
 

 
 

SERIEKRAV SENIORSERIER  2022/23 
 

OBS! Dessa Seriekrav gäller inte för Damer Division 1 Region. Se särskilda seriekrav för den 

serien. 

 

1. Arrangemang och träffar anordnade av administrerande myndighet 

Förening skall delta på de arrangemang och träffar Värmlands Innebandyförbund 

inbjuder till. 

 

2. Serieindelning 

Efter att alla föreningar anmält sina lag så gör VIBF:s Tävlingskommitté (TK) 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 det blir lag som 

drar sig ur seriespelet. 

Från 18 september sker inga förändringar i serieindelningen, som ex 

vakanstillsättningar i divisionssystemet, om inte särskilda skäl föreligger.  

 

3. Eventuell avanmälan 

Lag som avanmäls från seriespel före det att serieindelning fastställts kan befrias 

från anmälningsavgift om synnerliga skäl föreligger. För lag som avanmäls efter 

den 18 augusti tillkommer, förutom anmälningsavgiften, en administrativ avgift. 

Från den 18 september tillkommer ytterligare en administrativ avgift. För 



 

avanmälan som sker från och med den kalendervecka där serien startar 

tillkommer ytterligare en administrativ avgift. 

Vid avanmälan av lag som innebär att kvarvarande lag i serie får färre än 12 

matcher, utökas serien med en omgång. Detta gäller fram till 18 september. 

Därefter kan sådan förändring endast ske om majoriteten av lag i serien 

samtycker. 

 

4. Matchläggning 

Efter 12 juni utskickas spelscheman där det framgår vilka veckor som matcherna 

skall spelas. Vid samma utskick specificeras regelverket och de restriktioner som 

finns gällande matchläggning.  

 

Matchtider skall vara inmatade i iBIS-systemet. Om dessa inte inkommit 1 

september åläggs föreningen att betala en administrativ avgift. 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 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.  

 

5. 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. 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. 



 

 

6. Ledarlicens 

I samtliga matcher arrangerade av Värmlands innebandyförbund råder krav på 

ledarlicens utgiven av Värmlands innebandyförbund. Ledarlicensen erhålles efter 

genomgången och godkänd ledarutbildning. 

  

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 distriktets tävlingskommitté utdöma 

sanktion/bötesstraff till denne eller för den förening ledaren representerat vid 

aktuell match.  

 

7. Matchtider & protokoll 

Damer Division 2-3 samt Herrar Division 2-5 

Spelas 3 x 20 minuter med effektiv speltid under hela matchen. Vid oavgjort efter 

3 x 20 minuter tillgrips sudden death om max 5 minuter, där matchen avslutas 

om något av lagen gör mål. Lag som avgör match i sudden death tilldelas 1 poäng 

extra, d v s totalt 2 poäng. 10 minuters periodpaus. Vid alla matcher ska 

matchprotokoll från iBIS användas. 

 

8. Vakanser i serie 

8.1 Damserier 

Om vakans uppstår i divisionssystemet erbjuds platsen i serien enligt följande 

turordning.  

1 – Lag som deltagit i kvalet för aktuell serie där vakans uppstått och där placerat 

sig närmast i turordning. Turordningen fastställs enligt det aktuella kvalets 

sluttabell. 

2 – Om inget lag kan hämtas från kvalspel tillfrågas lag i turordning från 

underliggande division ned till och med placering 4. Därefter avgör VIBF:s 

tävlingskommitté om plats skall tillsättas samt vilket lag som i så fall skall 

erbjudas plats. 

 



 

Om underliggande division består av fler än en serie erbjuds i laget enligt nedan 

platsen: 

1) Högst placering 

2) Mest poäng 

3) Bäst målskillnad  

4) Flest gjorda mål  

5) Flest poäng i inbördes möten  

6) Flest gjorda mål på bortaplan  

7) En skiljematch mellan berörda lag spelas på neutral plan. Speltiden för 

skiljematchen är den speltiden som gäller för serien som vinnaren av 

skiljematchen kommer spela i. Om matchen inte är avgjord efter ordinarie tid blir 

det förlängning 10 minuter (sudden death) och därefter, om det krävs, 

straffläggning enligt regelboken. 

 

Om lagen spelat olika många matcher i sina respektive serier räknas snittet på 

antal matcher. 

 

Efter att spelprogram fastställts sker inga vakanstillsättningar om inte särskilda 

skäl föreligger. 

 

8.2 Herrserier 

Om vakans uppstår i divisionssystemet erbjuds platsen i serien enligt följande 

turordning.  

1 – Lag som deltagit i kvalspel (playoff) för aktuell serie där vakans uppstått och 

där placerat sig närmast i turordning. Turordning är att förlorande lag i playoff 2 

tillfrågas först, därefter tillfrågas de förlorande lagen i playoff 1. De förlorande 

lagen i playoff 1 särskiljs enligt nedan (baserat på matcherna i playoff 1): 

1) Poängkvot (poäng delat med antalet matcher). 

2) Målskillnadskvot (målskillnad delat med antalet matcher). 

3) Målkvot (antalet gjorda mål delat med antalet matcher). 

4) Målkvot på bortaplan (antalet gjorda mål på bortaplan delat med 

antalet bortamatcher). 

5) Lottning 

2 – Om inget lag kan hämtas från kvalspel (playoff) tillfrågas lag i turordning från 

underliggande division ned till och med placering 4. Därefter avgör VIBF:s 



 

tävlingskommitté om plats skall tillsättas samt vilket lag som i så fall skall 

erbjudas plats. 

 

Om underliggande division består av fler än en serie erbjuds i laget enligt nedan 

platsen: 

1) Högst placering 

2) Mest poäng 

3) Bäst målskillnad  

4) Flest gjorda mål  

5) Flest poäng i inbördes möten  

6) Flest gjorda mål på bortaplan  

7) En skiljematch mellan berörda lag spelas på neutral plan. Speltiden för 

skiljematchen är den speltiden som gäller för serien som vinnaren av 

skiljematchen kommer spela i. Om matchen inte är avgjord efter ordinarie tid blir 

det förlängning 10 minuter (sudden death) och därefter, om det krävs, 

straffläggning enligt regelboken. 

 

Om lagen spelat olika många matcher i sina respektive serier räknas snittet på 

antal matcher. 

 

Efter att spelprogram fastställts sker inga vakanstillsättningar om inte särskilda 

skäl föreligger. 

 

9. Uteslutning 

För uteslutning gäller SIBF:s Tävlingsbestämmesler kap. 3 §14 a Uteslutning i 

seriespel.  

 

Tillägg till detta är att om ett lag lämnar walk over (w.o.) vid två tillfällen, så blir det 

laget uteslutet från seriespel. Undantag gäller för herrar division 2, där blir ett lag 

uteslutet från serien när de lämnar sin första w.o.. 

 

 

 

 



 

10. Rapportering av matchresultat 

För Damer Division 2-3 samt Herrar Division 2-5 gäller att: 

Lagen skall lägga upp korrekta laguppställningar senast 12 timmar inför varje 

match i iBIS.  

 

Hemmalag skall rapportera matchhändelser via iBIS online, dvs under pågående 

match.  

 

Resultat skall registreras i IBIS direkt efter matchens slut. 

 

Lag som ej följt ovan angivna åtaganden tilldöms att betala en administrativ 

avgift per tillfälle. Vid tredje tillfället höjs denna administrativa avgift. 

 

11. Domare 

Värmlands IBF tillsätter domare i dam- och herrserier. Värmlands IBF tar ut en 

domartillsättningssavgift i dessa serier.  

 

Arrangerande förening ska betala ut domararvode via banköverföring till de 

domare som dömt respektive match senast 5 dagar efter att domaren skickat in 

domarkvittens via iBIS.  

 

Om föreningen blir försenad med utbetalningen av domararvodet så riskerar man 

att få en straffavgift av VIBF. 

 

12. Utvecklingslag 

Serietillhörighet 

Förening kan anmäla ett utvecklingslag (U-lag) i lägsta herrserien och i lägsta 

damserien. U-lag får inte avancera till högsta distriktsserien (herrar division 2 och 

damer division 1). Om U-lag placerar sig så att man ej kan avancera, eller delta i 

kval till ovanliggande division, tillfaller platsen nästföljande lag i serietabellen. Lag 

som placerat sig för nedflyttning eller kval för underliggande division kan dock ej 

bli aktuell för högre placering. 

 



 

U-lag får ej heller avancera till, eller spela på, samma nivå som föreningens 

representationslag (A-lag). Förening som har sitt representationslag (A-lag) i 

lägsta divisionen, H 5 eller D 3, får anmäla även ett U-lag till lägsta divisionen. U-

laget får dock inte spela i samma serie eller avancera till högre division. 

 

Regler för spelare från representationslaget i U-laget 

I U-lagets matchtrupp får ingå högst 3 utespelare samt 1 målvakt som deltagit i 

senaste serie-, kval- eller slutspelsmatchen (hit räknas inte matcher i senior-DM) 

med representationslaget (A-laget) eller samarbetslaget (se SIBF:s 

tävlingsbestämmelser kap 2 § 13 för definitionen av samarbetslag).  

 

Från och med de sista två matcherna för respektive U-lag i seriespelet, samt över 

eventuellt kvalspel, får endast de spelare som deltagit i minst 4 av U-lagets 

seriematcher flyttas ned från representationslaget/samarbetslaget (i serier med 

färre än 18 matcher, där U-laget ingår, gäller minst 3 matcher), denna regel gäller 

de spelare som varit protokollförda på minst en seriematch med 

representationslaget/samarbetslaget under innevarande säsong.  

 

Förtydligande: Deltagit är lika med att spelaren varit noterad på matchprotokollet. 

Senaste match är lika med den representationslagsmatch i seriespelet som 

färdigspelats närmast före aktuell U-lagsmatch under innevarande säsong. Om 

målvakt från senaste representationslagsmatch skall spela ute i nästa U-

lagsmatch räknas denne in som en av de 3 tillåtna utespelarna. 

 

Vid match i vilken övertaligt antal spelare från senaste 

representationslagsmatch/samarbetslagsmatch deltar erhåller den ej felande 

föreningen, om protest inkommit, vinst av match i enlighet med Svenska 

innebandyförbundets tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4 a.  

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter per övertalig spelare. 

 

Förening med samarbetsavtal kan ansöka om dispens 

Förening som har ett U-lag och ett samarbetsavtal med en annan förening (se 

SIBF:s tävlingsbestämmelser kap 2 § 13 för definitionen av samarbetsavtal) kan 

ansöka om att dispens för utökat antal spelare som får ingå i U-lagets 

matchtrupp. Nedan finner de regler som gäller vid godkänd dispens. 



 

I U-lagets matchtrupp får ingå högst 5 utespelare samt 1 målvakt som deltagit i 

senaste serie-, kval- eller slutspelsmatchen (hit räknas inte matcher i senior-DM) 

med representationslaget (A-laget) eller samarbetslaget (se SIBF:s 

tävlingsbestämmelser kap 2 § 13 för definitionen av samarbetslag).  

 

Av de 5+1 spelarna får högst 3+1 av dessa ha deltagit i senaste matchen med 

representationslaget (A-laget). 

Av de 5+1 spelarna får högst 3+1 av dessa ha deltagit i senaste matchen med 

samarbetslaget. 

 

I övrigt gäller samma regler som presenteras under rubriken ”Regler för spelare 

från representationslaget i U-laget” ovan. 

 

Dispens ska sökas hos Tävlingskommittén senast 14 dagar innan seriestart och 

gäller i första läget fram till 31 december innevarande år. I december kan sedan 

föreningen ansöka om förlängning av dispensen till 30 april. För att få sin dispens 

godkänd ska ansökande föreningen godkända policyn rörande utökat antal 

platser i U-laget (se bilaga).  

 

Tävlingskommittén äger rätten att återta godkänd dispens om föreningen 

missbrukat regler eller policy. 

 

Vid match i vilken övertaligt antal spelare från senaste 

representationslagsmatch/samarbetslagsmatch deltar erhåller den ej felande 

föreningen, om protest inkommit, vinst av match i enlighet med Svenska 

innebandyförbundets tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4 a.  

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter per övertalig spelare. 

 

13. Speaker 

Vid division 2 herr, division 3 herr och division 2 dam ska det finnas speaker. Vid 

avsaknad av speaker kan sanktion/böter utdömas. 

 

14. B-licens i seniorserier 

För spel i seniorserier måste spelaren inneha ”A-licens” (född 2006 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 2007 kan få dispens.  

- Max 3 spelare födda 2007 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 2007 delta, 
och inga dispenser kan sökas. Detta gäller även kvalen till dessa serier.   

- Dispenser får sökas senast 31 januari 2023. 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 2022 gäller endast till 
31 december 2022. För att dispensen ska gälla även januari-april 2023, så 
måste föreningen ansöka på nytt dispensen. Det skall göras senast 1 januari 
2023 hos TK. Den ovan angivna blanketten ska användas vid ansökningen. 

 

15. Seriestruktur seniorserier 

 

Damer 

Division 2 1 serie 10 lag Två möten 

Division 3 Beroende på antal lag   

 

Herrar 

Division 2 1 serie 12 lag Två möten 

Division 3 1 serie 10 lag Två möten 

Division 4 2 serier 10 lag/serie Två möten 



 

Division 5 Beroende på antal 

lag 

  

 

16. Upp- och nedflyttning 

 

Damer 

 

Division 2: Lag 1 flyttas upp 
  

 
Lag 2 kval för avancemang 

 

  
Lag 7-8 kval för att stanna i serien 

  

  
Lag 9-10 flyttas ned 

  

  
  

  

Division 3: Lag 1 flyttas upp   

  Lag 2 kval för avancemang 

 
  

 

Herrar 

 

Division 2: Lag 1-4 kval för avancemang 
  

  
Lag 10 kval för att stanna i serien 

  

  

  

 
 

  

Division 3: Lag 1 flyttas upp 
  

  
Lag 2-4 kval för avancemang 

  

  

Lag 7-8 kval för att stanna i serien 

Lag 9-10 flyttas ned 
  

      

Division 4: Lag 1 flyttas upp 
  

  
Lag 2 kval för avancemang 

  



 

  

Lag 9 kval för att stanna i serien 

Lag 10 flyttas ned 
  

      

Division 5: Lag 1 flyttas upp 
  

  
Lag 2 kval för avancemang  

 

Vad sker om ett lag tackar nej till uppflyttning eller till en kvalplats? 

I händelse av att lag som kvalificerat sig för antingen direktuppflyttning eller 

kvalplats till en högre division tackar nej till direktuppflyttningen eller kvalplatsen 

innan 31 januari 2021 så gäller följande kring tillsättningen av den vakanta platsen: 

 

Plats gällande direktuppflyttning:  

Platsen tillfaller det nästkommande laget i serietabellen som ej tackat nej till 

uppflyttning 

 

Plats gällande kvalspel uppåt: 

A) Serienivåer som består en serie (exempelvis damer division 2):  

Platsen tillfaller då nästkommande lag i serietabellen som inte tackat nej till 

eventuell uppflyttning. Undantag gäller för lag som placerats på 

nedflyttningsplats eller kval nedåt i seriespelet, de kan ej tilldelas plats för 

direktuppflyttning eller kval uppåt. Om man inte kan fylla upp alla kvalplatser 

p.g.a. det ej finns tillräckligt kvalificerade lag så genomförs kvalet med det antalet 

kvalificerade lag som återstår. 

 

B) Serienivåer som består av två serier (exempelvis herrar division 4): 

Platsen tillfaller då det laget som är högst placerat, och som inte tackat nej till 

uppflyttning, i de båda serierna. För att särskilja lag som ligger på samma 

tabellplacering (exempelvis lag 3 i västra serien och lag 3 i östra serien) gäller 

följande: 

1) Flest poäng 2) Bäst målskillnad 3) Flest gjorda mål 4) Flest poäng i inbördes 

möten 5) Flest gjorda mål på bortaplan 6) Platsen tillfaller laget som tillhör den 

serien vars lag innehåller det lag som tackat nej till uppflyttning 

 



 

17. Kval distriktsserierna 

 

Damer 

När seriespelet avslutats avgörs kvalificering till division 2. Kvalet gäller antal 

lediga platser i aktuell division. Detta beror på hur många värmländska lag eller 

lag som tillhör en förening som har sin tävlingsverksamhet i VIBF:s seriestruktur 

som flyttats ner från division 1. Kvalserien avgörs i form av enkelserier. I serie med 

fyra lag får lag från högre division två hemmamatcher. Kvalet måste slutspelas för 

att ge turordning i händelse av lediga platser inför serieindelningen för säsongen 

2021/22. 

  

För placering i kvalen till distriktsserierna på damsidan gäller Svenska 

innebandyförbundets tävlingsbestämmelser Kap 3 § 19b. Turnering.  

 

Speltiden i alla matcher är 3x20 minuter effektiv speltid, om matchen inte är 

avgjord efter ordinarie tid blir det förlängning i maximalt 5 minuter (sudden 

death). 

 

Kvalspel inställs i de fall det står klart vid kvalstart att det inte finns någon plats att 

spela om och samtliga lag i kval flyttas ned. Se fallbeskrivningen nedan, för 

förutsättningarna för kvalet. 

 

Följande lag deltar i kvalet till damer division 2: 

Lag 7-8 från damer division 2 

Lag 2 från damer division 3 västra 

Lag 2 från damer division 3 östra 

 

Fall Upp/nerflyttning till division 1 Flyttas upp 

A 2 lag upp/0 lag ner 4 lag  

B 1 lag upp/0 lag ner alt. 2 lag upp/1 lag ner 3 lag  

C 2 lag upp/2 lag ner alt. 1 lag upp/1 lag ner  2 lag  

D 1 lag upp/2 lag ner alt. 2 lag upp/3 lag ner  1 lag 



 

E 1 lag upp/3 lag ner  0 lag  

F  1 lag upp/4 lag ner  0 lag  

 

Om kvalspelet ställs in eller avbryts i förtid p.g.a. oförutsedda orsaker så kommer 

vakanta platser till serien som kvalet gäller att tillsättas enligt följande 

skiljekriterier:  

1) Serietillhörighet (ex. division 2 rankas högre än division 3)  

2) Serieplacering  

3) Mest poäng)  

4) Bäst målskillnad  

5) Flest gjorda mål  

6) Flest poäng i inbördes möten  

7) Flest gjorda mål på bortaplan  

8) En skiljematch mellan berörda lag spelas på neutral plan. 

 

Herrar kval till division 1 

När seriespelet avslutats avgörs kvalificering till division 1. Playoffet genomförs i 

två playoffomgångar och varje playoffomgång spelas i bäst av tre matcher, där 

laget som först vinner två matcher vinner playoffserien. Lag 1-4 från herrar division 

2 deltar. 

 

Speltid i playoffmatcherna är 3x20 minuter effektiv tid. Vid oavgjort tillgrips 

sudden death i max 10 minuter. Är matchen inte avgjord efter det tillgrips 

straffläggning enligt regelhandboken. 

 

Playoff 1 

Lag 1 i herrar division 2 väljer motståndare av lag 3 och 4 i samma serie.  

Lag 2 i herrar division 2 får möta det laget som lag 1 inte valt. 

Lag 1 och 2 har hemmaplan i match 1 samt match 3. 

 

Segrarna i respektive playoffmöte till playoff 2. Förlorande lag spelar kvar i division 

2 kommande säsong. 

 

 



 

Playoff 2 

Det högst rankade laget sett till serieplacering i herrar division 2 har hemmaplan i 

match 1 samt match 3. 

 

Segrande lag är kvalificerade för spel i herrar division 1 kommande säsong. 

Förlorande laget spelar kvar i division 2 kommande säsong. 

 

 

Herrar kval till division 2, 3 och 4 

När seriespelet avslutats avgörs kvalificering till division 2, division 3 och division 4. 

Kvalen gäller antal lediga platser i aktuell division. Detta beror på hur många 

värmländska lag eller lag som tillhör en förening som har sin tävlingsverksamhet i 

VIBF:s seriestruktur som flyttats ner från division 1. Se fallbeskrivningen nedan, för 

förutsättningarna för kvalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se punkt 16. Upp -och nedflyttning för vilka lag som deltar i respektive kval. 

 

Kvalificering till division 2, division 3 och division 4 genomförs via playoffmöten. 

Playoffmötena genomförs i bäst av tre matcher och laget som först vunnit två 

matcher vinner det aktuella playoffmötet. Speltiden i alla matcher är 3x20 

minuter effektiv speltid, om matchen inte är avgjord efter ordinarie tid blir det 

förlängning 10 minuter (sudden death) och därefter, om matchen inte är avgjord, 

straffläggning enligt regelboken. 

 

De fyra lagen som deltar i respektive kval rankas enligt följande kriterier: 

1) Serietillhörighet (ex. division 4 rankas högre än division 5) 

Fall Lag som flyttas ned från division 1 Flyttas upp  

A 0 ned 3 lag  

B 1 ned 2 lag  

C 2 ned 1 lag  

D 3 ned 0 lag 



 

2) Serieplacering  

3) Mest poäng  

4) Bäst målskillnad  

5) Flest gjorda mål  

6) Flest poäng i inbördes möten  

7) Flest gjorda mål på bortaplan  

8) Minst antal utvisningsminuter 

 

Om lagen spelat olika många matcher i sina respektive serier räknas snittet på 

antal matcher. 

 

Fall A - Kvalet omfattar tre platser i serien som kvalet gäller: 

 

Playoff 1 

Det högst rankade laget som deltar i kvalet väljer motståndare av något av de två 

lägst rankade lagen som deltar i kvalet.  

Det näst högst rankade laget som deltar i kvalet får möta det av de två lägst 

rankade lagen som det högst rankade laget inte valt. 

De två högst rankade lagen har hemmaplan i match 1 samt match 3. 

 

Segrarna i respektive playoffmöte är kvalificerade för serien som kvalet gäller till 

kommande säsong. Förlorarna till playoff 2.  

 

Playoff 2 

Det högst rankade laget har hemmaplan i match 1 samt match 3. 

 

Segrande lag är kvalificerade för serien som kvalet gäller till kommande säsong. 

Förloraren till den underliggande serien, sett till vilken serie kvalet gäller, till 

kommande säsong. 

 

Fall B - Kvalet omfattar två platser i serien som kvalet gäller: 

 

Playoff 1 

Det högst rankade laget som deltar i kvalet väljer motståndare av något av de två 

lägst rankade lagen som deltar i kvalet.  



 

Det näst högst rankade laget som deltar i kvalet får möta det av de två lägst 

rankade lagen som det högst rankade laget inte valt. 

De två högst rankade lagen har hemmaplan i match 1 samt match 3. 

 

Segrarna i respektive playoffmöte är kvalificerade för serien som kvalet gäller till 

kommande säsong. Förlorarna till den underliggande serien, sett till vilken serie 

kvalet gäller, till kommande säsong. 

 

Fall C - Kvalet omfattar en plats i serien som kvalet gäller: 

 

Playoff 1 

Det högst rankade laget som deltar i kvalet väljer motståndare av något av de två 

lägst rankade lagen som deltar i kvalet.  

Det näst högst rankade laget som deltar i kvalet får möta det av de två lägst 

rankade lagen som det högst rankade laget inte valt. 

De två högst rankade lagen har hemmaplan i match 1 samt match 3. 

 

Segrarna i respektive playoffmöte till playoff 2. Förlorarna till den underliggande 

serien, sett till vilken serie kvalet gäller, till kommande säsong. 

 

Playoff 2 

Det högst rankade laget har hemmaplan i match 1 samt match 3. 

 

Segrande lag är kvalificerade för serien som kvalet gäller till kommande säsong. 

Förloraren till den underliggande serien, sett till vilken serie kvalet gäller, till 

kommande säsong. 

 

Fall D - Kvalet omfattar noll platser i serien som kvalet gäller: 

 

Kvalet ställs in och alla fyra deltagande placerar i den underliggande serien, sett 

till vilken serie kvalet gäller, till kommande säsong.  

 

Om kvalspelet (gäller Fall A till D) ställs in eller avbryts i förtid p.g.a. oförutsedda 

orsaker så kommer vakanta platser till serien som kvalet gäller att tillsättas enligt 

följande skiljekriterier:  



 

1) Serietillhörighet (ex. division 2 rankas högre än division 3)  

2) Serieplacering  

3) Mest poäng)  

4) Bäst målskillnad  

5) Flest gjorda mål  

6) Flest poäng i inbördes möten  

7) Flest gjorda mål på bortaplan  

8) En skiljematch mellan berörda lag spelas på neutral plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 

 
POLICY FÖR UTÖKAT ANTAL PLATSER I ETT U-LAG 

 

Förening som får godkänd dispens för att få använda 5+1 spelare i sitt U-lag från senaste 

matchtruppen för representationslaget (A-laget) och samarbetslaget (se ”Seriekrav – 

senior 2020/21” punkt 12) ska följa nedanstående policy. 

 

- Föreningen ska följa de regler som presenteras i ”Seriekrav – senior 2020/21” 

gällande spelare i U-laget. 

 

- Föreningen ska ej utnyttja de utökade platserna för att vinna sportslig fördel i 

någon serie. 

 
- Föreningen ska använda den godkända dispensen och de utökade platserna för 

att ge fler spelare en chans att spela innebandy. 

 
- Föreningen ska använda den godkända dispensen och de utökade platserna för 

att se till att fler seniorlag ska kunna delta i seriespel. 

 

Om Tävlingskommittén anser att föreningen bryter mot denna policy eller de regler som 

presenteras i ”Seriekrav – senior 2021/22” äger Tävlingskommittén rätten att åter ta den 

godkända dispensen. 

 

 

_______________________________ 

Föreningen 

 

 

_______________________________ 

Föreningens ordförande: _______________________ (namn textat) 


