
 

 

 

Protokoll fört vid VIBF:s tävlingskonferens 11 februari 2018 

Närvarande:  

Representanter från 16 föreningar (se lista) under punkterna rörande motioner (Hertzöga BK tillkom 

under diskussionspunkterna) 

Representanter från VIBF:s styrelse, kansli, tävlingskommitté och domarkommitté 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Upprop/presentation 

Tävlingskommitténs ordförande Anders Nilsson hälsade välkommen till årets Tävlingskonferens samt 

initierade en presentationsrunda. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Röstlängd 

Tävlingskonferensen är inget beslutande forum, utan ett rådgivande, men vid omröstning i någon 

fråga så konstaterades att nio föreningar utgör majoritet. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ärenden att behandla 

 

Motion 1 ”Serieändring division 4 och 5” – inskickad av Deje IBF 

Deje IBF vill se en förändring av strukturen i division 4 och division 5, där samtliga division 5-lag 

flyttas upp i division 4 men där man delar upp divisionen i A- och U-lagsserier.   

Tävlingskommittén föreslår avslag på motionen med hänvisning till att man tidigare tvingats lägga 

ner reservserier. Den föreslagna nya U-division 4 skulle bli en reservserie. Fördelningen A/U är bra 

detta år, men den balansen kanske inte består över tid, vilket också är viktigt att beakta. 

Henrik Berggren, Olsäters SK, poängterade att de haft diskussion med Deje och är eniga med dem om 

att en förändring bör till. Ett förslag skulle kunna vara att man ytterligare begränsar hur många 

spelare man får flytta mellan divisionerna, så att det slår mindre fel och påverkar mindre. Beslutades 

dock att denna fråga ligger utanför aktuell motion och att förslaget därför bör diskuteras under 

övriga frågor (se punkt 5) 

Olof Olsson, SK Sifhälla, meddelade att man haft motionen uppe i sin egen förening och att man där 

ställt sig positiv till förslaget. 



Röstning och beslut angående motion 1: 

1 bifall  

14 avslag  

1 nedlagd röst 

 

Mötets mening är att motionen bör avslås. 

 

Motion 2 ”Serieändring division 3 damer” - inskickad av Deje IBF 

Deje IBF vill att damer division 3 ska behandlas som herrar division 5, både ekonomiskt och 

matchtidsmässigt. 

TK förordar avslag på motionen med hänvisning till jämställdhetsaspekten, där man ser det som 

självklart att damernas div 3 har samma status som motsvarande serie på herrsidan. 

Röstning och beslut: 

0 bifall  

14 avslås  

2 nedlagda röster 

 

Mötets mening är att motionen bör avslås. 

 

Motion 3 – ”Domartillsättning på röd nivå” – inskickad av Munkfors IBK   

Munkfors IBK förordar att förbundet tar över all domartillsättning på röd nivå. Melker Tiderman, 

Munkfors IBK redogjorde för föreningens motion. 

Jan Sandström svarade från domarkommitténs sida och förordade att förbundet kan ta ytterligare en 

tillsättningsnivå i form av pojkar röd serie 4, men att ytterligare serier inte kan administreras med 

hänvisning till personalresurser och antal befintliga domare samt att en sådan lösning också skulle 

innebära att vi tar ifrån föreningsdomarna vissa utvecklingsmöjligheter och minskar möjligheterna 

för de föreningar som har gott om ungdomsdomare att ge dessa nya och tuffare utmaningar.  

Olof Olsson, SK Sifhälla, påpekade att utmaningen med för få föreningsdomare inte löses genom att 

ansvaret läggs över på någon annan, i det här fallet på förbundet. Istället är det viktigt att jobba ännu 

hårdare runt om i föreningarna med rekrytering och med behålla-perspektivet. Dessutom mycket 

viktigt att föreningarna jobbar aktivt med hallproblematiken, så att domarna vill stanna kvar i 

uppdraget över tid.  

Robert Edvardsson, Mangskog SK, beskrev att de har samma problem med tillsättningen på dessa 

nivåer som Munkfors beskriver och att man därför är positiv till motionen. 

Johan Carlsson, VIBF, poängterade att förbundet givetvis redan idag kan hjälpa enskilda föreningar 

med att lösa specifika ”högriskmatcher”, där man på förhand ser att det krävs erfarna matchledare. 

Vid dessa tillfällen kan förbundet hjälpa till med tillsättning om föreningen tar en kontakt. 

Hans-Åke Byström, Hagfors IBS, poängterade att en samarbetslösning också kan vara att man ber 

motståndarlaget att skicka med två föreningsdomare, i fall då det saknas domare i den egna 

föreningen. 



Beslut och röstning angående motion 2: 

0 bifall  

14 avslag  

2 nedlagda röster 

Mötets mening är att motionen ska avslås, men att de föreningar som känner att de vill ha hjälp 

med tillsättningen av serie 4 ska kunna flagga för det och få den hjälpen av förbundet från och 

med nästa säsong. Om detta klubbas av VIBF:s styrelse så skickar förbundet ut info om detsamma 

inför nästa års serieanmälan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Diskussionspunkter 

Samtliga nedanstående punkter diskuterades i mindre grupper och avslutades sedan med en 

gemensam diskussion i storgrupp. 

Diskussion 1: Regelavsteg på grön och röd nivå  

Vilka regler bör göras undantag för på Blå och Grön nivå? 

Mötet kom med följande förslag om regelavsteg: 

- Ta bort alla ”administrativa” och tekniska matchstraff på både grön och blå nivå (exempelvis felaktig 

utrustning eller spelare ej med i protokollet) 

- Låt felaktigt tillslag vid frislag leda till att frislaget får göras om på både grön och blå nivå 

- Inför en regel om att få ta in en extra spelare, då ett lag ligger under med 5 mål eller mer. När det 

aktuella laget inte längre ligger under med fem mål eller mer, så tas den extra spelaren ur spel igen. 

- Ta bort alla utvisningar på grön nivå. 

- Ha överseende med misstaget att målvakterna på grön nivå ofta har bollen inne i egen kasse när de 

ska göra utkast 

- Inför fria målvaktsbyten på båda nivåerna. 

- Se över formerna för tut-byten och ändra tiden till 1,30 min istället för 2 min. 

Tävlingskommittén, tillsammans med Domarkommittén, kommer att se över alla förslag och 

komma med uppdaterade direktiv för dessa nivåer, inför nästa säsong. 

 

Diskussion 2: Erfarenheterna efter första året med nya systemet på röd nivå 

Hur har det nya seriesystemet fallit ut? Vilka eventuella ändringar kan göras? 

Ett enhälligt möte konstaterade att det första året fungerat mycket bra rent generellt och att det nya 

systemet har bidragit till jämnare matcher och möjligheter till ett mer flexibelt tänk. Vidare att 

systemet är en förutsättning för många lag som kämpar med spelarunderlaget. 

Poängterades dock att det funnits incidenter där ”fel” spelare befunnit sig på ”fel” nivå, varför 

mötet skickade med ett önskemål om att hitta ytterligare regelstyrning som tar hänsyn till den 

pubertala utvecklingen. 

 



Frågan ställdes om huruvida de lägsta serierna på pojkarnas röda nivå bör göras som raka serier 

eller delas in efter geografi. Mötets mening var att dessa serier bör delas in efter geografi om 

utrymme/möjlighet finns. 

Diskussion 4: Motionsinnebandy 

Motionsinnebandyn är på vissa orter väldigt stor i Värmland, hur och på vilket sätt kan vi tillsammans 

hjälpas åt att den finns tillgänglig på fler orter? 

Mötet kom med följande inspel: 

- Vore absolut positivt med utökad motionsverksamhet, men den stora utmaningen är resurs- och 

hallbrist.  

- Det ser väldigt olika ut på olika orter, då Korpen har stark verksamhet i vissa delar av distriktet, men 

inte har verksamhet alls i andra delar. Onödigt att konkurrera med Korpen där allt fungerar, men 

samtidigt viktigt att det framöver finns möjligheter oavsett var i distriktet man befinner sig. Bra om 

förbundet kan stötta och hjälpa igång föreningar som vill och önskar starta motionsverksamhet. 

 

Camilla Olsson, kanslichef VIBF, poängterade att frågan om motionsinnebandy primärt inte handlar 

om vem som arrangerar även om det finns en uttalad ambition från Svensk Innebandys sida om att 

man vill äga sin egen motionsverksamhet. Men viktigaste utgångspunkten är att möjligheten till 

motionsspel faktiskt ska finnas, då det är en viktig del i SIU-modellens bruna nivå och handlar om att 

innebandy ska kunna utövas under hela livstiden. 

 

Diskussion 5: Formerna för framtida DM 

Hur ska framtidens distriktsmästerskap se ut i de olika åldersklasserna?  

 

Mötet kom med följande inspel: 

 

Senior-DM 

- Innebär bra möjligheter att få möta riktigt kvalificerat motstånd, men kan samtidigt bli väldigt dyrt 

för en enskild match (vid direkt utslagning) 

- Viktigt att höja statusen på seniorklassen om samtliga representationslag ska lockas att delta. Ett 

sätt skulle kunna vara att inrätta prispengar. I dagsläget deltar vissa föreningar endast av 

lojalitetsskäl. 

- Skippa förbundsserielagen och låt endast distriktsserielagen delta. Det skulle locka fler distriktslag 

att vilja vara med, särskilt på damsidan. 

- Antalet matcher i förhållande till prislappen är en viktig aspekt i sammanhanget 

- Inrätta en modell på nationell nivå, a la Svenska Cupen i fotboll, där DM-seger kvalificerar till 

rikstäckande cup.   

 

18 år 

- 18-årsnivån är väldigt ojämn när det gäller spelarnivå och spelarna är allt som oftast väldigt 

matchbelastade, vilket påverkar både motivationen och möjligheten att delta i DM såsom tävlingen 

är förlagd i tid just nu. En idé skulle kunna vara att istället göra om formen till en försäsongscup, som 

avgörs någon av helgerna efter Kallsta open. Denna lösning skulle också hjälpa juniorlagen att få till 

kvalitativa försäsongsmatcher. En annan variant skulle kunna vara gruppspel på försäsongen och en 

finaldag senare. 

 



13-15 år 

- 13-årsklassen kan ifrågasättas ur ett SIU-perspektiv. Tveksamt att kora distriktsmästare redan i 

denna ålder, då det påtagligt kan leda till toppning och selektering. Ett förslag skulle kunna vara att 

istället köra de yngre klasserna inom ramen för Lilla VM och att man då skulle anmäla lika många lag 

som man deltar med i seriespel.  

 

Övrigt 

Åsikter framkom att Lilla VM är en roligare spelform än DM och att det vore önskvärt att satsa 

hårdare på det förstnämnda och arbeta för en tillspetsning av det konceptet. Ett konkret exempel 

skulle kunna vara att 13-DM ändras till Lilla VM. Det skulle ge strukturen att Lilla VM spelas för 13- 

och 14-åringar och DM för 15-åringar. 

 

Martin Florqvist, Hertzöga, lyfte att det är märkligt att ”nya” kombinerade lag får delta i DM-

sammanhang och menade att endast kombinationslag som redan deltar i seriespel ska få delta. 

Utmaningen med detta tänk är dock att vi inte har rena åldersklasser i serien. 

 

Tävlingskommittén kommer att samla ihop alla synpunkter och tankar som inkommit och skicka ut 

ett förslag om framtida DM-former på remiss till samtliga föreningar. 

 

 

Diskussion 6: Hallklimatet 

Hur ser det ut runt om i distriktet och vad kan vi tillsammans göra för att förbättra klimatet? 

 

Mikael Engh, Edebäck, ansåg att klimatet blivit bättre i Ekshärad och att det i nuläget inte är en fråga 

det reflekteras särskilt mycket kring. 

Bert-Ola Björkqvist, Mangskog SK, berättade om sin förenings resa, där man medvetet arbetat för ett 

förbättrat klimat genom att både spelare, ledare och föräldrar fått definiera vad som ska anses vara 

ok och inte och allt detta har sedan samlats i en gemensam föreningspolicy, som det arbetas aktivt 

med över tid. Dessa insatser har också lett till en förbättring av klimatet.  Bert-Ola Björkqvist 

poängterade att en intressant aspekt vore att få veta från domarna hur de upplever klimatet i 

föreningens hemmahall. 

Björn Haevaker, Skoghalls IBK, redogjorde för föreningens arbete med domarvärdar på de matcher 

där föreningen själva tillsätter domare. Här har föreningen infört nolltolerans mot oschyssta 

beteenden både från ledare, spelare och publik och man tillämpar ett internt bestraffningssystem om 

detta inte efterlevs.  

Olof Olsson, SK Sifhälla, lyfte frågan om vem som ansvarar på röd nivå, där föreningen inte själva 

tillsätter domare och han efterlyste fler observationer från förbundets sida. 

Johan Carlsson, VIBF, berättade att det idag görs ca 1-2 observationer per år och domare, på röd 

nivå. Det händer också att VIBF skickar ut representanter för att kontrollera anmärkningsvärda 

förhållanden, men dessa observationer sker alltid på förekommen anledning, där förbundet fått 

rapport i någon form om att klimatet inte är bra i en viss hall.  

Ludvig Furtemark, domarkommittén, förtydligade vidare att det är viktigt att skilja mellan 

domarcoacher och domarobservatörer, där observatören har en mer formell observationsuppgift, 

med vissa kriterier som ska beaktas och där uppdraget uteslutande handlar om att observera 



domarens insats. En domarcoach kan mer observera ett större sammanhang och stötta domaren 

utifrån exempelvis hallklimatsaspekten. Idag fungerar föreningarnas domaransvariga ofta som dessa 

coacher och det är något som förbundet vill jobba ännu tydligare för framöver. Bland annat har 

förbundet i nuläget ett pågående nätverk för dessa domaransvariga, där deltagarna tillsammans 

hittar former för hur man kan jobba med stöttningen på hemmaplan.  

 

Johan Carlsson, VIBF, meddelade att det också finns en tanke om att inrätta ett system med 

regioncoacher på röd nivå, men att detta är i sin linda.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Övriga frågor 

 

Ha med spelare i U-lagsspel 

Mötet återupptog diskussionen som uppkom i samband med motion 1 (”Serieändring division 4 och 

5”) om huruvida regelsystemet för hur många spelare man får flytta mellan nivåer bör ses över. 

Diskuterades huruvida det vore möjligt med någon typ av ”pryamidanpassning”. 

 

Björn Haevaker, Skoghalls IBK, poängterade att ambitionen och tankesättet istället bör handla om att 

skapa starka juniorserier och inte att vi går mot en utveckling där vi återigen har en majoritet av våra 

unga spelare i U-lag. Han fick medhåll av Anders Nilsson, Tävlingskommittén, som påpekade att det 

är just så VIBF resonerar, då vi tror att starka juniorserier är avgörande för utvecklingen. 

 

Angående lag som får tacka nej till uppflyttning 

Henrik Berggren, Olsäters SK, lyfte problematiken som uppstår när många lag i en serie väljer att 

tacka nej till uppflyttning (ny möjlighet från och med denna säsong). Johan Carlsson, VIBF, 

förtydligade att detta är en regel som SIBF satt och inget som distriktsförbundet har möjlighet att 

påverka under innevarande säsong, men vi tar såklart till oss inspelet för framtiden, där man kan 

göra en anpassning i H4 att de högre placerade lagen i östra serien kan få kvalplats före lägre 

placerade lag i västra serien om många lag i västra serien tackar nej, eller vice versa. 

 

Domarnas restidsersättning 

Amanda Engh lyfte frågan om domarnas restidsersättning och möjligheten att införa ett 

reseutjämningssystem som fördelar kostnaderna rättvisare för samtliga lag runt om i distriktet.  

Camilla Olsson, VIBF, meddelade att det är en fråga som finns på agendan hos styrelsen och är under 

utredning där.  

 

 

6. Mötets avslutande 

Tävlingskommitténs ordförande Anders Nilsson avslutade mötet och tackade deltagarna för visat 

intresse. 

 



 

Vid protokollet, 

 

Camilla Olsson  

kanslichef VIBF 

 


