INBJUDAN TILL SERIESPEL 2021/22
Planerade serier och poolspel 2021/22 med angivande av anmälningsavgift.
Damer

Division 1
Division 2
Division3

22 000:- ¹
11 000:10 000:-

Herrar

Damjunior Damjunior 20

5 000:-

Herrjunior Herrjunior 20
5 000:Herrjunior 20 Pool. 1 700:- ²
Herrjunior 17 Reg. 9 000:- ³

Flickor

4 000:-

Pojkar

Röd Serie/12-16 år

Division 2
Division 3
Division 4
Division 5

Röd Serie/ 12-16 år

12 000:11 000:10 000:8 000:-

4 000:-

Blå Serie 1/11-12 år 3 000:Blå Serie 2/10-11 år 3 000:Blå Serie 3/9-10 år 3 000:-

Blå Serie 1/ 11-12 år 3 000:Blå Serie 2/ 10-11 år 3 000:Blå Serie 3/ 9-10 år 3 000:-

Grön Poolspel
1 000:Fortsättning/8-9 år
Grön Poolspel
1 000:Nybörjare/8-9 år

Grön Poolspel
1 000:Fortsättning/ 8-9 år
Grön Poolspel
1 000:Nybörjare/ 8-9 år

Se seriekrav och serienyckel för ungdomsserier för mer information kring serierna för barn- och ungdomar.

¹ = inklusive 4000 kr till reseutjämningspott. Serien genomförs tillsammans med Örebro Läns IBF &
Västmanlands IBF.
² = per poolspel som man deltar i (inkluderar domarkostnader).
³ = inklusive 2000 kr till reseutjämningspott. Serien genomförs tillsammans med Örebro Läns IBF &
Västmanlands IBF.

OBS!
Föreningar som anmäler nya A-lag till seriespel debiteras ingen serieavgift under
första säsongen. Föreningar som anmäler nya U-lag till seriespel debiteras halva
serieavgiften under första säsongen. Definition av ett nytt lag är att det aktuella
laget ej deltog i seriespel säsongen 2020/21.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 maj 2021
OBS! Anmälan görs via iBIS (nyhet för 2021/22). Anmälan är bindande.

Matchtider

3x20 min effektiv tid (+ förlängning 5 min vid oavgjorda matcher): Damer division
1-3 och Herrar divison 2-5 samt HJ17 Region.
3x20 min rullande tid: HJ20, DJ20 samt Pojkar Röd Serie 1-2 och Flickor Röd Serie
1-2.
2x20 min rullande tid: HJ20 Poolspel
3x15 min rullande tid: Alla övriga Pojkar Röd Serier och alla övriga Flickor Röd
serier. Pojkar Blå Serie 1-3 och Flickor Blå Serie 1-3.
3x12 min rullande tid: Pojkar Grön Poolspel Fortsättning/Nybörjare och Flickor
Grön Poolspel Fortsättning/Nybörjare.
I serier med rullande speltid spelas de tre sista minuterna i sista perioden med
effektiv tidtagning.
Paustid: I serier med effektiv tidtagning samt DJ20 och HJ20 är paustiden 10
minuter. I övriga serier är paustiden 5 minuter.

Domartillsättning

Värmlands IBF tillsätter domare i Dam- och Herrseniorserier samt HJ20, HJ17
Elit, DJ20 Elit, DJ20, Pojkar/Flickor Röd Serie 1-3.
Utöver detta kan VIBF ta hand om domartillsättningen i Pojkar Röd 4. VIBF tar
kontakt med de föreningar som har lag i Pojkar Röd 4 i september 2018
angående detta.
Värmlands IBF tar ut en administrationsavgift för domartillsättning på 1000
kronor per lag i de serier som man tar hand om domartillsättningen.

I övriga serier och poolspel ansvarar arrangerade förening för tillsättningen av
domare. På anmälningsblanketterna för serieanmälan ska varje förening ange
vem i föreningen som är föreningsdomaransvarig.

Ekonomi

Nytt för i år är att föreningarna kommer att kunna dela upp betalningen av
serieavgifterna i två delar, där de första 50% betalas senast 30 juni och resterande
50% senast 30 september. Fakturan för serieavgifter skickas ut efter fastställd
serieindelning i början av juni.

Observera dock att samma regler som tidigare gäller för avanmälan, det vill säga
att lag som avanmäler sig efter 10 juni betalar full serieavgift. Se punkten
”Eventuell avanmälan” för fullständiga regler för avanmälan.

Serieindelning

Serieindelningen fastställs av VIBF:s tävlingskommitté. För de tre regionala
serierna (Dam division 1 och HJ17 Region) är även Örebro Läns IBF och
Västmanlands IBF ansvariga för serieindelningen och de serierna undantags från
de nedanstående processerna. För mer information om det kontakta Värmlands
IBF:s kansli.
Processen för serieindelningen för seniorserier är följande:
Efter att alla föreningar anmält sina lag så gör VIBF:s tävlingskommitté en
preliminär serieindelning som presenteras på vibf.nu senast 2 juni.
Serieindelningen fastställs 9 juni.
Föreningarna kan däremellan komma med synpunkter och förslag på ändringar i
de serienivåer som innehåller geografisk indelning (ex. herrarnas division 4, östra,
västra).
Efter 9 juni kan förändringar ske gällande serieindelningen om lag avanmäler sig
från en serie.
Från 18 september sker inga förändringar i serieindelningen, som ex
vakanstillsättningar i divisionssystemet, om inte synnerliga skäl föreligger.
Processen för serieindelningen av övriga pojk- och flickserier är följande:
Se dokumentet ”Seriekrav junior- och ungdom”.
NYHET! HJ20 Poolspel
En av årets nyheter är att vi lanserar HJ20 Poolspel. I HJ20 Poolspel så kommer 4-5
poolspel att genomföras under säsongen 2021/22 (detta kan utökas om intresset
är stort). Vid varje poolspel deltar fyra lag och således blir det tre matcher per lag.
En förening kan anmäla sig till antingen ett eller flera poolspel. I samband med
anmälan kan man också anmäla intresse för att vara arrangör.
Kostnanden att delta är 1700 kr per poolspel och då ingår domarkostnaderna i
avgiften. Arrangerade förening står för kostnad för hallhyra.
Kontakta Johan Carlsson (054-2021442) på VIBF:s kansli för att få mer information
om HJ20 Poolspel.

Eventuell avanmälan

Lag som avanmäler sitt deltagande i seriespel före 9 juni kan befrias från
anmälningsavgiften om synnerliga skäl föreligger.

För avanmälan som sker efter den 18 augusti tillkommer, förutom
anmälningsavgiften, en administrativ avgift på 1000 kronor. Från den 18
september tillkommer ytterligare en administrativ avgift på 1000 kronor. Från
samma vecka som seriespelet startar tillkommer en administrativ avgift på 4000
kr om det aktuella laget spelar i en seniorserie och 2000 kr om det aktuella laget
spelar i en junior- eller ungdomsserie.
Vid avanmälan av lag som innebär att lag i serie får färre än 13 matcher, utökas
serien med en omgång. Detta gäller fram till 18 september. Därefter kan sådan
förändring endast ske om samtliga lag i serien så önskar.
Undantag för ovanstående text gäller för serierna DJ20 och HJ20. Där debiteras
inga administrationsavgifter lag som avanmäler sig efter 18 augusti och lagen får
även tillbaka serieavgiften om avanmälan till seriespel sker innan det återstår 14
dagar till seriestart.
Undantag gäller också för lag som ska delta i Grön Poolspel. Där debiteras inga
administrationsavgifter lag som avanmäler sig efter 18 augusti.

Matchläggning

Efter 12 juni skickas spelscheman ut där det framgår vilka veckor som matcherna
skall spelas. Matchtider skall vara inmatade i iBIS-systemet 18 augusti. Om dessa
inte inkommit 1 september åläggs föreningen att betala en administrativ avgift
om 1000 kronor. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt underlåtenhet.

Preliminära spelscheman presenteras på VIBF.nu från 1 september. Matchflyttar
via iBIS kan göras kostnadsfritt fram till dess att spelscheman fastställs den 18
september. Matchändringar p.g.a. skrivfel eller hallägare kan fram till 18
september ske utan matchflyttansökan (d.v.s. utan lags godkännande), ta kontakt
VIBF:s kansli kring sådana ärenden.

Förenings- och laguppgifter

Förenings- och laguppgifter för säsongen skall vara registrerade i innebandyns
datasystem iBIS senast 1 september. Föreningsuppgifter som skall finnas med är
kontaktuppgifter till förening, plusgiro och/eller bankgiro samt styrelse.
Laguppgifter som skall finnas med är lagledare och/eller tränare med
kontaktuppgifter (telefon, e-mail etc) samt dräktfärger. Om dessa inte finns
inlagda i iBIS senast 18 september åläggs föreningen att betala en administrativ
avgift om 1000 kronor. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt underlåtenhet.
För att kunna lägga in dessa uppgifter i iBIS krävs att föreningen har minst en
person med behörighet i systemet kallad iBIS-föreningsadministratör. Kontakta
VIBF:s kansli om sådan saknas eller nya behöver skapas.

Utvecklingslag (U-lag)

Förening kan anmäla ett utvecklingslag (U-lag) i lägsta divisionen. U-lag som
kvalificerat sig för högre division placeras i denna. U-lag får inte avancera till

högsta distriktsserien (Damer division 1 och Herrar division 2). U-lag får ej heller
avancera till, eller spela på, samma nivå som föreningens representationslag (Alag). Om förenings A-lag tillhör lägsta divisionen får U-lag ändå anmälas om lagen
kan placeras i olika serier (ex. västra och östra).
I U-lag får ingå högst 3 utespelare samt 1 målvakt som deltagit i A-lagets och/eller
samarbetslagets senaste serie- eller kvalmatch. Från och med de sista två
matcherna för U-laget i serien, samt över eventuellt kvalspel, får endast de spelare
som deltagit i minst 4 av U-lagets tidigare seriematcher flyttas ned från
representationslaget/samarbetslaget, (i serier med färre lag än 10 gäller minst 3
matcher). Denna regel gäller de spelare som har varit protokollförda på minst en
serie- eller kvalmatch med representationslaget eller samarbetslaget under
innevarande säsong.

Kombinerade lag

Kombinerade lag enligt SIBF:s Tävlingsbestämmelser Kap 3 § 6 tillåts. De aktuella
föreningarna ska ansöka om detta i samband med serieanmälan och då på en
särskild blankett (se vibf.nu eller ta kontakt med VIBF:s kansli).
Föreningar kan också ansöka om detta senare, dock inte efter den aktuella seriens
start (första spelomgång). Undantag kan ske om synnerliga skäl föreligger. Även
denna ansökan skickas in på den särskilda blanketten.

Serier Pojkar och Flickor - åldersregler

För serier Pojkar och Flickor hänvisar vi till bifogat regelverk och ” Seriesystem
junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund” för ytterligare information. Där
framgår alla åldersregler för respektive nivå/serie.

B-licens i seniorserier

För spel i seniorserier måste spelaren inneha ”A-licens” (född 2005 eller tidigare).
Dispens för yngre spelare kan sökas enligt följande regler:
-

-

En förening kan söka fritt antal dispenser.
Alla dispenser måste vara namngivna, och gäller således endast den
berörda spelaren.
Vid varje ansökan måste orsak/skäl till varför den enskilde spelaren ska få
dispens. Ett av två nedanstående skäl måste uppfyllas för att en spelare ska
kunna få dispens:
▪ Den aktuella spelaren har inget annat lag i föreningen att
spela i.
▪ Det aktuella seniorlaget har inte tillräckligt med spelare för att
kunna genomföra en säsong.
Endast spelare födda 2006 kan få dispens.
Max 3 spelare födda 2006 kan delta per match i ett lag.
Man kan endast söka dispens till lag som spelar i Damer division 2-3 och
Herrar division 3-5.
I Damer division 1 och Herrar division 2 kan inga spelare födda 2006 delta,
och inga dispenser kan sökas. Detta gäller även kvalen till dessa serier.

-

Dispenser får sökas senast 31 januari 2022, dispenser inkomna. Dispenser
inkomna efter 31 januari 2022 kan godkännas om särskilda skäl föreligger.
Kostnaden per dispensansökan (en ansökan per spelare) är 200 kr.
Dispens söks via särskild blankett och skickas in till VIBF. Blanketten finns
vibf.nu eller kan fås efter kontakt med VIBF.
Dispenser som godkänts under tiden maj-december 2021 gäller endast till
31 december 2021. För att dispensen ska gälla även januari-april 2022, så
måste föreningen ansöka på nytt dispensen. Det skall göras senast 1 januari
2022 hos TK. Den ovan angivna blanketten ska användas vid ansökningen.

Könsdispens

I poolspelen på Grön nivå råder en generell könsdispens utifrån SIBF:s
tävlingsbestämmelser kap. 3 § 9.
I övriga serier kan förening ansöka om könsdispens. Detta görs via kontakt med
VIBF:s kansli eller Tävlingskommitté.

