SERIEKRAV JUNIOR- OCH UNGDOMSSERIER 2018/2019
OBS! Seriekraven för HJ17 Elit delges bara delvis i detta dokument, se Seriekrav HJ17 Elit för fullständiga
seriekrav för den serien.
1. Syfte
Detta seriesystem är framtaget och fastställt för att utveckla den värmländska innebandyn i en positiv
riktning.
Seriesystemet är helt och hållet anpassat för att lag och spelare skall kunna utvecklas på ett så bra sätt som
möjligt genom att kunna möta andra på en sportsligt likvärdig nivå.
Systemet är även tänkt att öka möjligheten för mindre föreningar med få spelare i ålderskullarna att sätta
samman lag på lämplig nivå.
Värmlands IBF:s styrelse har rätt att vid misstänkt missbruk av systemet ta kontakt med berörd förening för
att via en dialog komma tillrätta med problemet.
Värmlands IBF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att vid uppenbart missbruk av systemet vidta sanktion mot
föreningen.

2. Arrangemang/träffar anordnade av administrerande myndighet
Förening skall delta på de arrangemang och träffar Värmlands innebandyförbund inbjuder till.

3. Anmälan
Förening anmäler lag till önskad nivå och anger vilket lag det baseras på från fjolårssäsongen samt
huvudsaklig ålder (födelseår) på spelarna. Förening får anmäla flera lag i samma nivå/serie.
På Röd nivå anmäler man sig endast till nivån. På Blå och Grön så anmäler sig föreningen till respektive
serie/poolspelssteg.
Anmälan skall vara VIBF kansli tillhanda senast 18 maj. Anmälningarna görs på anvisade blanketter.

4. Åldrar på olika nivåer
Nivå/serie

Motsvarar 2017/2018 Generell
Ålder
Antal
Född
ålder
född
DJ20 Elit
20-17
1998-01
Ja
Senior
max 3 st
HJ17 Elit
17-16
2001-02
Ja
18 år
max 3 st
2000
HJ/DJ20
20-17
1998-01
Ja
Senior
max 3 st
Röd Serie 1
16-12
2002-06
Nej
17 år
max 3 st
2001
Röd övriga serier
16-12
2002-06*
Ingen dispens
Blå Serie 1
12-11
2006-07
Ja
13 år
max 3 st
2005
Blå Serie 2
11-10
2007-08
Ja
12 år
max 3 st
2006
Blå Serie 3
10-9
2008-09
Ja
11 år
max 3 st
2007
Grön Poolspel 2
8-9
2009-10
Ja
10 år
max 3 st
2008
Grön Poolspel 1
8-9
2009-10
Nej
10 år
max 3 st
2008
* = i de lägsta serierna på Röd nivå (Pojkar Röd 6 resp. Flickor Röd 4) får ej spelare födda 2002 delta.
5. Indelning
5.1 Juniorserier
DJ20 Elit och HJ17 Elit är regionala serier som spelas tillsammans med Örebro Läns IBF och Västmanlands
IBF. Det gör att de serierna har begränsat antal platser. VIBF:s TK äger rätten att bestämma vilka lag från
Värmlands IBF som kan delta i de serierna om det anmäls fler lag än vad som finns platser.
5.2 Röd nivå
VIBF:s TK indelar lagen baserat på lagens medelålder samt fjolårsresultat i olika serier på Röd nivå.
Indelning skickas sedan ut till föreningarna. Efter det kallar VIBF till en serieträff där alla föreningar kan ha
synpunkter på serieindelning. Efter serieträffen har sedan VIBF:s TK det slutgiltiga besluten kring
serieindelningen. Serieindelningen presenteras senast 9 juni på VIBF.nu
Det är upp till TK att bestämma om de olika serierna på Röd nivå ska delas in efter geografi eller om det ska
vara en serie för hela Värmland.
Ambitionen är att varje serie ska bestå av 10 lag. VIBF:s TK äger rätten att göra av steg från detta.
5.3 Blå nivå
VIBF:s TK indelar lagen baserat önskemål från föreningarna, geografi, på lagens medelålder och
fjolårsresultat. Indelning skickas sedan ut till föreningarna och presenteras på VIBF.nu senast 2 juni.
Synpunkter kan lämnas till VIBF:s TK gällande ändringar på serieindelning. Slutgiltig serieindelningen
presenteras senast 9 juni på VIBF.nu.
5.4 Grön nivå
VIBF:s TK indelar lagen baserat önskemål från föreningarna. Indelning skickas sedan ut till föreningarna och
presenteras på VIBF.nu senast 2 juni. Synpunkter kan lämnas till VIBF:s TK gällande ändringar på
serieindelning. Slutgiltig serieindelningen presenteras senast 9 juni på VIBF.nu.
Poolspelen spelas 3 mot 3. Varje lag kommer få vara med på sex poolspel per säsong, där man spelar två
matcher per poolspel.

6. Flytt av spelare mellan lag - Åldersbegränsning

I DJ20 Elit, HJ20, DJ20, HJ17 Elit, serier på Blå nivå och poolspel på Grön nivå finns det inga regler kring flytt
av spelare, förutom de åldersrestriktioner som respektive serier har. Detta med undantag av spelare födda
2007 som fått dispens att spela i Grön Poolspel Steg 1, de får ej får delta i serier på Blå nivå.
På Röd nivå ska varje lag anmäla en trupp inför säsongen. Spelarna som registreras i en trupp, ex Röd Serie
3, får endast flyttats ner till det närmast underliggande laget i föreningen i Röda serier som är lägre än den
serie spelaren själv tillhör.
Spelare födda 2001 som har dispens att spela i Röd Serie 1 får även delta i junior- och seniorlagsmatcher.
Spelare på Röd nivå får spela i Blå Serie 1 om spelaren via sin ålder är kvalificerad för Blå serie 1.
Spelare födda 2003 som fått dispens att spela seniormatcher får spela i serier på Röd nivå.
Spelare som bryter mot åldersbegränsningsregeln är att anse som okvalificerad spelare enligt Svenska
Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser Kap 5 § 4.
7. Eventuell urdragning
Lag som drar sig ur seriespel före det att serieindelning fastställts kan befrias från anmälningsavgift om
synnerliga skäl föreligger. För lag som drar sig ur efter den 18 augusti tillkommer, förutom
anmälningsavgiften, en administrativ avgift. Från den 18 september tillkommer ytterligare en administrativ
avgift. För lag som drar sig ur seriespel som sker från och med den kalendervecka som serien startar
tillkommer ytterligare en administrativ avgift. Se Lokala förutsättningar för fullständig information kring
tävlingsavgifter.
Vid händelse av att ett lag drar sig ur seriespel och antalet matcher för de kvarvarande lagen är 12 matcher
eller färre per lag, utökas serien med en omgång. Detta gäller fram till 18 september. Därefter kan sådan
förändring endast ske om majoriteten av lag i serien samtycker.
8. Ersättning av vakant plats - Byte av plats
Vakanta platser som uppstår vid ev urdrag kan ersättas enligt följande:
- Efteranmält lag kan överta vakant plats fram till veckan innan seriestart.
- Lag som anser att de hamnat i fel klass kan överta vakant plats fram till 18 september.
Förutsättningarna totalt sett får dock inte försämras för inblandade serier, dvs det får inte bli två
lags skillnad eller mer mellan serie man önskar lämna och serie man önskar flytta till.
-Två lag som anser sig placerade i fel serie kan byta plats med varandra fram till den 18 augusti.
8. Matchläggning
Efter 12 juni utskickas spelscheman där det framgår vilka veckor som matcherna skall spelas. Matchtider
skall vara inmatade i IBIS-systemet eller VIBF:s kansli tillhanda senast 18 augusti. Om dessa inte inkommit 1
september åläggs föreningen att betala en administrativ avgift. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt
underlåtenhet.
Preliminära spelscheman presenteras på www.vibf.nu från 1 september. Matchflyttar via
matchflyttblankett eller formulär på www.vibf.nu kan göras kostnadsfritt fram till dess att spelscheman
fastställs 18 september. Matchändringar p g a skrivfel eller hallägare kan fram till 18 september ske utan
matchflyttansökan (d v s utan lags godkännande). Fastställda spelscheman skickas ut till föreningarna per
post efter 18 september.

9. 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, email etc) samt dräktfärger. Om dessa inte finns inlagda i IBIS senast 18 september åläggs föreningen att
betala en administrativ avgift. 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.
10. Ledarlicens
I samtliga matcher arrangerade av Värmlands innebandyförbund råder krav på ledarlicens utgiven av
Värmlands innebandyförbund. Ledarlicensen erhålles efter genomgången och godkänd
grundledarutbildning, denna är giltig under tre säsonger, därefter skall den förnyas.
Kravet är att om fler än två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/IBIS skall minst två inneha ledarlicens.
Då två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/IBIS skall minst en ledare inneha ledarlicens. Då endast en
ledare är uppskriven på matchprotokollet/IBIS skall denne inneha ledarlicens. Vid avsaknad av ledarlicens
kan Värmlands IBF:s TK utdöma sanktion/bötesstraff till denne eller för den förening ledaren representerat
vid aktuell match.

11. Matchfakta
11.1 Speltid
3x20 min effektiv tid (+ ev. förlängning 5 min vid oavgjorda matcher): HJ17 Elit och DJ20 Elit.
3x20 min rullande tid: HJ20, DJ20 samt Pojkar Röd Serie 1-2 och Flickor Röd Serie 1-2.
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 1-2 och Flickor Grön Poolspel 1-2.
I serier med rullande speltid spelas de tre sista minuterna i period 3 med effektiv tidtagning.
Paustid: I serier med effektiv tidtagning samt DJ20 och HJ20 är paustiden 10 minuter. I övriga serier är
paustiden 5 minuter.
11.2 Bytesavblåsningar
I Grön Poolspel 1-2 används bytesavblåsningar enligt följande:
Bytesavblåsning skall ske varannan minut. Sekretariatet ansvarar för bytesavblåsning.
Lag som har kontroll på bollen vid avblåsning får inslag när spelet återupptas. Om inget lag har kontroll över
bollen sker tekning. Tiden stoppas under bytesavblåsningen.
11.3 Matchprotokoll
I alla serier ska matchprotokoll från iBIS användas.

11.4 Målburar
I Grön Poolspel 1-2 samt Blå Serie 3 används mindre målburar som mäter 120 x 90 cm. I övriga serier
används ordinarie målburar

11.5 Planyta
I Grön Poolspel 1-2 genomförs matcher på halvplan, så att två matcher kan genomföras samtidigt.
Undantag kan ske i hallar som inte har fullstora mått (40x20). I dessa fall ska matcherna fortfarande
genomföras på ytan som motsvarar halvplan på en fullstor plan, men en match åt gången spelas.
12. Resultat- och händelserapportering
12.1 Serietabeller
Serietabell och resultat presenteras för serier HJ20, DJ20, HJ17 Elit, DJ20 Elit, Pojkar och Flickor Röd Serier.
12.2 Poängligor
Poängligor redovisas för HJ20, DJ20, HJ17 Elit, DJ20 Elit, samt Pojkar/Flickor Röd Serier 1-2.
12.3 Händelserapportering
I HJ20, DJ20, HJ17 Elit, DJ20 Elit, samt Pojkar och Flickor Röd Serie 1-2 skall lagen lägga upp korrekta
laguppställningar senast 12 timmar inför varje match i iBIS.
Hemmalag skall rapportera matchhändelser och resultat via iBIS senast 2 timmar efter match. Undantaget
för HJ17 Elit och DJ20 Elit där matchhändelserna ska rapporteras ”live”.
12.4 Resultatrapportering
I övriga serier på Röd nivå (flickor och pojkar) skall slutresultaten rapporteras senast 24 timmar efter match
i iBIS-systemet.
I Blå serier är det valfritt att rapportera in slutresultat i iBIS-systemet, dock redovisas dessa inte på VIBF:s
hemsida.
13. Dispenser
13.1 Åldersdispens
Se punkt 4 ”Åldrar på olika nivåer”. I de serier/poolspel där det inte är generell dispens så kan man söka
namngivna dispenserna. Kontakta VIBF för information kring detta.
13.2 Könsdispens
Flickor får spela med pojkar upp till Blå Serie 1 utan att söka dispens. I övriga klasser gäller SIBF:s direktiv
för könsdispenser. Vid beviljad dispens får spelare endast spela i det lag som dispens ansökts för. Om
spelare deltar i match för annat lag förverkas dispensen.

14. Domare
VIBF ansvarar för domartillsättning i HJ20, DJ20, HJ17 Elit, DJ20 Elit, samt Pojkar/Flickor Röd Serie 1-3. I
övriga serier ansvarar arrangerande förening för domartillsättning. Alla domare ska ha genomfört
domarutbildning för den aktuella säsongen och varje match ska dömas av två domare.

Arrangerande förening ska betala ut domararvode via banköverföring till de domare som dömt respektive
match senast 5 dagar efter att matchen genomförts. Föreningen kan också välja att betala domararvodet
kontant, det ska då ske direkt efter avslutad match.
Om föreningen blir försenad med utbetalningen av domararvodet så riskerar man att få en straffavgift av
VIBF.

15. Regelavsteg
15.1 Blå nivå
Se bilaga 1.
15.2 Grön nivå
Se bilaga 2.
16. Kombinerade lag
Kombinerade lag enligt SIBF:s Tävlingsbestämmelser Kap 3 § 6 tillåts. De aktuella föreningarna ska ansöka
om detta i samband med serieanmälan. Föreningar kan också ansöka om detta senare, dock inte efter den
aktuella seriens start (första spelomgång). Undantag kan ske om synnerliga skäl föreligger.

Bilaga 1. Regelavsteg Blå nivå
Förenklade spelregler i Blå serie 1:
-

En spelare som markerats som målvakt, får i samma match delta som utespelare med klubba.

-

Västar får användas om bortalaget har samma färg på sina matchtröjor som hemmalaget och inte
har med sig något reservställ.

-

En generell könsdispens som innebär att flickor får delta i pojkarnas serie, gäller för alla serier på
Blå nivå.

-

För följande förseelser ska ej matchstraff, eller utvisning, dömas:
613:1 När en utespelare använder en icke godkänd klubba, en klubba med blad och skaft från olika
fabrikat eller blad med för mycket hook. När en målvakt använder ett felaktigt ansiktsskydd.
Dock ska felet påtalas för ledare för att undvika liknade i framtiden.
613:2 När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen
Spelaren eller ledaren skrivs upp på laguppställningen och får fortsätta matchen.

Förenklade spelregler i Blå serie 2 och 3:
-

I Blå Serie 3 ska mindre målburar (120x90) användas.

-

Alla utvisning är personliga och spelet fortsätter 5 mot 5. Den utvisade spelaren sitter av sitt straff
vid det egna lagets avbytarbänk.

-

För följande förseelser ska ej matchstraff, eller utvisning, dömas:

-

613:1 När en utespelare använder en icke godkänd klubba, en klubba med blad och skaft från olika
fabrikat eller blad med för mycket hook. När en målvakt använder ett felaktigt ansiktsskydd.
Dock ska felet påtalas för ledare för att undvika liknade i framtiden.
613:2 När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen
Spelaren eller ledaren skrivs upp på laguppställningen och får fortsätta matchen.
Västar får användas om bortalaget har samma färg på sina matchtröjor som hemmalaget och inte
har med sig något reservställ.

Bilaga 2. Regelavsteg Grön nivå
Förenklade spelregler på Grön nivå
-

Poolspelen på Grön nivå spelas på liten spelplan med tre utespelare och med mellanstora mål
(120x90 cm).

-

Spelarbyten görs genom avblåsning i 1,5 minuters intervaller. Spelet återupptas med tekning på
mittplan.

-

Om ett lag leder med 5 mål eller mer så får det andra laget sätta in en fjärde utespelare på planen.
När ledningen är mindre än 5 mål så ska den fjärde extra spelaren tas bort och matchen ska
återigen spelas tre mot tre.

-

Straffslag utdöms ej på Grön nivå.

-

Utvisningar (2 min) ska endast dömas för följande förseelser:
När en spelare protesterar mot domslut eller uppför sig osportsligt.
När en spelare gör sig skyldigt till farligt spel.
När en spelare kastar klubban eller annan utrustning.
Utvisning blir dock personlig och spelet fortsätter 3 mot 3. Utvisningen sitts av vid det egna lagets
avbytarbänk.

-

Utvisad spelare deltar inte i spelet under de påföljande två minuterna.
Om en spelare eller ledare uppträder verbalt på ett störande och nedlåtande sätt mot motspelare
eller funktionär ska detta påtalas av domaren. Det åligger både domaren och medverkande lag att
se till så att matcherna spelas med bra attityder och sunda värderingar.
För följande förseelser ska ej matchstraff, eller utvisning, dömas:

-

-

613:1 När en utespelare använder en icke godkänd klubba, en klubba med blad och skaft från olika
fabrikat eller blad med för mycket hook. När en målvakt använder ett felaktigt ansiktsskydd.
Dock ska felet påtalas för ledare för att undvika liknade i framtiden.
613:2 När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen
Spelaren eller ledaren skrivs upp på laguppställningen och får fortsätta matchen.
Västar får användas om bortalaget har samma färg på sina matchtröjor som hemmalaget och inte
har med sig något reservställ.

-

Om ett frislag utförs med ett felaktigt tillslag så ska frislaget få göras om.

-

En spelare som markerats som målvakt, får i samma match delta som utespelare med klubba.

-

En generell könsdispens som innebär att flickor får delta i pojkarnas serie, gäller för alla serier på
Blå nivå.

