen av nästkommande spelårs serier kvarbli i den serie
man senast var kvalificerad för. Förening vars lag på egen begäran avstår att delta i negativt kval skall vid
beslut om sammansättningen av nästkommande spelårs serier placeras i den serie som förlorare av kvalet
hade varit kvalificerad för.)
Förening vars lag före sista datum för anmälan till seriespel skriftligen meddelat Smålands IBF att man ej
kommer att ta platsen i den serien man är behörig att delta i skall placeras i den serie/division som TK
anser vara lämpligast utifrån föreningens tävlings- och organisatoriska nivå och seriens sammansättning.
Förening som inte anmäler sig till seriespel skall jämställas med nyanmäld förening och spela i distriktets
lägsta serie.
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Kapitel 4 Matchens genomförande
§9
Matchprotokoll och resultatrapportering
NYTT: Alla serier administrerade av SmIBF från Röd nivå och uppåt skall liverapporteras via IBIS.
I samtliga seriematcher samt tränings- och vänskapsmatcher (senior, junior, ungdom och poolspel) skall
matchprokoll från iBIS användas.
Varje lag skall lägga in sin aktuella matchtrupp med spelare och ledare i iBIS enligt
seriedirektiven så att hemmalaget kan skriva ut matchprotokollet.
Spelare och ledare som strukits eller tillkommit på det utskriva matchprotokollet
skall tas bort från laguppställningen i iBIS före det godkänns eftersom
originalprotokollet på matchen och matchprotokollet i iBIS måste vara samma.
Matchprotokollet som skrivs ut av hemmalaget från iBIS skall godkännas av
respektive ansvarig ledare.
Om matchprotokoll är felaktigt ifyllt eller oläsligt, eller på annat sätt
uppseendeväckande, kan förening åläggas att betala tävlingsavgift (Bristande
matcharrangemang).
a) Före match
Domarna skall före match kontrollera att laguppställningar är korrekt ifyllda samt bekräftade med
respektive lagledares underskrift, samt i god tid före matchen kontrollera att målburar och dess
nät är hela och funktionsdugliga, samt sargens kondition.
b) Under match
Domare skall under match tala om för sekretariatet vilka händelser som ska noteras på
matchprotokollet samt försäkra sig med hjälp av protokollföraren om att aktuell spelare finns
noterad på matchprotokollet.
c) Efter match
Domare skall efter match invänta att sekretariatet har fyllt i alla uppgifter.
Därefter kontrollera att noteringarna för samtliga händelserna under matchen och att protokollet
är korrekt ifyllt, samt att protokollföraren har signerat protokollet.
Därefter skall domarna signera protokollet samt texta namnförtydligande.
Domare skall efter matchen dokumentera eventuella anmärkningsvärda förhållanden, matchstraff
eller liknande.
Domare är skyldig att rapportera/anmäla alla händelser som bryter mot SIBF’s
tävlingsbestämmelser eller SmIBF’s lokala tävlingsbestämmelser.
d) Matchprotokoll
Matchprokollen skall inte skickas in till SmIBF.
Alla matcher med distriktsdomare:
Originalprotokollet sparas av en av domarna i minst 12 månader.
Alla matcher med ungdomsdomare (ungdomsmatcher):
Originalprotokollet ska förvaras av hemmalaget i minst 12 månader.
SmIBF kan begära in matchprotokollen i efterhand för att kontrollera deltagande spelare/ledare.
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§10 a.
Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av domare
Domare tillhörande SmIBF är klassificerade som ungdoms- eller distriktsdomare.
Distriktsdomare (DD, licens- eller temadomare) skall inneha lägst ålder av 17 år.
Dispens kan utfärdas.
Ungdomsdomare skall vara minst 16 år för att döma 13-årsklasser och uppåt, för att döma 12årsklassen och nedåt skall man minst vara 15 år i annat fall skall dispens sökas.
Om det ej finns godkända och utbildade domare på ungdomsmatcher så kan föreningen åläggas att
betala fastställd tävlingsavgift.
Tillsättning av domare
Senior- och juniormatcher samt pojkar & flickor 15–16 år skall dömas av två utbildade
distriktsdomare eller förbundsdomare.
Tillsättningen av domare till senior-, junior-, pojkar & flickor 15/16-matcher görs av
SmIBF’s domartillsättare.
Vid domarbrist kan matcher med tillsättning av distriktsdomare dömas av en
domare.
Om kallad domare ej infinner sig till match, kan match genomföras med en domare.
I fall där lag eller domare vägrar att genomföra matchen skall matchen ställas in.
Detta skall alltid rapporteras. Gäller ej serier där en (1) domare tillsätts, se ovan.
Övriga ungdoms- och barnmatcher (Pojkar 11–14, Flickor 11–14 samt lag i Poolspel 8–10 år)
ska dömas av två utbildade matchledare/ungdomsdomare och tillsätts av hemmalaget, det är
föreningens skyldighet att se till att utbildade ungdomsdomare finns att tillgå.
I Poolspel är det tillåtet att använda en matchledare/ungdomsdomare.
Skall tillsättning av distriktsdomare göras av SmIBF:s domartillsättare på
föreningens ungdomsmatcher kommer en tävlingsavgift att utgå och debiteras
hemmalaget.
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§10 b.
Tillsättning av funktionärer/sekretariat
Hemmalaget tillsätter och ansvarar för att rätt antal personer finns som funktionärer och i sekretariatet.
Utbildade sekretariat
Förening skall tillse att minst en person i sekretariatet skall vara utbildad och väl
insatt i arbetsuppgifterna på varje seniormatch samt tillse att de funktionärer som
bemannar sekretariatet har nödvändig kännedom om SmIBF’s
sekretariatsföreskrifter.
Domare skall informera sekretariatet hur samarbetet skall fungera.
Domare har rätt att byta ut funktionärer om de, enligt domaren, inte fullgör sina uppgifter
på ett sakligt, neutralt och noggrant sätt.
Antal personer i sekretariat
I barn- och ungdomsmatcher skall sekretariatet bestå av minst två personer.
Dessa personer får ej vara spelare eller ledare i den aktuella matchen och ej vara klädd i
matchdräkt.
I senior- och juniormatcher skall sekretariatet bestå av minst tre personer.
I damer div 1 och herrar div 2 se bilaga om seriekrav.
Om förening ej har erforderligt antal personer i sekretariatet skall domarna uppdra
till lagledningen för hemmalaget att tillsätta spelare/ledare (ej i matchdräkt) att
bemanna sekretariatet så att erforderligt antal sekretariatspersonal uppnås.
Detta skall alltid rapporteras till förbundet. Förening, vars sekretariat ej har tillräcklig
bemanning, eller som fungerar otillbörligt, eller på annat sätt missköter sina åtaganden, kan
åläggas att betala tävlingsavgift.
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§11
Spelarförflyttning
I junior-, ungdoms- och barnserier där flera lag från samma förening deltager är det fritt
att flytta spelare mellan lagen.
I seniorserier kan flytt av spelare mellan lag inom samma förening ske enligt nedan.

•
•

Förening med A-lag och B-lag
Från A-lag till B-lag = Max tre utespelare + målvakt från senaste spelade A-lagsmatch.
Från B-lag till A-lag = Obegränsat antal spelare.

Förening med A-lag, B-lag och U-lag
•
•
•

Från A-lag till B-lag eller U-lag = Max tre utespelare + målvakt från senaste
spelade A-lagsmatch.
Från B-lag till A-lag eller U-lag = Obegränsat antal spelare.
Från U-lag till A-lag eller B-lag = Obegränsat antal spelare.

Tre matcher kvar

När lagen har tre (3) matcher kvar samt ev. efterföljande kval för respektive lag får
inga spelarförflyttningar göras från A-lag till B-lag.
OBS! Detta gäller ej damer division 2.
Har spelaren inte spelat med B-laget innan B-lagets tredje sista seriematch måste ni
kontrollera i vilket lag som spelaren senast gjorde sin sista match.
Om spelaren spelade i ett A-lag i den senaste matchen anses spelaren tillhöra A-laget,
även om matchen spelades i omgång 1 innevarande säsong.
Från A-lag eller B-lag till U-lag, eller från U-lag till A-lag eller B-lag får spelar flytt ske
under seriespelets alla matcher.
Det är inte tillåtet att förflytta spelare från A-lag till B-lag via U-laget.
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Förening med A-lag och U-lag
•
Från A-lag till U-lag = Tre utespelare + målvakt från senaste spelade match
får flyttas under seriespelets alla matcher.
•
Från U-lag till A-lag = Obegränsat antal spelare får flyttas under seriespelets alla
matcher.
Före förenings första A-lagsmatch, i början av ny säsong, finns inga A-lagsspelare.
Man utgår alltid från föreningens senast spelade match, i tur och ordning A-lag, B-lag och
U-lag.
För att avgöra vilka som får spela B- eller U-lagsmatch utgår man från föreningens
senaste spelade A-lagsmatch. U-lagsmatch upphäver ej att man är A-lagsspelare.
Deltagande i U-lag förändrar inte en spelares status som A- eller Blagspelaren.
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