SERIEINBJUDAN 21/22

Upplands Innebandyförbund har härmed det stora nöjet att bjuda in till seriespel för säsongen
2021/2022. Serieanmälan ska vara oss tillhanda senast tisdag 25 maj.
Varje förening anmäler sina lag direkt i IBIS. Notera att detta görs i samlad form av föreningens
föreningsadministratör. På seniorsidan har vi lagt upp förslag baserat på årets serier och då är det bara
att klicka godkänn. På junior och ungdomssidan finns inga förslag utan där anmäler ni rätt lag
till rätt serie. Missa inte att välja SVÅRIGHETSGRAD för varje lag. (Finns ej med i manualen) Anmäler ni
ex ett lag till Knatteligan för pojkar kan ni välja mellan Pojkar födda 2012, 2013 och 2014. Ni mailar
också in sammanställningen längst ner i denna fil.
Manualer för att anmäla lag:
https://www.innebandy.se/media/4219/f%C3%B6reningen-godk%C3%A4nner-sin-f%C3%B6reslagnaplats-n%C3%A4sta-s%C3%A4song.pdf (Godkänn er föreslagna plats för era seniorlag)
https://www.innebandy.se/media/4232/f%C3%B6reningen-anm%C3%A4ler-lag-till-n%C3%A4stas%C3%A4song.pdf (Anmäl junior- och ungdomslag)
I början av juni kommer ett förslag på serieindelning att läggas ut på vår hemsida. Föreningar kan då
under en period fritt byta serie om ni tycker att något lag hamnat snett.

Återstartspaket för Upplands Innebandyförbunds föreningar
Upplands Innebandyförbund satsar inför säsongen 2021/2022 ett större belopp för att hjälpa våra
föreningar att kicka igång innebandyn hösten 2021. Vi tror och hoppas att många längtar efter att spela
match som vanligt igen och vill hjälpa er att göra detta möjligt.
Upplands Innebandyförbunds styrelse har därför beslutat följande:
• Alla lag som anmäler sig till seriespel får 20% rabatt på serieavgiften. Summan är redan avdragen så
de belopp ni ser längre ner i denna fil är förra säsongens serieavgift minus 20 %.
• DM för juniorer och seniorer spelas i gruppspelsform runt om i Uppland under försäsongen med
slutspelsmatcher under säsong. Vi tar bort anmälningsavgiften helt och hållet för denna turnering.
Separat inbjudan till DM läggs ut senare med sista anmälan i början av augusti.
• Vi erbjuder sommarinnebandy utomhus utan anmälningsavift. Fokus ligger på matcher i augusti men
om smittspridningen medger kan vi tjuvstarta redan i juni. Mer information kommer om detta senare i
maj.
• Förlängd period för att dra ur lag från seriespel. Lag som dras ur senast 31/8 betalar endast halv
serieavgift.
• Ibland kör det ihop sig. Vi tar därför bort urdragningsavgiften hela säsongen.
• Flexibla matchflyttningsmöjligheter vid Coronafall i truppen.
• Möjlighet att flytta ner seniorlag till en lägre division. De föreningar som är osäkra på var de står efter
pandemin kan av tävlingskommittén erbjudas plats i en valfri lägre division. Ange detta vid
serieanmälan.
• Under säsongen 2021/2022 undviker vi större folksamlingar. Knatteligan spelas därför med två
föreningar per tillfälle. Poolspel arrangeras inte utan lagen hänvisas till vanliga seriematcher där två lag
möts per tillfälle.
• Upplands Innebandyförbund vill främja möjligheten till utbildning och håller nere anmälningsavgifter
för domarutbildningar och tränarutbildningar säsongen 2021/2022.
• Upplands Innebandyförbund genomför dessutom flera satsningar för fortsatt tillväxt och utveckling i
uppländsk innebandy. Mer om detta i höst!

Viktiga datum

25/5

3/6
Början av
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10/6

17-21/6

31/8
Början av
september
7/9

15/9
15/10
Mitten av
november

Sista datum för serieanmälan. Efter detta datum är serieanmälan bindande. Seniorlag
som inte är anmälda 25/5 mister sin serieplats (efter beslut i tävlingskommittén) och
uppflyttning av lag sker enligt turordning.
Förslag på serieindelning läggs upp på vår hemsida. Föreningarna har sedan ca
en vecka på sig att komma in med synpunkter/seriebyten.
Serieträffar, digitala möten kvällstid. Vi återkommer med tider och plattform. Fyra
möten planeras. Flickor röd, pojkar röd, damer och herrar.
Serieindelningen fastställs och fakturor för halva beloppet för serieanmälan skickas ut
med sista betalningsdatum 30 juli. Hör av er till kansliet om ni behöver diskutera
anstånd med betalning.
En excelfil sänds till de föreningar som lägger sina egna matchtider. I filen framgår vilka
matcher som ska spelas i er hall så att föreningarna kan gå till sin kommun eller hall och
boka upp matchtider. De föreningar som spelar sina hemmamatcher i IFU Arena berörs
inte av detta utan era tider läggs av IFU Arena.
Sista datum att dra ur lag ur serien till en lägre kostnad. Urdragningar efter 31/8
innebär att föreningen betalar full serieavgift.
Fakturor för andra halven av beloppet för serieanmälan skickas ut med sista
betalningsdatum 30 september.
Alla matchtider ska vara inlagda i datasystemet IBIS. Antingen lägger föreningen själva
in tiderna senast 7/9 eller så mailer ni tiderna till uppland@innebandy.se senast 31/8 så
lägger vi in tiderna.
Matchtiderna fastställs. Efter detta datum krävs en matchflytt inklusive
överenskommelse med motståndarna för att ändra på datum/tid/hall.
Sista datum för gratis matchflyttningar. (under förutsättning att motståndarna
godkänner flytten)
Uppländsk tävlingskonferens. Var med och påverka framtidens
tävlingsverksamhet. I november månad varje år bjuder UIBF in alla föreningar till
Tävlingskonferens. Tävlingskonferensen är ett forum där ni som förening har möjlighet
att komma med egna förslag och ha synpunkter på de förslag UIBF presenterar rörande
tävlingsverksamheten. Vi utvärderar också tillsammans de förändringar som gjorts den
senaste tiden. Förslag ska vara UIBF tillhanda senast 15/10. På tittar också på och
utvärderar tillsammans de förslag från hela Sverige som kommit in till Svenska
Innebandyförbundets tävlingskongress.

Information:
1. Flickor grön 6-9 år & Flickor blå 9-12 år
Flickor grön 6-9 år
På grön nivå (6-9 år) arrangeras Knatteligan som spelas på liten plan 10x20 m med mindre
målburar. Svenska Innebandyförbundets tävlingskongress har inför säsongen klubbat genom en
handbok där en av nyheterna är att tutbyten numera sker var 120:e sekund. Mer om övriga nyheter när
handboken är presenterad och klar.
Knatteligan kommer säsongen 2021/2022 spelas utan sammandrag och med två föreningar per tillfälle.
Två lag från varje förening deltar per tillfälle. De föreningar som har få spelare och bara vill anmäla ett
lag kan göra detta så får vi göra bra lösningar för er.
Vi bygger fortfarande upp två små planer så att matcher kan spelas på båda planerna samtidigt. Varje
lag spelar tre matcher 1x16 minuter under en tidsperiod på en och en halv timme.
Ca sex tillfällen, Två matcher a 1x20 min per tillfälle:
Flickor grön 1 (rek ålder 2011/2012) KNATTELIGAN
Flickor grön 2 (rek ålder 2012/2013) KNATTELIGAN
Flickor grön 3 (rek ålder 2013/2014) KNATTELIGAN

Flickor blå 9-12 år
Svenska Innebandyförbundets tävlingskongress har beslutat att all innebandy på blå nivå från och med
säsongen 2022/2023 ska spelas på en mellanstor plan med fyra utespelare och en målvakt per lag.
Nästa säsong blir ett övergångsår då vi erbjuder både 4 mot 4 och 5 mot 5. Varje förening kan fritt välja
vilket alternativ de föredrar samt har även möjlighet att delta i båda alternativen.
Ca 14 matcher 3x15 min:
Flickor blå 1:4vs4 (rek ålder 2009/2010) Seriespel 4 mot 4
Flickor blå 1:5vs5 (rek ålder 2009/2010) Seriespel 5 mot 5
Flickor blå 2:4vs4 (rek ålder 2010/2011) Seriespel 4 mot 4
Flickor blå 2:5vs5 (rek ålder 2010/2011) Seriespel 5 mot 5
Flickor blå 3:4vs4 (rek ålder 2011/2012) Seriespel 4 mot 4
Flickor blå 3:5vs5 (rek ålder 2011/2012) Seriespel 5 mot 5

Allmänt 6-12 år
Det finns ett flexibelt regelverk hela vägen mellan 6-12 år vilket förhoppningsvis ger fler valmöjligheter
och att fler tjejer kan spela innebandy utan att behöva åldersdispenser. Som vanligt är alla dessa serier
utan resultat och utan tabell. Om ni inte har ett lag som sticker ut väldigt mycket åt något håll är det
bara att anmäla er till den klass som stämmer bäst överens med era spelares ålder. Om ni däremot har
ett lag som inte kommit så långt i sin utveckling eller har väldigt blandade åldrar går det numera bra att
anmäla ner sig ett eller ett par hack och möta yngre spelare. De lag som kommit långt i sin utveckling
kan som vanligt anmäla upp sig och möta äldre spelare.
Vill ni kunna använda spelare som är mer än en årskull äldre än högsta rekommenderade åldern i en
serie behövs en åldersdispens med motivering till Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté. Det
kan exempelvis röra sig om spelare som är nybörjare, har svårt att hävda sig mot jämnåriga eller saknar
andra alternativ på sin hemort.

På grön och blå nivå kan en förening fritt flytta sina spelare mellan olika lag även om man har två eller
flera lag i samma ålder.

2. Flickor röd 12-16 år och damjuniorer upp till 19 år
Det finns åtta serier att välja på. Fem uppländska, en juniorallsvenska samt tre samarbeten med
kringliggande distrikt. Upplands Innebandyförbund och Svenska Innebandyförbundet anser att flickor
ska spela innebandy mot jämnåriga och inte flyttas upp för tidigt på seniornivå. Vi ser gärna att ni
föreningar deltar i en juniorserie istället för att flytta upp era 16-åringar i ett A-lag eller U-lag.
Följande alternativ erbjuds:
Samarbetsserier
Damjunior GUD (2002-2004)
Damjunior Stockholm div 2 norra (2002 och yngre)
Juniorallsvenskan DJ18 (2003-)
F15/F16 GUD (2005/2006)

(3x20 min effektiv tid)
(Anmälan senast 16 maj till Stockholm)
(Anmäls till SIBF)
(3x20 min effektiv tid)

Uppland
Flickor röd div 1: (Rek ålder 2005/2006)
Flickor röd div 2: (Rek ålder 2006/2007)
Flickor röd div 3: (Rek ålder 2007/2008)
Flickor röd div 4: (Rek ålder 2008/2009 SVÅR)
Flickor röd div 5: (Rek ålder 2009/2009 LÄTT)

(3x20 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)

En årskull äldre spelare kan delta i en upplands flickserier på röd nivå utan att söka åldersdispens. Vill ni
kunna använda spelare som är mer än en årskull äldre än högsta rekommenderade åldern i en serie
behövs en åldersdispens med motivering till Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté. Det kan
exempelvis röra sig om spelare som är nybörjare, har svårt att hävda sig mot jämnåriga eller saknar
andra alternativ på sin hemort.
Ett exempel: Er förening har ett lag med flickor där de flesta är födda 2006. Ni kan välja mellan spel i
Flickor röd 1 (rek ålder 2005/2006) och Flickor röd 2 (rek ålder 2006/2007). Är laget ganska nytt eller
har svårt mot jämnårigt motstånd går det även att välja div 3 (rek ålder 07/08)
Ett annat exempel: Er förening har skrapat ihop alla innebandyintresserade tjejer som finns på er ort. Ni
har många olika åldrar i laget och spelarna är födda 2005-2009. Tidigare tvingades laget upp på en
ganska hög nivå. Nu finns det möjlighet att själva avgöra vilken nivå som är lämplig för er.
Om en förening har två lag i samma serie får de i lag 2 maximalt använda 5+2 spelare från lag 1:a
senaste match.

3. Pojkar grön 6-9 år & Pojkar blå 9-12 år
Pojkar grön 6-9 år
På grön nivå (6-9 år) arrangeras Knatteligan som spelas på liten plan 10x20 m med mindre
målburar. Svenska Innebandyförbundets tävlingskongress har inför säsongen klubbat genom en
handbok där en av nyheterna är att tutbyten numera sker var 120:e sekund. Mer om övriga nyheter när
handboken är presenterad och klar.
Knatteligan kommer säsongen 2021/2022 spelas utan sammandrag och med två föreningar per tillfälle.
Två lag från varje förening deltar per tillfälle. De föreningar som har få spelare och bara vill anmäla ett
lag kan göra detta så får vi göra bra lösningar för er.
Vi bygger fortfarande upp två små planer så att matcher kan spelas på båda planerna samtidigt. Varje
lag spelar tre matcher 1x16 minuter under en tidsperiod på en och en halv timme.
Ca sex tillfällen, Två matcher a 1x20 min per tillfälle:
Pojkar grön 1 (rek ålder 12) KNATTELIGAN
Pojkar grön 2 (rek ålder 13) KNATTELIGAN
Pojkar grön 3 (rek ålder 14) KNATTELIGAN

Pojkar blå 9-12 år
Svenska Innebandyförbundets tävlingskongress har beslutat att all innebandy på blå nivå från och med
säsongen 2022/2023 ska spelas på en mellanstor plan med fyra utespelare och en målvakt per lag.
Nästa säsong blir ett övergångsår då vi erbjuder både 4 mot 4 och 5 mot 5. Varje förening kan fritt välja
vilket alternativ de föredrar samt har även möjlighet att delta i båda alternativen.
Ca 14 matcher 3x15 min:
Pojkar blå 1:4vs4 (rek ålder 2010) Seriespel 4 mot 4
Pojkar blå 1:5vs5 (rek ålder 2010) Seriespel 5 mot 5
Pojkar blå 2:4vs4 (rek ålder 2011) Seriespel 4 mot 4
Pojkar blå 2:5vs5 (rek ålder 2011) Seriespel 5 mot 5
Pojkar blå 3:4vs4 (rek ålder 2012) Seriespel 4 mot 4
Pojkar blå 3:5vs5 (rek ålder 2012) Seriespel 5 mot 5

Allmänt 6-12 år
Det finns ett flexibelt regelverk hela vägen mellan 6-12 år vilket förhoppningsvis ger fler valmöjligheter
och att fler tjejer kan spela innebandy utan att behöva åldersdispenser. Som vanligt är alla dessa serier
utan resultat och utan tabell. Om ni inte har ett lag som sticker ut väldigt mycket åt något håll är det
bara att anmäla er till den klass som stämmer bäst överens med era spelares ålder. Om ni däremot har
ett lag som inte kommit så långt i sin utveckling eller har väldigt blandade åldrar går det numera bra att
anmäla ner sig ett eller ett par hack och möta yngre spelare. De lag som kommit långt i sin utveckling
kan som vanligt anmäla upp sig och möta äldre spelare.
Vill ni kunna använda spelare som är mer än en årskull äldre än högsta rekommenderade åldern i en
serie behövs en åldersdispens med motivering till Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté. Det
kan exempelvis röra sig om spelare som är nybörjare, har svårt att hävda sig mot jämnåriga eller saknar

andra alternativ på sin hemort.
På grön och blå nivå kan en förening fritt flytta sina spelare mellan olika lag även om man har två eller
flera lag i samma ålder.

4. Pojkar röd 12-16 år och herrjuniorer upp till 19 år
Följande serier finns att välja bland:
Herrjunior GUD (03/04)
Division 1 elitförberedande
Herrjunior GUD (Åldersflexibel)
Division 2 bredd
P15/16 GUD (05/06)
Herrjunior Uppland (03/04-)
Juniorallsvenskan (03-)
Pojkar röd div 1 (05/06-) SVÅR
Pojkar röd div 2 (05/06-) LÄTT
Pojkar röd div 3 (07-) SVÅR
Pojkar röd div 4 (07-) LÄTT
Pojkar röd div 5 (08-) SVÅR
Pojkar röd div 6 (08-) LÄTT
Pojkar röd div 7 (09-) SVÅR
Pojkar röd div 8 (09-) LÄTT

(3x20 min effektiv tid)
(Enligt önskemål från lagen)
(3x20 min effektiv tid)
(3x20 min rullande tid)
(Anmäls till SIBF)

(3x20 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)
(3x15 min rullande tid)

En årskull äldre spelare kan delta i en upplands pojkserier på röd nivå utan att söka åldersdispens. Vill ni
kunna använda spelare som är mer än en årskull äldre än högsta rekommenderade åldern i en serie
behövs en åldersdispens med motivering till Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté. Det kan
exempelvis röra sig om spelare som är nybörjare, har svårt att hävda sig mot jämnåriga eller saknar
andra alternativ på sin hemort. Dessa spelare kan inte delta i andra ungdomslag eller juniorlag i
föreningen.
Ett exempel: Er förening har ett lag med pojkar där de flesta är födda 2007. Ni kan välja mellan spel i
Pojkar röd div 3 eller 4 samt även hoppa upp och möta äldre lag i div 1 eller 2 eller hoppa ner och möta
yngre lag i div 5 eller 6.
Ett annat exempel: Er förening har skrapat ihop alla innebandyintresserade pojkar som finns på er ort.
Ni har många olika åldrar i laget och spelarna är födda 2003-2006. Tidigare tvingades laget upp på en
ganska hög nivå. Nu finns det möjlighet att själva avgöra vilken nivå som är lämplig för er.
Om en förening har två lag i samma serie får de i lag 2 maximalt använda 5+2 spelare från lag 1:a
senaste match.

5. Seniorserier
Säsongen 2021/2022 erbjuder vi lag att hoppa ner från den division de är kvalificerade för. Om ni
bedömer att ni inte längre har en trupp som håller för spel i herrtrean kan ni alltså i samband med
serieanmälan ange att ni vill spela i herrfyran, herrfemman eller herrsexan. Välj den nivå som passar er.
Vi har andra lag som vill uppåt i seriesystemet så vi räknar med att kunna fylla serierna ändå.
På damsidan har vi underlag för tre serier. D1 GUD, D2 och D3. Vi kommer att hålla en digital serieträff
med alla intresserade damlag i början av juni. Där diskuterar vi upplägg för D2/D3 och kommer
gemensamt fram till hur ni föreningar vill ha det.
På herrsidan har vi följande serier: H2 GUD, H3, H4, H5 och två H6-serier. Även här hålls en digital
serieträff i början av juni.

6. GUD-serier
Vissa serier arrangeras tillsammans med Gästrikland och Dalarna. Vid sidan av D1 GUD och H2 GUD har
vi även dessa gemensamma serier:
Damjunior GUD (02-04)
Räkna med att de flesta spelarna i serien är födda 2003/2004. Generell dispens för tre utespelare som
är ett år äldre och en målvakt som är ett eller två år äldre. Utöver detta kan personliga dispenser sökas.
F16 GUD (05/06)
Generell dispens för tre utespelare som är ett år äldre och en målvakt som är ett eller två år äldre.
Utöver detta kan personliga dispenser sökas.
Herrjunior GUD division 1 (03-04) och division 2 (åldersflexibel)
Vi erbjuder två GUD-serier för herrjuniorer.
Division 1
Elitförberedande. I divion 1 gäller generell dispens för tre utespelare som är ett år äldre och en målvakt
som är ett eller två år äldre. Utöver detta kan personliga dispenser sökas.
Division 2
Bredd. Här kommer vi att ha ett möte med de anmälda lagen och tillsammans bestämma speltid,
serieupplägg, åldersgränser. Serien kan spelas som vanliga seriematcher eller i sammandragsform där
man spelar ex två matcher samma dag istället för att resa på lång bortaresa två gånger.
P16 GUD (05/06)
Generell dispens för tre utespelare som är ett år äldre och en målvakt som är ett eller två år äldre.
Utöver detta kan personliga dispenser sökas.

7. Åldersdispenser
Spelare som är ett år äldre än REK ålder kan fritt delta i uppländska serier utan att söka åldersdispens.
på grön, blå och röd nivå 7-16 år Vill ni kunna använda spelare som är mer än en årskull äldre än högsta
rekommenderade åldern i en serie behövs en åldersdispens med motivering till Upplands

Innebandyförbunds tävlingskommitté. Dessa spelare (som är två eller fler år äldre) kan inte delta i andra
ungdomslag eller juniorlag i föreningen.
På juniornivå behövs åldersdispens om spelaren är ett år åldre. I GUD-serierna finns möjlighet att spela
med tre utespelare som är en årskull äldre och en målvakt som är två årskullar äldre.

8. Åldersgräns för spel i seniorserier
Spelare födda 2005 och äldre är under säsongen 2021/2022 fria att använda i seniorserier. Vill en eller
flera spelare födda 2006 spela i en seniorserie behöver ni komma in med en skrivelse till Upplands
Innebandyförbund. Detta enligt beslut från Svenska Innebandyförbundets tävlingskongress.
Dispenserna är individuella och behovsprövade och vi kan därför inte erbjuda generella dispenser utan
varje fall är unikt. Spelare födda 2007 eller yngre får vänta på sin tur.

9. Kombinerade lag
I kombinerade lag kan spelare från två olika föreningar spela. Kan justeras fram till 15/9 så behöver inte
vara med vid serieanmälan om inte allt redan är spikat.

10. Legendslag möjliga i seniorserier
På seniorsidan kan en förening sedan ett par år tillbaka anmäla ett tredje lag – ett så kallat Legendslag.

11. Flytt av spelare mellan lag när förening har två lag i samma klass.
Grön nivå: Inga begränsningar
Blå nivå: Inga begränsningar
Röd nivå och juniorer: Fem utespelare och två målvakter från lag 1:s senaste match får spela i lag 2.
Seniornivå: Tre utespelare och två målvakter från A-lagets senaste match får delta i U-laget. Om en
förening även har ett Legendslag kan de i Legendslaget låna in max 3+2 spelare från de två andra lagens
senaste match. Ex en målvakt och en utespelare från A-laget och en målvakt och två utespelare från Ulaget.

12. Träningsmatcher
Föreningarna ansvarar själva för att ordna träningsmatcher. Om ni i god tid meddelar oss att ni ska
spela träningsmatch läggs den in i datasystemet IBIS och vi bokar domare.

13. Resultat/Tabeller/Händelserapportering:
7-11 år: Inga resultat, tabeller eller händeserapporter.
12 år och äldre: Resultat ska rapporteras senast 3 timmar efter avslutad match och händelserapport ska
vara inlagd i IBIS senast 24 timmar efter avslutad match.

14. DM:
1. DM spelas för juniorer och seniorer i gruppspelsform under september med efterföljande slutspel
under säsongen.
2. På ungdomssidan får vi be att återkomma med upplägg. Generellt försöker vi under kommande
säsong att undvika att planera för turneringar och evenemang som samlar stora mängder människor på
en och samma plats. Att hålla en turnering på fem planer i IFU i slutet av mars vet vi idag inte om det är
möjligt.

15. POÄNGLIGOR

Poängliga finns på senior- GUD- och juniornivå. Från 12 års ålder syns målskyttar osv på varje match.

16. MATCHTIDER/SERIEAVGIFTER/DOMARARVODEN
Matchtider, serieavgifter och domararvoden enligt tabell nedan. Notera att alla serieavgifter är sänkta
med 20 % mot förra säsongen.
* Nystartade A-lag på seniorsidan har 50 % rabatt den första säsongen.
SERIE
D1 GUD
D2
D3
DJ GUD
F16 GUD
Flickor röd div 1
Flickor röd div 2
Flickor röd div 3-5
Flickor blå 10-12 år
Flickor grön Knatteligan 7-9 år
H2 GUD
HJ GUD division 1 elitförbered.
HJ GUD division 2 bredd
P16 GUD
H3
H4
H5
H6
Herrjunior
Pojkar röd div 1
Pojkar röd div 2-3
Pojkar röd div 4-8
Pojkar blå 10-12 år seriespel
Pojkar blå 10-12 år poolspel
Pojkar grön Knatte 7-9 år

SERIEAVGIFT
14000
11200
8000
5100
4800
4800
4800
4800
2800
1400
14000
5100
5100
5100
11200
11200
11200
8000
2400
4800
4800
4800
2800
2800
1400

MATCHTID
3x20 min effektivt
3x20 min effektivt
3x20 min rullande
3x20 min effektivt
3x20 min effektivt
3x20 min rullande
3x15 min rullande
3x15 min rullande
3x15 min rullande
1x15 min tutbyten
3x20 min effektivt
3x20 min effektivt
Bestäms av lagen
3x20 min effektivt
3x20 min effektivt
3x20 min rullande
3x20 min rullande
3x20 min rullande
3x20 min rullande
3x20 min rullande
3x15 min rullande
3x15 min rullande
3x15 min rullande
2x15 min rullande
1x15 min tutbyten

DOMARARVODE
800
650
480
650
550
480
370
320
260
80
800
650
550
690
580
530
480
480
480
370
320
260
160
80

17. SERIEANMÄLAN
Varje förening anmäler sina lag direkt i IBIS-systemet. Notera att detta görs i samlad form av
föreningens föreningsadministratör. På seniorsidan har vi lagt upp förslag baserat på årets serier och
då är det bara att klicka godkänn. På junior och ungdomssidan finns inga förslag utan där anmäler ni
rätt lag till rätt serie. Fyll också i nedanstående formulär och maila till uppland@innebandy.se
Formuläret i wordformat finns här:
https://innebandy.se/media/17260/serieanm%C3%A4lan-formul%C3%A4r.docx
Förening:
Kontaktperson/anmälare:
E-postadress:
Mobil:

SERIE:

REK FÖDELSEÅR:

D1 GUD
D2
D3
DJ GUD
DJ Stockholm div 2 norra

2002-2004
2002 och yngre

F15/16 GUD

2005/06

Flickor röd div 1

2005/06

Flickor röd div 2

2006/07

Flickor röd div 3

2007/08

Flickor röd div 4 SVÅR

2008/09

Flickor röd div 5 LÄTT

2008/09

Flickor blå 1:4vs4

2009/10

Flickor blå 1:5vs5

2009/10

Flickor blå 2 :4vs4

2010/11

Flickor blå 2:5vs5

2010/11

Flickor blå 3:4vs4

2011/12

Flickor blå 3:5vs5

2011/12

Flickor grön 1 Knatteligan

2011/12

Flickor grön 2 Knatteligan

2012/13

Flickor grön 3 Knatteligan

2013/14

H2 GUD
H3
H4
H5
H6
HJ GUD

2003/04

P15/16 GUD

2005/06

Herrjunior Uppland

2003/04

Pojkar röd div 1 SVÅR

2005/06 SVÅR

Pojkar röd div 2 LÄTT

2005/06 LÄTT

Pojkar röd div 3

2007 SVÅR

Pojkar röd div 4

2007 LÄTT

Pojkar röd div 5

2008 SVÅR

Pojkar röd div 6

2008 LÄTT

Pojkar röd div 7

2009 SVÅR

Pojkar röd div 8

2009 LÄTT

Pojkar blå 1:4vs4

2010

Pojkar blå 1:5vs5

2010

Pojkar blå 2:4vs4

2011

Pojkar blå 2:5vs5

2011

Pojkar blå 3:4vs4

2012

ANTAL LAG NI ANMÄLER:

Pojkar blå 3:5vs5

2012

Pojkar grön 1 Knatteligan

2012

Pojkar grön 2 Knatteligan

2013

Pojkar grön 3 Knatteligan 7-9 år

2014

