INBJUDAN TILL SERIESPEL, POOLSPEL OCH
KNATTELIGAN SÄSONGEN 2021/2022
Coronan satte stopp för större delen av tävlingssäsongen 20/21. Trots diverse olika scenarier
och förhoppningar kunde tyvärr säsongen aldrig återupptas. Ett stort tack till alla föreningar
för ert samarbete under denna tuffa tid. Nu ser vi framåt och hoppas innerligt att 21/22 blir
en vanlig säsong.

Skånes Innebandyförbund bjuder härmed in till seriespel, poolspel och Knatteligan
inför den kommande säsongen.
Seriespelet spelas efter Svenska IBF:s regler och tävlingsbestämmelser, samt Skånes
IBF:s lokala förutsättningar och tävlingskrav-/direktiv. När ni anmäler er till seriespelet
förbinder ni er att följa dessa.
Krav för att deltaga i seriespelet! För föreningar som har skulder till Skånes IBF gäller
att dessa är betalda till den 2 maj,
Gör så här med anmälan:
1. Anmäl era lag i IBIS enligt följande instruktioner:
- Logga in i IBIS.
- Klicka på toppmenyn och byt till säsongen 21/22.
- Klicka sen på förening och vidare på lag och välj berört lag.
- Klicka sen på personer och uppdatera kontaktpersonen för laget.
- Klicka sen på tävlingar och ny anmälan.
- Välj sen tävlingskategori, hemmaplan, eventuellt tillägg till lagnamnet (t ex 1, 2, 3 eller Blå,
Svart, Röd eller liknande) samt uppdatera matchställ och tryck spara.
-Har ni nya lag som inte spelade säsongen 20/21 måste ni lägga upp ett nytt lag först.
2. Fyll även i anmälningsblanketten, eventuella ansökningar för lagdispenser samt
sammanställningen för flicklag och pojklag på röd nivå. Sänd dessa till Skånes IBF
senast måndagen den 17 maj. Antingen brevledes till: Skånes IBF, Box 10063, 20043
Malmö eller via mail till peter.dahlberg@innebandy.se. Observera att sammanställningarna
på röd nivå gärna tas emot på mail i excel-format.
3. Era avgifter kommer denna säsong att faktureras. Faktura skickas ut i början av augusti
med 31/8 som sista betaldatum. Styrelsen har beslutat om 30 % subvention på serieavgiften
kommande säsong (baseras på 20/21, dvs 30 % av inbetalda serieavgifter 20/21 kommer att
dras av på serieavgiftsfakturan för 21/22).
Sista anmälningsdag är måndagen den 17 maj 2021. Då ska era anmälningar vara
registrerade i iBIS och vi måste ha in era anmälningsblanketter!
Nyheter inför säsongen 21/22

4 mot 4 på blå nivå/handbok för blå och grön nivå
Tävlingskongressen har tagit beslut om en handbok för nationella spelformer på blå och
grön nivå. Det innebär några regeländringar i spelet. Den stora förändringen är dock att det
ska spelas 4 mot 4 på blå nivå. Denna säsong kommer B- och C-klassen spelas 4 mot 4
medan A-klassen spelas 5 mot 5. Fr o m säsongen 22/23 ska hela blåa nivån spelas 4 mot 4.

Damjunior 18
JAS-åldern för Damjunior är ändrad från 17 till 18 år (födda 2003) efter beslut från
Tävlingskongressen. Ändringen innebär att vi tror att det finns ett behov och underlag till en
DJ18-serie även i distriktet.

Skånemästerskapen för seniorer
En förening kan anmäla reservlag till seniorernas SkM. En förening kommer alltså kunna
anmäla flera lag till respektive seniorklass. Det är dock ej tillåtet att förflytta spelarna mellan
lagen under turneringen. En nyhet är också att Skånemästerskapen 21/22 är kvalificerande
för Svenska Cupen 22/23.
Viktig information att beakta innan ni anmäler er
•

Pojkar E (P09) kommer att indelas höst-/vårserier. Höstens serier kommer att delas
upp geografiskt. Vårens serier kommer sedan att nivåindelas av Skånes IBF. Om
antalet anmälda lag tillåter det så kommer samma koncept även ske i Flickor E
(F09).

•

På flicksidan kommer TK att dela in den röda nivån i det antal serier som gör att alla
serier har så nära 10 lag som är möjligt. Serierna kommer vara indelade efter nivå
vilket innbär att de anmälan man gör till nivå A-E enbart kommer att vara
vägledande. TK gör efter anmälan en ranking av lagen och delar in serierna efter den
rankingen. Har man stora förändringar i sin trupp från förra säsongen så bör man
meddela detta till TK för att säkerställa att man blir placerad på rätt nivå.

•

Det finns inga restriktioner avseende föreningar som deltar med två lag i samma
ungdoms- eller juniorklass. Spelarna får fritt förflyttas mellan lagen. SKIBF
rekommenderar dock sparsam förflyttning, endast vid behov, av spelare mellan
lagen.

•

Två föreningar kan samsas om ett lag i en utvecklings- junior- eller ungdomsserie.

•

Skånes IBF kommer att denna säsong att tillsätta domare till samtliga seniorlagsoch juniorlagsmatcher samt matcher i Flickor/Pojkar A och Flickor/Pojkar B på röd
nivå. I övriga serier tillsätter hemmaföreningen sina matcher (d v s i röd nivå F/PC
och neråt).

•

Åldersdispens kan beviljas för spelare som är ett år äldre än avsedd åldersklass.
Ansökningsblankett hittar ni på www.innebandy.se/skane/tavlingar/serieinbjudan/

•

Tävlingskommittén kan godkänna spel för lag i en ett år yngre klass på Röd Nivå.
Ansökningsblankett hittar ni på www.innebandy.se/skane/tavlingar/serieinbjudan/

•

I enlighet med tävlingsbestämmelserna får inte B-licensspelare (födda 2006 eller
senare) delta i tävlingsmatcher för seniorer. Dispens kan sökas. Information om
regelverket och ansökningsblankett hittar ni på
www.innebandy.se/skane/tavlingar/serieinbjudan/

Övrig information
Lokala förutsättningar och seriekrav Våra lokala förutsättningar kommer att skickas ut till
er när de är godkända. Preliminära seriekrav hittar ni på länk:
www.innebandy.se/skane/tavlingar/serieinbjudan/
Tävlingsplan: Tävlingsplanen kommer att skickas ut till er så fort den blir definitiv.
Avhopp från seriespel/poolspel/knatteliga: Anmäl er inte till
seriespel/poolspel/Knatteligan om ni inte är helt säkra på att ni kan delta! Drar ni er ur efter
den 31 juli ska full anmälningsavgift betalas (från serieanmälan till den 31 juli blir ni denna
säsong debiterade 25 % av serieavgiften), och ni kan dessutom tilldömas tävlingsavgifter!
Tänk också på att ni förstör för de andra föreningarna som får spela i stympade serier.
Åldersindelning: Denna är strikt för de klasser där den finns. Dispenser kan sökas för
spelare som är ett år äldre än avsedd åldersklass.
Efter anmälningstiden gått ut: När anmälningstiden har gått ut gör vi en preliminär
serieindelning som kommer att skickas ut till er. Därefter lottas serierna för nästa säsong. Vi
beräknar att skicka ut serielottningen senast under vecka 25.
Klasser och kostnader: Bifogat finns en lista över samtliga klasser. Observera att klasser
som inte har fått erforderligt antal anmälningar ej kommer att genomföras. Om det
finns möjlighet kommer vi dock att erbjuda er deltagande i annan klass än den som vi
tvingas ställa in.
Viktiga datum:
17 maj

Anmälan till seriespelet, poolsplet och knatteligan och
Skånemästerskapen seniorer.

Omkring 1 juni

Preliminär serieindelning presenteras

Omkring 7 juni

Serieindelningen fastställs

Omkring 21 juni

Serielottningen skickas ut

31 juli

Förening som drar ur lag senast den 31/7 blir fakturerade 25% av
ordinarie anmälningsavgift

1 augusti

Förening som drar sig ur blir fakturerade full serieavgift

15 augusti

Matchtider ska vara registrerade i iBIS

1 september

Sista dagen att ändrar matchtider i iBIS.
Förenings- och laguppgifter ska vara registrerade i iBIS.
Sista dagen att dra ur lag utan urdragningsavgift.

2 september

Förening som drar sig ur betalar full serie- + urdragningsavgift.
Spelprogrammen blir definitiva.

KORT INFORMATION OM DE OLIKA ”TÄVLINGSFORMERNA”!
Representationslagsserier (A-lag och reserv)

D1 består preliminärt av 12 lag och D2 består preliminärt av 7 lag. Övriga lag spelar i D3.
H2 består preliminärt av 13 lag och H3 består preliminärt av 11 lag. Övriga lag spelar i H4.
En förening har rätt att anmäla ett (1) lag (A-lag) i divisionssystemet för herrar/damer. Om A-/B-laget
inte spelar i lägsta divisionen har föreningen även rätt att anmäla ett (1) B-lag/C-lag.
B-licensspelare (födda 2006 eller senare) får inte spela tävlingsmatcher i seniorlag.
Lagen lottas in i ett seriespel där samtliga lag möts hemma och borta (trippelmöte kan förekomma).
Damer Div 1 spelas preliminärt vecka 38-10.
Damer Div 2 och 3 spelas preliminärt vecka 38-11.
Herrar Div 2, 3 och 4 spelas preliminärt vecka 38-11.

Utvecklingsserier

I utvecklingsserier finns ingen övre åldersgräns. B-licensspelare (födda 2006 eller senare) får inte spela
tävlingsmatcher i seniorlag.
Föreningar har rätt att anmäla mer än ett lag till utvecklingsklass. Två föreningar kan delta med ett
gemensamt lag.
Lagen indelas geografiskt (om antalet lag möjliggör det) i ett seriespel där samtliga lag möts hemma
och borta (trippelmöte kan förekomma).
DU/HU spelas preliminärt vecka 39-11.

Juniorserier

Herrjunior 18 – lätt eller svår klass är för spelare födda 2003 eller senare. Föreningar har rätt att anmäla
mer än ett lag och två föreningar kan delta med ett gemensamt lag i HJ18.
Damjunior 18 – är för spelare födda 2003 eller senare. Föreningar har rätt att anmäla mer än ett lag och
två föreningar kan delta med ett gemensamt lag i DJ18.
Juniorserierna spelas preliminärt vecka 39-11.
Dam- och herrjunior 18 – JAS är för spelare födda 2003 eller senare. Serierna adminstreras av Svenska
IBF och det är också dit man anmäler lag.

Röd Nivå (12-16 år) - Seriespel

För flick- och pojkar födda 2005 och senare. Om samma förening deltar med mer än ett lag i en klass,
är det tillåtet att förflytta spelarna mellan lagen. SKIBF rekommenderar dock sparsam förflyttning, vid
behov, av spelare från svår till lätt serie i samma åldersklass.
Röd Nivå spelas enligt traditionellt seriespel, d v s lagen spelar match nästan varje vecka (dubbel- eller
trippelmöte) och tabell förs för respektive serie.
Föreningar har rätt att anmäla flera lag till respektive klass. Två föreningar kan delta med ett
gemensamt lag i samtliga klasser. Tävlingskommittén kan godkänna spel för lag i en ett år yngre
klass.
Pojkklasser PA-PD delas in i lätt och svår klass medan Pojkar E delas in geografiskt på hösten och
nivåindelat på våren. Respektive förening väljer själv vilken klass de vill anmäla sig till.
Tävlingskommittén kan dock ranka och flytta på lag från en nivå eller klass till en annan.
På flicksidan väljer respektive förening vilken klass de vill anmäla sig till. Skånes IBF kommer sedan att
dela in i det antal serier som är så nära 10 lag som möjligt. Serierna kommer vara indelade efter nivå
vilket gör att anmälan endast är vägledande. TK gör efter anmälan en ranking och delar in serierna
efter denna ranking.
Röd nivå (12-16 år) spelas preliminärt vecka 39-11.

Blå nivå (9-12 år) - Poolspel

Poolspel tillämpas i klasserna F/PA, F/PB och F/PC och är för spelare födda 2009 och senare . Det är
tillåtet att förflytta spelare mellan lagen och klasserna. I poolspelet får inte serietabeller konstrueras
eller publiceras och resultaten ska därför endast noteras i matchrapporten.
Poolspelet spelas enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – Blå nivå. Klassindelningen är
nivåanpassad. 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 klass. Det innebär att man
anmäler ett lag till en lämplig klass utifrån gruppens utvecklingsålder vilket innefattar barnens fysiska,
kognitiva och emotionella utveckling samt innebandykompetens. I C-klasserna finns en
åldersbegränsning där spelarna får vara högst 11 år (födda 2010).
Lagen möts i sammandrag vid 6-8 olika tillfällen (beroende på nivå) under säsongen. Vill man spela
färre sammandrag kan man meddela detta till Skånes IBF i samband med serieanmälan.
Matcherna i A-klassen spelas med planstorleken ca 40x20 meter med 5 utespelare + målvakt. I B- och
C-klass spelas matcherna med planstorleken ca 30 x 15 meter, 4 utespelare + målvakt och mellanstora
målburar (120 x 90 cm)
Blå Nivå (9-12 år) spelas preliminärt vecka 41-11.

Grön nivå (7-9 år) - Knatteligan

Knatteligan tillämpas i klasserna F/PA, F/PB och F/PC och är för spelare födda 2012-2015 Det är tillåtet
att förflytta spelare mellan lagen och klasserna. I Knatteligan får inte serietabell konstrueras eller
publiceras.
Knatteligan spelas enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – Grön nivå. Klassindelningen är
nivåanpassad. 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 klass. Det innebär att man
anmäler ett lag till en lämplig klass utifrån gruppens utvecklingsålder vilket innefattar barnens fysiska,
kognitiva och emotionella utveckling samt innebandykompetens. Dock finns en åldersbegränsning i
C-klasserna där spelarna får vara högst 8 år (födda 2013).
Klasserna B och C spelas med tre utespelare utan målvakt medan Flickor-/Pojkar A spelas med 3
utespelare och målvakt med mellanstora målburar (120 x 90 cm). Planen ska vara ca 20x12 m. Detta
innebär att man kan spela i en liten gympasal eller dela in en stor plan i mindre planer. Inga krav på en
komplett sarg finns.
Lagen möts i sammandrag vid 6 olika tillfällen under säsongen. Vill man spela färre sammandrag kan
man meddela detta till Skånes IBF i samband med serieanmälan.
Grön Nivå (7-9 år) spelas preliminärt vecka 41-11

.

Sammanställning av klasser 21/22
Klass
Damer/Damjunior seriespel
Damsenior, div. 1 (D1)
Damsenior, div. 2 (D2)
Damsenior, div. 3 (D3)
Damer Utveckling (DU)
Damjuunior 18 (JAS)
Damjunior 18 år (DJ18)

Åldersindelning

11000 kr
8000 kr
5000 kr*
3000 kr
Nationell serie. Se separat inbjudan.
födda 2003 och senare.

3000 kr

födda 2003 och senare
födda 2003 och senare

14000 kr
11000 kr
8000 kr*
3000 kr
3000 kr
3000 kr

födda 2005 och senare
födda 2006 och senare
födda 2007 och senare
födda 2008 och senare
födda 2009 och senare
födda 2005 och senare
födda 2005 och senare
födda 2006 och senare
födda 2006 och senare
födda 2007 och senare
födda 2007 och senare
födda 2008 och senare
födda 2008 och senare
födda 2009 och senare

2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr
2100 kr

födda 2009 och senare
födda 2009 och senare
födda 2010 och senare
födda 2009 och senare
födda 2009 och senare
födda 2010 och senare

1200 kr
1200 kr
1200 kr
1200 kr
1200 kr
1200 kr

födda 2012-15
födda 2012-15
födda 2013-15
födda 2012-15
födda 2012-15
födda 2013-15

500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr

Herrar/Herrjunior seriespel

Herrsenior, div. 2 (H2)
Herrsenior, div. 3 (H3)
Herrsenior, div. 4 (H4)
Herrsenior, utvecklingsserie (HU),
Herrjuniorer 18 år, svår (HJ18S)
Herrjuniorer 18 år, lätt (HJ18L)

Flickor/Pojkar röd nivå
Flickor A
Flickor B
Flickor C
Flickor D
Flickor E
Pojkar A, svår
Pojkar A, lätt
Pojkar B, svår
Pojkar B, lätt
Pojkar C, svår
Pojkar C, lätt
Pojkar D, svår
Pojkar D, lätt
Pojkar E

Flickor/Pojkar poolspel/blå nivå
Flickor A (FA), 5 mot 5
Flickor B (FB), 4 mot 4
Flickor C (FC), 4 mot 4
Pojkar A (PA), 5 mot 5
Pojkar B (PB), 4 mot 4
Pojkar C (PC), 4 mot 4

Flickor/Pojkar Knatteligan/grön nivå
Flickor A (FA), 3 mot 3 + mv
Flickor B (FB), 3 mot 3
Flickor C (FC), 3 mot 3
Pojkar A (PA), 3 mot 3 + mv
Pojkar B (PB), 3 mot 3
Pojkar C (PC), 3 mot 3
Årsavgift (per förening):

Serieavgift

2000 kr

*Nya föreningar som ska delta i seriespel i lägsta serien för första gången betalar halv anmälningsavgift.

Glöm ej att sista anmälningsdag är måndagen den 17 maj!

Kvalificeringsordning 21/22
Damer Div 1
FBC Engelholm (1)
FC Helsingborg (1)
Häljarps IBK (1)
Höllvikens IBF (1)
IBK Landskrona (1)
IBK Lund A (1)
IK Stanstad (1)
Malmö FBC B (1)
Röke IBK (1)
Skurups IBK (1)
Willands IBK (1)
Åstorp/Kvidinge IBS (1)

Damer Div 2
Burlövs HIBF (2)
Kävlinge AIK (2)
Lomma FBC (2)
IBK Lund B (2)
Lönsboda IBK (2)
Munka Ljungby IBK Ak. (2)
Malmhaug IBF (2)

Herrar Div 2
Bjärreds IBK A (2)
FBC Engelholm (2)
Eslövs IBF (2)
FBC Helsingborg (2)
Höllvikens IBF B (2)
IBK Lund H2 (2)
IBS Svedala (2)
Lomma FBC (2)
Malmhaug IBF (2)
Palmstaden IK (2)
Röke IBK (2)
Skurups IBK (2)
Örkelljunga IF (2)

Herrar Div 3
Bjärreds IBK B (3)
Båstads GIF (3)
IBK Finn Lund (3)
IBK Genarp (3)
Hofterups IBF (3)
Malmö FBC B (3)
Munka Ljungby IBK Ak (3)
IK Stanstad (3)
VV-84 SK Bjuv (3)
Åby IBK (3)
Åstorp/Kvidinge IBS (3)

Övriga lag spelar i D3/H4
Tilläggsdirektiv
Normalt ska man anmäla sig till den serie man är kvalificerad till eller till lägsta serien. Vi vill
dock öppna upp för att kunna anmäla ner sig en nivå (tex från H2 till H3 eller D1 till D2). Det
är dock TK som avgör i det enskilda fallet utifrån, vad berörda/övriga föreningar/lag tycker,
om det finns bra skäl och i mån av plats i den underliggande divisionen samt att den
överliggande divisionen inte får för få lag.
Vi kommer också att öppna upp för uppanmälan mellan D3 och D2. Även här avgör TK i det
enskilda fallet enligt samma kriterier som ovan.
Ovan upplägg gäller endast under säsongen 21/22 och beror på att vi inte har haft någon
upp- och nedflyttning under 20/21.
Ansökan sker skriftligt till TK i samband med serieanmälan den 17 maj.

