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Direktiv kopplade till domarskapet 
Kommunikation: 

- Ge beröm till spelare/lag som minskar exempelvis slag efter tillsägelse. 
- Tydlig nivåsättning vid matchstart genom kommunikation. 
- Glöm inte bort den förebyggande kommunikationen utanför spelet mot 

bänken och spelare, ex. ”ni slår för mycket”. 
- Ha korta diskussioner med spelare/ledare vid frågor, undvik 

”diskussionsklubbar”. En fråga, ett svar. 
- Använda fackspråket vid svar och feedback. Med andra ord använd 

termerna från regelboken; oaktsamhet, vårdslös, våldsam och brutal. 
- Se direktiv för bedömning och regler - våga ta utvisningar för protest 

Produkten innebandy: 

- Det är viktigt att vi är med och skapar/bibehåller en attraktiv 
produkt/innebandy. Det gör vi genom att: 

o Snabba rapporteringar till sekretariatet.  
o Minska ner på ”diskussionsklubbarna” (se ”Kommunikation”). 
o Få bättre flyt i matchen genom att snabbt markera frislag så att 

tempot i matchen bibehålls. 
o Generellt arbeta för att öka tempot i alla spelavbrott så att tiden som 

matchen omfattar minskar. 

 

Direktiv kopplade till bedömning och regler 
Närkampsspel med ben/knä eller smällar mot huvudet: 

- Domarna ska hårdare bedöma situationer där spelaren går in mot 
motståndare med ben/kna eller i aktioner mot motståndarens huvud̈. 
Domarna ska i högre utsträckning använda stora straffet och lindrigt 
matchstraff som bestraffning då felande spelare använder benet/knäet 
med kraft eller där benet/knäet används för att stoppa en motståndare i 
hög fart, eller göra aktioner mot motståndarens huvud.  
 



Konfrontationer 

- Det föreligger nolltolerans mot situationer i enlighet med regel 614:10 
Lindrigt matchstraff - När en spelare eller ledare lämnar byteszonen eller 

- utvisningsbänken för att delta i en konfrontation. 

2+2: 

- Domare ska använda sig av det stora straffet (2+2) när det föreligger skäl för 
det. 

Protester: 

- Domare ska i större utsträckning beivra och använda de medel som finns i 
regelboken när det kommer till upprepade protester från spelare och 
ledare både på planen och i bytezonen. 

- Se ”Kommunikation” för att jobba förebyggande mot detta. 

Bestraffningstrappan: 

- Trappan ska följas enligt exemplet för slag nedan: 

Föreseelse Påföljd Gällande 

Slag på boll Tillåtet spel Alla 

Slag på klubba Frislag Alla 

Slag på klubba utan chans att nå boll Mindre 
straffet (U2) En spelare 

Slag på klubba för att vinna en betydande 
fördel 

Mindre 
straffet (U2) En spelare 

Upprepade slag på klubba Mindre 
straffet (U2) En spelare/ helt lag 

Vårdslösa förseelser  
Stora 
straffet 
(U2+2) 

En spelare 

Våldsamma eller farliga slag med klubban Lindrigt 
matchstraff En spelare 

 
- För att undvika irritation så följ trappan och därigenom följ regelboken 
- Notera att exemplet ovan berör slag, men bestraffningstrappan gäller alla 

förseelser.  
 
 
 


