SERIEINBJUDAN
2021/2022
Damer, herrar, junior och ungdom 8–16 år
Innehåller information inför seriespelet med bl.a. viktiga
datum, villkor, avgifter, serieplanering och kvalificerade
seniorlag.
Jönköping 2021-03-24

OBS: Säsongen 2021/22 kommer det i 1a hand gå ner till rätt antal lag innan någon turordningslista
för uppflyttning används.
Kolla datum under vad som gäller vid serieindelningar mm för kommande säsong.
Veckostart och antal omgångar mm kommer finnas på serieinformationen.
Den beräknas vara klar till den 17 maj.
Play Off/Kval kommer innan säsongsstart.

All ovan information kommer finnas på hemsida: www.innebandy.se/smaland

Viktiga datum
17 maj
30 maj

Anmälan till serier och Smålandscupen ska vara inskickad.
Anmälan till poolspel ska vara inskickad.
Preliminär serieindelning senior, junior och ungdomslag presenteras iBIS och på
www.innebandy.se/smaland

5 juni

Sista dag för senior- och juniorlag att dra sig ur utan att betala en urdragningsavgift.

7 juni

Fastställande av serieindelning senior och junior.

9 juni

Serieträff för ungdomslag 7-16 år. (Digitalt Teams)

10 juni

Poolspelsträff för ungdomslag 7-16 år. (Digitalt Teams)

18 juni
21 juni
13 aug
20 aug
31 aug
10 sep

Fastställande av serieindelning ungdomslag i seriespel
Preliminär indelning av poolspelen utefter träffen 10 juni.
Serielottning skickas till kommuner och föreningar.
Matchtider för seriespel ska vara registrerade i iBIS av föreningen.
Sista dag för helt kostnadsfri urdragning för poolspelslag. (Anmälningsavgift faktureras ej)
Preliminärt spelschema/matchtider presenteras i iBIS och på www.smibf.se.
Lag kan kostnadsfritt ändra sina hemmamatcher fram till den 10 september.
Sista dag för ungdomslag 11-16 år att dra sig ur utan att betala urdragningsavgift.
Sista dag att flytta matcher utan avgift för senior-, utvecklings-, reserv-, juniorlag och pojkar 15-16årslagen.
Görs inga justeringar senast den 10 september av något av de inblandade lagen, anses man vara
överens om den registrerade matchtiden.
Spelscheman med matchtider fastställs, matchändringar görs i iBIS av föreningarna.

10 sep

Inga förändringar i serieindelningen sker om inte synnerliga skäl föreligger (vakanstillsättning eller sena
urdragningar).
Om vakans uppstår och tillsätts av efteranmält lag kan lagen kostnadsfritt lägga in tiderna snarast
möjligt efter dialog med Smålands IBF, dock senast veckan innan seriestart.
Förenings- och kontaktuppgifter skall vara uppdaterade i iBIS så kollegor får kontakt med dig.

15 sep

Datum/matchtider för poolspel skall vara inlagda i ibis.

28 sep

Sista dag för poolspelslag (8-10 år) att dra sig ur utan att betala urdragningsavgift

Med reservation för justeringar
2

Välkommen till säsongen 2021/2022
En säsong som inte blev som alla hade hoppats. Corona satte stop för spel en bit in i säsongen och
den kunde tyvärr inte återupptas även om vi hela tiden jobbade med olika scenarier och
förhoppningar.
Tack alla föreningar för erat samarbete under den tuffa tiden och nu ser vi framåt.
Serieindelningen på seniorsidan kommer vara som den var inför säsongen 2020/2021.
Den kommande säsongen kommer det bli fler omgångar i vissa serier, det kan också då innebära att
det i slutet på säsongen kan komma bli fler lag som också får ta ett steg ner i seriesystemet för att på
sikt återgå till rätt antal lag i serierna igen.
I det här häftet har vi samlat information om våra serier inför säsongen 2021/2022.
Vi har delat upp informationen i åldrar/klasser för att underlätta arbetet med anmälan till serier och
poolspel.
Har du synpunkter och frågor på upplägget som kan göra det bättre ber vi er skicka det till
smaland@innebandy.se.
Senast den 17 maj 2021 vill vi ha in anmälan för samtliga serier och poolspel.
Alla anmälningar till serier är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte om laget/en drar sig
ur. När serien är fastställd tillkommer en avgift om laget drar sig ur.
Anmälan till poolspel är bindande efter den 13 augusti.

Bakgrund till tidigare anmälan till poolspel
Vi förstår att många kommer undra varför anmälan till poolspel läggs lika tidigt som anmälan till
seriespel. Detta grundar sig i en problematik för kommuner och många av de föreningar som själva
planerar tider i hallarna. När vi först i slutet av augusti har lagt in lottningen av poolspelen har både
våra egna serier och andra idrotters tider varit inlagda.
På många ställen har detta lett till stora problem med att få tider till poolspelen, mycket arbete med
omplanering och därmed sent inlagda tider i iBIS.
För att underlätta er planering har vi beslutat att ni kan dra tillbaka anmälan av lag i poolspel fram till
13 augusti, utan att anmälningsavgift faktureras. Detta datum stämmer väl överens med föregående
säsongers datum för anmälan till poolspel.
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Kombinerade lag
Kombinerade lag är tillåtet i alla serier, förutom Damer division 1 och Herrar division 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 ska erlägga anmälningsavgift och får all information rörande
laget. Förening A är även part om laget skulle bli betalningsskyldig eller utsatt för andra åtgärder
inom Smålands IBF:s eller Svenska IBF: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 ska hanteras när det upphör.
Läs mer i Smålands Lokala bestämmelser, kapitel 3, §6.

Dispens för spelare med B-licens i seniorserier
Svensk Innebandys tävlingsbestämmelser ej fastställda
En extra tävlingskongress kommer att genomföras den 18 april där texterna gällande Blicenser troligtvis kommer att förändras i sin skrivning. SDF kommer som tidigare ges
rätt att bevilja dispens som är individuell och behovsprövad för spelare som är 15 år då
spelåret inleds. Med individuell och behovsprövad avses om föreningen inte kan
erbjuda spel inom föreningen i ett annat lag alternativt att spelarunderlaget för
föreningens seniorlag är för litet, dvs dispens ska beviljas.
Smålands IBF kommer skyndsamt efter den extra tävlingskongressen 18 april att
anpassa våra lokala tävlingsbestämmelser.

Ny förening
Nya föreningar som ska delta i seriespel för första gången placeras automatiskt i vår lägsta division
och betalar ingen administrativ avgift första året.
Dessutom får föreningen en reducerad anmälningsavgift.
Gäller från säsong 2020/2021: Damer div 2, ingen avgift år 1, halva avgiften år 2 och full avgift år 3.
Herrar div 4, halva avgiften år 1 och full avgift år 2.

Dispenser
Åldersdispensen är till för att enskilda spelare ska ha ett lag att spela i, inte för att föreningen ska få
ihop ett lag.
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Åldersdispenser kan sökas för spelare upp till och med 20 år. Ansökan senast 31 januari 2022.
En förening kan söka maximalt fem (5) dispenser per lag där max tre (3) spelare med dispens får delta
under match. Ansökan och förutsättningar finns på www.innebandy.se/smaland
Könsdispenser behöver inte sökas. Ansökan och förutsättningar finns på www.innebandy.se/smaland

Aktuella kontaktuppgifter
Det är viktigt att era kontaktuppgifter till laget och föreningen är aktuella och uppdaterade i iBIS så
att andra ledare lätt kan få kontakt med er.

Ungdomsdomare (tidigare föreningsdomare)
Alla matcher ska dömas av utbildade domare. Ungdomsdomare används i följande klasser:
- Flickor och pojkar födda -05–11
Föreningar med lag i någon av dessa åldersklasser (05–11) måste se till att det finns utbildade
ungdomsdomare på sina egna hemmamatcher.
Information och kursanmälan på www.innebandy.se/smaland
Obs! Äldsta serierna för pojkar och flickor, alltså födda -05 döms av distriktsdomare.
Distriktsdomare tillsätts av Smålands Innebandyförbund.
Exakt vilka serier detta berör bestäms i samband med serieläggning.

Matchläggning (datum och tid)
Spelschemat redovisas preliminärt vecka 25 till föreningarna via iBIS där det framgår vilka veckor som
matcherna ska spelas.
Matchtiderna ska föreningarna lägga in i iBIS senast 13 augusti.
Matchtiderna uppdateras fortlöpande i iBIS varefter tiderna läggs in av föreningarna.
Sista dag att flytta matcher utan avgift (gäller senior/junior och P15/P16) är den 10 september.

Åldersklasser och serier 2021/2022
Damer div 1 och 2
Damer division 1 består av de 10 lag som kvalificerat sig under säsongen.
Övriga damlag spelar i division 2.
Förning med A-lag i Damer division 2. Anmäler föreningen fler än ett (1) lag kommer lagen att
placeras i olika serier.

Damjunior 20 år
Spelare födda 2001 (20år) eller senare kan delta.
Generell dispens gör att laget får använda sig av max fem (5) valfria överåriga spelare, ingen
ålderbegränsning på spelarna inom den generella dispensen.
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Serien spelas i serieform med resultat, tabell, poängberäkning och poängliga.
Speltid 3x20 min, effektiv tid med 10 min paus.
Efter vecka 25 kan eventuella förändringar ske om det kan innebära förbättringar för
serieindelningen. Detta gäller alla serier senior/juniorserier.
Allt sker i dialog med berörda föreningar.

Herrar div 2, 3 och 4
Herrar division 2 består av de 14 lag som kvalificerat sig under säsongen.
Herrar division 3 består av de 26 lag som kvalificerade sig under säsongen 2019/2020.
Övriga lag spelar i Herrar division 4.
OBS! Kommande säsong kommer spelas med extra lag i serierna. Detta efter den uppkomna
situationen där inte föregående säsong kunde genomföras med upp och nedflyttningar.
Herrar Division 3 och 4 består av föreningarnas A-lag samt i vissa fall även B-lag.
Föreningar som har A-lag får även anmäla ett (1) B-lag eller U-lag.
Är föreningens A-lag i Herrar division 3, kan EJ B-laget avancera till Herrar division 3.
Förening med A-lag i Herrar division 4. Anmäler föreningen fler än ett (1) lag kommer lagen att
placeras i olika serier.

Herrar Utveckling
I vår utvecklingsserie är syftet att spela så mycket innebandy som möjligt utan att avancera i vårt
seriesystem. Här finns ingen åldersgräns, men tänk på att serien räknas som en seniorserie.
Matcherna spelas som serie i dubbel- eller trippelmöten under säsongen.
Speltid 3x20 min, effektiv tid med 10 min paus.
Föreningar har rätt att deltag med flera lag i U-serien dock kommer lagen att placeras i olika serier.

Herrjunior 18 år
Spelare födda 2003 (18 år) eller senare kan delta. Generell dispens gör att laget får använda sig av
max tre (3) valfria överåriga utespelare som är födda 2002 (19 år) per match.
Serien spelas i serieform med resultat, tabell, poängberäkning och poängliga.
Speltid 3x20 min, effektiv tid med 10 min paus.
Efter vecka 25 kan eventuella förändringar ske om det kan innebära förbättringar för
serieindelningen. Detta gäller alla serier senior/juniorserier.
Allt sker i dialog med berörda föreningar.

Ungdomsserier Röd och blå nivå (11–16 år)
Alla ungdomslag kan anmäla sig till seriespel. Serieindelningen fastställs efter serieträffen för
ungdomsserier och poolspel.
Eventuella förändringar kan ske om det innebär förbättringar för hela för serieindelningen.
Allt sker i dialog med berörda föreningar.
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Poolform tjejer 11–16 år
Alla anmälda flicklag i åldrarna 11–16 år (födda 2005–09) kommer till säsongen 2021/22 att delta i ett
traditionellt seriespel + frivilligt delta i poolomgångar före och efter seriespelet enligt önskemål från
föreningarna.
Målsättningen är lotta fyra jämna lag från annan serie i samma poolomgångar.
Poolformen är beroende på antal omgångar i seriespelet, det kan bli spel bara före eller efter
säsongstart. Poolformen är beroende på möjlighet vid serieläggningen.
Tänk på att resorna kan bli längre än vanligt.

Röd nivå 13–16 år
Åldersklassen flickor/pojkar 13–16 år eller lag som passar (födda 2005–08)
•
•
•
•

Spelas i serieform med resultat, tabell, poängberäkning och poängliga.
Fullstora målburar (160x115 cm) och på spelplan upp till 40 x 20 meter.
Matcherna spelas som serie i dubbel- eller trippelmöten under säsongen.
Speltid 3x15 min. effektiv tid med 5 min paus.

Blå nivå 11–12 år
Åldersklassen flickor/pojkar 11–12 år eller lag som passar (födda 2009–10)
-

Spelas i serieform med resultat, men utan tabell, poängberäkning och poängliga.
Fullstora målburar (160x115 cm), yngsta grupperna kan använda målburen 120x90cm.
Spelplan upp till 40 x 20 meter.
Matcherna spelas som serie i dubbel eller trippelmöten under säsongen.
Kan även lottas till Poolspel vid önskemål.
Speltid 3x15 min, effektiv tid med 5 min paus.

Serieindelning
Vi anpassar våra ungdomsserier efter Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, SIU.
Så långt det är möjligt delas lagen in i tre (3) geografiska områden. Därefter försöker vi rangordna
lagen utifrån:
1) Önskad serieplacering (till exempel -06/14 år)
2) lagets huvudsakliga åldersstruktur och
3) föregående säsongs serieplacering.
Ange vilken serie ni önskar spela i samt vilken ni spelade i förra säsongen.

Poolspel - Grön nivå 8–10 år
(Poolspel för spelare födda 2011–13)
Poolspelet för barn 8–10 år, är framtagen utifrån Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, SIU, och
syftar till att få fler spelare att stanna kvar inom innebandy.
Många av de förutsättningarna och direktiven i Poolspelet kan upplevas som felaktiga och konstiga
för vuxna ledare och föräldrar, men utifrån de flesta barns perspektiv är förutsättningarna inte
konstiga.
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Många vuxna utgår ofta från sina erfarenheter från sin barndom när de anser hur Poolspelet ska
spelas. Vi utgår från aktuell forskning och har bevis på att det är bra för barnen och deras utveckling.
På sikt är vi övertygade om att Poolspelet ger föreningen fler spelare som stannar längre inom
innebandyn och skapar ett större underlag för att anmäla lag till seriespel i framtiden.

Så spelas Poolspelet
Poolspelet spelas tre mot tre med målvakt på mindre planer, med mindre målburar i nivå Lätt och
Medel (8-9år).
Svår nivå (9-10år) spelas fyra mot fyra med målvakt på mindre planer med mindre målburar.
Poolspelet spelas i poolform där fler lag samlas i samma hall och spelar flera matcher under samma
dag.
Poolspelet spelas utan resultat, tabell, poängberäkning och poängliga.
Matchresultatet skall inte redovisas på resultattavlan i hallen.
Tävlingshets och utslagning är en stor anledning till att spelare slutar med innebandy och idrott.
Svensk Innebandy vill undvika en fokusering på matchresultat och vinst/förlust. Därför förekommer
inga tabeller, skytteligor eller resultatet på resultattavlan i hallen eller på hemsidor. Det är endast
matchtiden som ska visas.

Tänk på!
Det är föreningen som själva bestämmer vilken åldersklass och nivå som man anser vara lämpligt just
för sitt/sina lag. Sätta ihop lagen med de spelare som har samma mognad.
Spelare kan flyttas mellan nivåerna, dock inte i syfte att vinna eftersom det inte gynnar någon i
längden.
Indelning kan innebära att lag med viss åldersskillnad kommer att mötas. Detta kan bero på att lag
nått olika långt i sin utveckling, många gånger beroende på olika lång erfarenhet, eller att lag i mindre
föreningar behöver blanda flera åldersklasser för att få ihop ett lag.
Lagen kommer att delas in utifrån sin geografiska placering och matcherna spelas som poolspel där
varje lag får arrangera ett eller flera poolspel.
Anmälan skall vara Smålands Innebandy tillhanda senast den 17 maj.
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Vad gäller om anmält lag dras sig ur?
Alla serieanmälningar som inkommer till oss är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte om
laget/en drar sig ur.
Laget/en kan dessutom åläggas att betala en urdragningsavgift (se nedan) beroende på vilket datum
man drar sig ur.
OBS! Om en förening har anmält mer än ett (1) lag i samma åldersklass och vill dra ut ett av dom
kommer SmIBF att besluta om vilket lag som ska dras ut. Föreningen kan inte bestämma vilket. TK:s
beslut grundar sig på antal lag och matcher som påverkas av utdragningen.
T.o.m. 5/6
6/6–18/8
Fr.o.m. 19/8

Urdragningsavgift Senior- och juniorlag
100% av anmälningsavgiften
100% av anmälningsavgiften samt 3 000 SEK i avgift
100% av anmälningsavgiften samt 10 000 SEK i avgift

T.o.m. 31/8
1/9 – 1/10
Fr.o.m. 2/10

Urdragningsavgift Ungdomslag i serieform
100% av anmälningsavgiften
100% av anmälningsavgiften samt 1 000 SEK i avgift
100% av anmälningsavgiften samt 3 000 SEK i avgift

T.o.m. 1/10
Fr.o.m. 2/10

Urdragningsavgift Poolspelslag
100% av anmälningsavgiften
100% av anmälningsavgiften samt 900 SEK i avgift

Anmälningsvillkor och avgifter
Alla våra matcher spelas enligt Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser samt Smålands
Innebandyförbundets lokala förutsättningar och direktiv. Har ni problem att tyda och tolka dem är ni
välkommen att kontakta oss.
Anmälan är bindande. Alla serieanmälningar som inkommit till oss är bindande och
anmälningsavgiften återbetalas inte om laget/en drar sig ur.
Anmälan för poolspel är bindande efter den 13 augusti.
Anmälning ska ha inkommit senast måndag den 17 maj 2021.
(Anmälan finns via Forms, vid problem så vänligen mejla hakan.soderman@innebandy.se)
För att anmälan ska godkännas skall samtliga förfallna skulder till oss vara reglerade 22 maj.
Fakturering för seriespel sker fr.om den 15 juni och betalningen ska vara oss tillhanda senast den 31
juli.
Vi skickar fakturor för poolspel fr.om den 17 augusti och betalning inom 30 dagar från fakturadatum.
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Avgifter 2021/22
Serier

Avgift Ungdom

Avgift

Damer Division 1

8 500 kr F/P16 till F/P11

1 450 kr

Damer Division 2/B-lag

5 000 kr Poolspel svår 9-10år

1 050 kr

Damjunior 19

2 500 kr Poolspel lätt/medel 8-9år

Herrar Division 2

10 000 kr

Herrar Division 3

8 500 kr

Herrar Division 4

7 500 kr

Herrar Utveckling

3 500 kr

Herrjunior 18

3 500 kr Adm.avgift per förening

SmålandsCupen Herr/Dam

750 kr

2 500 kr

Gratis

Hjälp med Serieanmälan?
Vill ni ha hjälp, tips eller idéer gällande er Serieanmälan så kontakta oss på kansliet.
Det är viktigt att er anmälan blir rätt från början. Tveka inte att höra av er.
o Tävling/seriespel: Håkan Söderman, 036-34 54 66
o Ekonomi/fakturering/dispenser/iBIS Pernilla Johansson, 036-34 54 65
o Utbildning tränare/ledare/ungdomsdomare: Helena Isaksson, 036-34 54 63

Kvalificerade seniorlag 2021/22
Samtliga kvalificerade lag är baserade efter avslutat serie 2019/20.
Justeringar kan förekomma då lag kan tacka nej till sin plats.
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