
  

Upplands Innebandyförbund 
Lokala förutsättningar 

 
Gäller för spelåret 2022/2023 

 
Serierna H2 GUD, D1 GUD samt GUD-serierna på junior- och ungdomsnivå arrangeras tillsammans 
med Gävleborg och Dalarna. Förutsättningar för dessa samadministrerade serier hittas i seriekraven 
för GUD-serierna. Dalarnas IBF är administrerande förbund för samtliga GUD-serier. 

Kapitel 3 Tävlingens genomförande 

§3 Distriktsserier m.m. 
§3b.  Barn- och ungdomsinnebandy 

Uppland tillämpar på barn- och ungdoms/juniorsidan ett flexibelt seriesystem där stort ansvar läggs 
på föreningarna och dess ledare att anmäla lagen i rätt serie utifrån lagets förutsättningar. På barn- 
och ungdomsnivå omfattas spelare som är max ett år äldre än rekommenderad ålder i en spelklass av 
en generell åldersdispens. Spelare som är två eller fler år äldre behöver åldersdispens. På juniornivå 
får spelare som är ett år äldre delta om de har godkänd åldersdispens. 
 
Spelare som är ett år äldre än rek ålder i en serie blir inte låsta vid det laget utan kan fritt användas i 
samtliga föreningens äldre lag inklusive A-lag och U-lag. Spelare som är två år äldre än rek ålder i en 
serie blir låsta vid laget och kan inte användas i andra lag på ungdoms- och juniornivå om inte TK 
beslutat annat. 
 
I GUD-serierna omfattas tre utespelare som är ett år äldre samt en målvakt som är två år äldre av en 
generell dispens. Fler överåriga spelare kan spela med godkänd åldersdispens. 
 

§3c.  Könsdispens 

Anmälan om lagtillhörighet  

Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som följer det 
juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas ska göras av SDF.  
 
Spelare som har A-licens eller som vill delta i både en pojk- och flickserie eller både en herr- och 
damserie behöver fortfarande en godkänd könsdispens från tävlingskommittén.   
 

§4 Mästerskapstävlingar 
§4b.  Distriktsmästerskap (kap 1 § 5) 

DM arrangeras för juniorer och seniorer. I DM tillämpas gruppspel med efterföljande slutspel med 
direktutslagning. Matcherna spelas under perioden september till april. Vinnarna av DM-klasserna 
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herr och dam erhåller varsin plats i Svenska Cupen nästföljande säsong. 
 
I Uppland kan en förening anmäla mer än ett lag till samma klass i DM. Spelare kan då inte flyttas 
mellan de anmälda lagen utan varje spelare kan bara representera ett av lagen 
 
Junior-DM spelas för spelare födda 2003 och yngre. Två spelare födda 2002 kan delta per match. 

 

§8 Sammansättning distriktsserierna 

Dam 
Division 1 GUD är en regional serie som består av 12 lag. Den regionala omfattningen av serien är 
Gävleborgs IBF, Upplands IBF och Dalarnas IBF. 
 
Division 2 och Division 3 består av föreningar från Upplands IBF. Dessutom har föreningar från Ålands 
IBF möjlighet att delta efter godkännande från Tävlingskommittén. 
 
Herr 
Division 2 GUD är en regional serie som består av 12 lag. Den regionala omfattningen av serien är 
Gävleborgs IBF, Upplands IBF och Dalarnas IBF. 
 
Division 3, Division 4 och Division 5 består i normalfallet av 12 lag. Division 6 består av övriga lag. 
Samtliga dessa serier består av föreningar från Upplands IBF. Dessutom har föreningar från Ålands 
IBF möjlighet att delta efter godkännande från Tävlingskommittén. 
 

§9 Anmälan till tävling  
Se Seriekrav. 
 

§12 Kombinerade lag  
När ett kombinerat lag upphör tillfaller serieplatsen huvudföreningen, alltså den förening som står 
först i lagnamnet. 
 

§14 Matchändring 

Under säsongen 202/2023 är matchändringar kostnadsfria fram till 15 oktober. Efter 15 oktober är 
matchflyttningsavgiften 1000 kr om matchen flyttas senare än 14 dagar före ordinarie speldatum och 
2000 kr om matchen flyttas senare än tre dagar före ordinarie speldatum. 
 

§15 Förening som utgår ur tävling  
Inget tillägg 
 

§16 Förening som utesluts ur tävling  
§16a.  Allmänt 

I Uppland utesluts lag ur serien om laget lämnar WO i två matcher. Tävlingskommittén kan besluta 
om undantag från denna regel om inte synnerliga skäl föreligger. Ett lag blir inte uteslutet efter en 
WO, även om den lämnas i seriens sista omgång. Tävlingskommittén avgör om en match som är 
ospelad vid seriens slut ska leda till uteslutning i de fall laget redan har en WO tidigare under 
säsongen. 
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Kapitel 4  Matchens genomförande 

§4 Matchstart  
Matchen ställs in om inte båda lagen är uppställda för tekning senast 10 minuter efter utsatt starttid. 
Tävlingskommittén avgör om matchen ska spelas vid ett senare tillfälle eller om WO ska utdömas. 
 

§10 Matchfunktionärer 
§10a.  Domare  
Till alla matcher som administreras av Upplands Innebandyförbund tillsätts domare av Upplands 
Innebandyförbunds tjänstgörande domarkonsulent.  
 

§8 a. Åldersdispens i av SDF administrerade tävlingar  
Uppland tillämpar på barn- och ungdoms/juniorsidan ett flexibelt seriesystem där stort ansvar läggs 
på föreningarna och dess ledare att anmäla lagen i rätt serie utifrån lagets förutsättningar.  
 
På juniornivå får spelare som är ett år äldre delta om de har godkänd åldersdispens.  
 
På barn- och ungdomsnivå omfattas spelare som är max ett år äldre än rek ålder i en spelklass av en 
generell åldersdispens. Spelare som är två eller fler år äldre behöver åldersdispens. Spelare som 
beviljas åldersdispens i en serie blir låsta vid det eller de lagen och kan inte användas i andra lag på 
ungdoms- och juniornivå. 
 
I GUD-serierna omfattas tre utespelare som är ett år äldre samt en målvakt som är två år äldre av en 
generell dispens. Fler överåriga spelare kan spela med godkänd åldersdispens. 
 
 
 

Kapitel 4  Matchens genomförande 
 

§4 Matchstart  
Om inte båda lagen är uppställda för tekning senast 10 minuter efter utsatt starttid ställs matchen in. 
Tävlingskommittén avgör om matchen ska spelas vid ett senare tillfälle eller om WO ska utdömas. 
 

§10 a. Domare  
Alla matcher som administreras av Upplands Innebandyförbund tillsätts av Upplands 
Innebandyförbunds tjänstgörande domarkonsulent.  
 
 

Tävlingsavgifter och domaravgifter 
Föreningsavgift                      2 000 kr 
 
Serieavgifter:  
D1 GUD 17 500 

DJ GUD  6 000 
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F15/16 GUD 6 000 
D2 14 000 

D3 10 000 
Flickor röd 12-16 år 6 000 

Flickor blå 10-12 år 3 500 
Flickor grön Knatteligan 7-9 år 1 750 

H2 GUD 17 500 

HJ GUD 6 000 
P15/16 GUD 6 000 

H3-H5 14 000 
H6 10 000 

Herrjunior Uppland 3 000 
Pojkar röd 12-16 år 6 000 

Pojkar blå 10-12 år  3 500 

Pojkar grön Knatteligan 7-9 år             1 750 
 
 
Vid avsaknad av dispens gäller följande avgifter för de serier där krav finns. 
Ej onlinerapportering   500 kr/tillfälle 
Ej betalat ut domararvode på konto i tid 1000 kr/tillfälle+domararvode/restidersättning. 
Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid 500/tillfälle  
 
Vid upprepade överträdelser av ovan seriekrav kan högre tävlingsavgift utdömas enligt Svenska 
Innebandyförbundets regelverk för tävlingsavgifter. Maxbeloppet är 25 000 kr. 
 
Förslag på domararvoden – fastställs av styrelsen i september 2022 

Serie: Adm Tid Effektiv Arvode/domare 

D1 GUD GUD 3x20 Ja 850 

D2 UIBF 3x20 Ja 700 

D3 UIBF 3x20 Sista 5 520 

DJ GUD GUD 3x20 Ja 700 

F15/16 GUD GUD 3x20 Ja 590 

Flickor röd div 1 UIBF 3x20 Sista 5 520 

Flickor röd div 2 UIBF 3x15 Sista 5 390 

Flickor röd div 3-5 UIBF 3x15 Sista 5 340 

Flickor blå  UIBF 3x15 Nej 280 

Flickor Knatteligan 3vs3 UIBF 1x20 Nej 120 

H2 GUD GUD 3x20 Ja  850 

H3 UIBF 3x20 Ja 730 

H4 UIBF 3x20 Sista 5 620 

H5 UIBF 3x20 Sista 5 560 

H6 UIBF 3x20 Sista 5 520 

HJ GUD GUD 3x20 Ja 700 

HJ Uppland UIBF 3x20 Sista 5 520 

P15/16 GUD GUD 3x20 Ja 590 

Pojkar röd div 1-2 UIBF 3x20 Sista 5 520 

Pojkar röd div 3-5 UIBF 3x15 Sista 5 390 

Pojkar röd div 6-9 UIBF 3x15 Sista 5 340 

Pojkar blå  UIBF 3x15 Nej 280 

Pojkar Knatteligan 3vs3 UIBF 1x20 Nej 120 
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UIBF = Upplands Innebandyförbund 
GUD = Gästrikland/Uppland/Dalarna 
 SIBF = Svenska Innebandyförbundet 
 
Arvodet för träningsmatcher är 75 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet. 
Arvode för träningsmatch utbetalas av arrangerande förening direkt i samband med match. 
Reseersättning för domare är 25 kr/mil. Det kan bli aktuellt med en höjning i september då Upplands 
Innebandyförbund följer utvecklingen över sommaren. 

Straffavgifter 
Matchändringsavgifter:     Se kapitel 3 §12 ovan. 
Matchändring utan att meddela Upplands Innebandyförbund  5 000 kr 
 
Urdragningsavgifter:  
Urdragning senast 31/8:  Ingen urdragningsavgift. Halva serieavgiften ska betalas. 
Urdragning 31/8 fram till seriestart: Ingen urdragningsavgift. Full serieavgift ska betalas. 
Urdragning efter seriestart: Full serieavgift + 50 % av serieavgiften i urdragningsavgift. 
 
Protestavgift 
2000 kr, avgiften skall vara inbetald till UIBF senast 3 arbetsdagar efter händelse protesten avser. 
Protestavgiften återbetalas om protesten godkänns av tävlingskommittén eller högre instans. 
Protesten administreras/behandlas tidigast då genomförd inbetalning kan styrkas eller senast då 
beloppet är UIBF tillhanda.  
 
Åldersdispens 
300 kr per spelare. 
 
WO seniorlag    5000 kr per tillfälle 
WO juniorlag och ungdomslag röd nivå  2500 kr per tillfälle 
WO ungdomslag grön och blå nivå   0 kr 
Lagkaptensbindel saknas:    200 kr per tillfälle 
Ledarlicens saknas    500 kr per tillfälle 
Ej rapportera in resultat inom 1 timme efter avslutad match:  500 kr per tillfälle. 
Ej händelserapportera inom 24 timmar efter avslutad match  500 kr per tillfälle. 
 
 
Seriekrav  
Bilaga 1 Seriekrav för föreningar i D1 GUD och H2 GUD. 
Bilaga 2 Seriekrav för föreningar i GUD-serier ungdom/junior. 
Bilaga 3 Seriekrav för föreningar i uppländska lokala serier. 


