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Västsvenska Innebandyförbund har under
säsongen genomfört totalt sex sammandrag för
barn upp till 9 år på planer med måtten 20x10.
Ett av sammandragen genomfördes en heldag i
Lundbystrand där 70 lag deltog,
Sammandragsspelet spelades 3 mot 3 + målvakt.
Ca 400 lag var anmälda till dessa sammandrag.
På seniornivå har distriktet haft 11 serier; fyra
damserier samt sju serier på herrsidan.
Slutspel SSL: Pixbo Wallenstam IBK damer förlorade semifinalen mot KAIS mora
med 3–0 i matcher och Pixbo Wallenstam IBK herrar så blev det förlust i
kvartfinalen med 4-0 i matcher mot IBF Falun. SM finalerna slutade följande
KAIS Mora - Täby FC IBK 4–7 Storvreta IBK - IBF Falun 5-3.
Förändringar förbundsserierna: I SSL åkte tyvärr nykomlingarna IBK Göteborg
dam och Lindås Rasta IBK herr ur finrummet och får spela i allsvenskan nästa
säsong. I herrarnas allsvenska får FBC Lerum lämna och spela div 1 och från
herrar div 1 får FBC Partille, Herrestads AIF och FBC Sisjön lämna och spela i
distriktets div 2.
IBK Kungälv och Romelanda UF tog klivet upp till förbundsserien herrar div 1
nästa säsong.
IBF Backadalen och Floda IBK kvalade till Dam Allsvenskan, tyvärr räckte det
inte hela vägen och blir då kvar i distriktets Div. 1 kommande säsong.
Seriesystemet på röd nivå, födda 1999 - 2006
Västsvenska Innebandyförbundet har haft kontakt med föreningarna gällande det
nivåanpassande seriespelet. Detta upplevs som att nivåanpassningen lett till fler
jämnare och roligare matcher, dock finns det några föreningar som använder
samma lag från de högre klasserna till de lägre och vi vill få fram tydligare regler
gällande förflyttningar.
Efter anmälan rangordnades lagen från lag 1 till sista. Därefter gjordes en
seriestruktur genom alla nivåer utifrån föreningens geografiska läge. Serierna
delades in med sex eller tio lag i varje och lottades med dubbel/enkelmöten.
Totalt blev det på pojksidan 19 och på flicksidan blev det 12 serier. I december
månad lottades serierna om i samma seriestruktur som innan. Till vårens serier
gjordes indelningen utan hänsyn till lagets geografiska placering i distriktet.
Totalt blev det 18 serier på pojksidan och 9 på flicksidan under våren.

Samarbete med andra distrikt

Västsvenska Innebandyförbundet har under
säsongen 2018 - 2019 haft fortsatt samarbete
med
Hallands Innebandyförbund (HIBF) när det
gäller spel i distriktets serier. 8 lag har
deltagit i seriespel på mörkröd nivå för flickor
och pojkar.

Antalet föreningar

Inför säsongen utgick 1 förening registret Göteborg IBK men det tillkom 2 nya
föreningar, Stora Höga SS och Nödinge IBK. Totalt är det nu 71 föreningar som
har innebandyverksamhet i distriktet.

Serieträffar

Västsvenska Innebandyförbundet genomförde vid sex
tillfällen under augusti månad serieträffar för
ungdomslag gällande ranking av lag på blå, röd nivå,
samt för distriktets högsta seniorserier; dam div 1 och
herr division 2.

DM – Distriktsmästerskapen
Genomfördes EJ

Sanktioner

Göteborgs Innebandyförbund har under året sanktionerat 9 stycken
cuper/turneringar bland annat Gothia Cup, Björnslaget, Bästkustcupen, Mölndals
Ungdomscup, Göteborg Cup mfl.

Bestraffningsärenden

Enligt uppgifter i IBIS så har det rapporterats 41 matchstraff fördelade enligt
följande:
7 st M3, 4 st M2, 26 st M1, 4 st matchhändelser saknas.
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