
 

Inbjudan till GUD-Serien i Parasport 2022-2023 
Vi är glada och stolta att tillsammans kunna presentera årets upplaga till Sveriges 
roligaste innebandyserie efter två utmanade år sönderryckt av pandemin. Nu med ett 
ökat samarbete mellan tidigare Gävle-Dalaseriens organisatörer och nu även Uppland. 

Parainnebandyserien erbjuds och administreras i ett samarbete mellan Gävleborgs-, 
Upplands-, och Dalarnas Innebandyförbund och Parasportförbund 

Serien är öppen för alla föreningar ansluten till Svenska Parasportförbundet och Svenska 
Innebandyförbundet. Ta omgående kontakt med avsändarna för stöttning om ni saknar 
anslutning till någon av organisationerna. Vi hjälper er genom processen. 

Spelas i två olika former i både ”serie-” och ”cupliknande” form 

GUD-Serien i parasport innehåller två delar - totalt 8 tillfällen där ”serien” vänder sig till 
föreningar och lag med NPF inriktning där man också anmäler sig till samtliga 
sammandrag. NPF-serien spelas i två klasser, lätt och svår. Den andra klassen med IF 
inriktning spelas också i två klasser. Lätt och svår med sammandrag fyra gånger. Dessa 
fyra gånger kommer att spelas samtidigt som NPF serien. I dessa fall kan man anmäla sig 
till de samman passar bäst.  
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Våra klasser: 
Spelare från IF klassen får delta i NFP klassen. 
Spelare i NPF klassen får endast i spela i en division. 

IF: 
Enbart öppen för spelare med Intellektuell 
Funktionsnedsättning (IF). 
Svår division 3 mot 3 
Lätt division  3 mot 3 
Samtliga klasser med målvakt 

NPF: 
Svår Division 5 mot 5  
Lätt Division 5 mot 5  

Våra sammandrag: 
22/10 Lugnet - Divisioneringsspel 
13/11 Gavlehov - Båda klasserna.  
3/12  Jernvallen  
18/12 IFU Arena - Båda klasserna.  
14/1 IFU Arena - Båda klasserna 
25/2 Gavlehov  
19/3 Borlänge  
8/4 Lugnet - Båda klasserna  

Tider publiceras i anslutning men cirka 
tider är 9-17 som längst. 

Förutsättningar: 
Domare:  Alla domare tillsätts av Innebandyförbundet (2 stycken per match).  

Regler: Alla matcher enligt Svensk Innebandys regelbok. Anpassade seriedirektiv 
tillkommer och innehåller nödvändiga regelavsteg. 

Laguppställning/licenser: Skickas till gavleborg@innebandy.se och skall innehålla 
fullständigt namn och personnummer innan seriestart. 

Samtliga spelare skall inneha motionslicens och kostar föreningen 70 sek/spelare. 
Föreningen faktureras efter hand under säsongen. Licensen  ger en fullständig försäkring.  

Kostnad och ekonomi:  Anmälningsavgift är 1500 SEK/lag samt motionslicens per spelare 
och faktureras efter säsongen från Gävleborgs Innebandyförbund 

Alla domararvoden och hallhyror betalas av Innebandyförbundet och delas sedan lika 
mellan lagen mot ställd faktura från Innebandyförbundet efter avslutad säsong.  

Anmälan: Görs på mejl till: monika.tilander@innebandy.se senast den sista september. 

Spelschema offentliggörs en (1) vecka innan sammandragen i NPF-klassen och innehåller 
de lag som anmält sig. I övriga klasser presenteras samtliga matcher hela säsongen den 
15/10. 

Frågor hänvisas i första hand till:  monika.tilander@innebandy.se 

Varmt välkommen med er anmälan!
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