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Kapitel 1 Förening  
 
§4 a) Anmälningsavgifter 
 
Anmälan till seriespel och distriktsmästerskap är bindande.  
 
Återbetalning av serieavgifter och administrationsavgifter medges ej efter anmälningstidens utgång 
eller vid utdragning av lag.  
 
Utdragning skall ske skriftligen.  
 
Om förening anmäler tre (3) lag eller fler till seriespel kan inbetalningen av administrations- och 
serieavgifter uppdelas i två lika stora delar, vilka senast skall vara betalda innan datum angivet på 
inbjudan till seriespel. 
 

Kapitel 3 Före match 

  
§9 c) Färglicens spel i seniorserierna  

 
Inga spelare med färglicenser (grön, blå, röd) äger rätt att deltaga i seniorspel. 
B – Licenspelare: Inga spelare födda 2007 och yngre får deltaga i seniorer. 
 
Särskild dispens kan sökas och behandlas av administrerade förbund. 
 

 
§12 a) Distriktstävlingar  
 
För förutsättningar för respektive distriktsserie se seriedirektiv. 
 

§12 d) Distriktsmästerskap (DM) 
 
För förutsättningar för distriktsmästerskap se seriedirektiv för DM 

 
§18 a) Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av domare 
 
Domare i distriktsförbundens regi är klassificerade enligt steg 4, 3, 2 och 1 samt föreningsdomare, där 
steg 4 är högsta rankingen. Domare i distriktets regi (ej föreningsdomare) ska inneha åldern lägst 
18år. Dispens kan utfärdas. 
 
Senior, junior- och ungdomsmatcher (från 14-år), ska dömas av två utbildade distriktsdomare (steg 4, 
3, 2 eller 1) eller förbundsdomare. 
 
Om kallad domare ej infinner sig till match kan match genomföras med en domare. I fall där lag eller 
domare vägrar att genomföra matchen ska matchen ställas in. Detta ska alltid rapporteras. 
 
Föreningen bör utbilda minst två föreningsdomare per tre anmälda lag på blå nivå och minst två GU 1 
domare per tre anmälda lag på röd nivå dessa skall utbildas av utsedd kursinstruktör från 
distriktsförbundet. 
 
Ungdomsmatcher (under 14 år) ska genomföras. En förening äger därför inte rätt att neka spel om  
utbildad föreningsdomare inte finns att tillgå utan matchen kan dömas av obehörig person och detta 
skall rapporteras till distriktsförbundet. 
 
Föreningsdomare rekommenderas att vara minst två (2) år äldre än det lag man dömer 
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§18 b) Tillsättning av domare 

 
Tillsättning av matcher som skall dömas av föreningsdomare görs av hemmaföreningen i IBIS.  
Övriga matcher tillsätts av Förbundskansliet i samarbete med Förbundets DK 

 
§18 c)  Utrustning för domare 
 
Domare skall vid match vara utrustad enligt följande:  
 

A. Distriktens föreskrivna domarställ: 
- Enhetlig tröjfärg inom paret  
- Svarta domarshorts 
- Svarta domarstrumpor. Strumporna skall vara uppdragna under hela matchen.  

B. Visselpipor av samma typ skall användas inom paret.  
C. Mätutrustning, dvs. måttband (ej egen konstruktion)  
D. Tidtagarur  
E. Idrottsskor (helst svarta)  
F. Domarkvittenser rapporteras via IBIS, i de fall där kontant betalning sker skall kvittens från 

respektive distriktsförbund användas. 
G. Rött kort  

 
Domare får ej bära pannband, keps eller annan huvudbonad. 
 

§18 d)  Matchprotokoll / Dispenser 
 
Domare skall i IBIS (på domarinloggningen, matchen, matchtrupp) kontrollera antalet spelar i 
respektive lag innan matchstart, skulle det framkomma att det finns spelare som Inte har rätt att spela 
men har dispens skall giltigt dispensbeslutet vissas upp, kan inte spelare uppvisa dispensbeslutet, 
skall detta rapporteras via mejl till mikael.bjork@innebandy.se. Spelaren som inte kan uppvisa dispens 
får deltaga i aktuell match.  
 
Domaren skall fråga efter ledarlicens om ledarlicens saknas skall detta mejlas till:  
jaana.gander@innebandy.se 
 

Dispenser: 
I Veteranserier 
Dispensregler för underåriga spelare i veteranserien: 

1. Endast en dispens per spelare och säsong beviljas. Ansökan kan ske till och med den 31 januari. 
Dispensen gäller endast en säsong. 

2. Max fem (5) dispenser per lag.  
3. Max två (2) spelare med dispens under match.  
4. Om spelare med dispens deltar i match med föreningens representationslag (dam eller herr) 

förverkas dispensen. 

 

Könsdispenser 
 
Damspelare kan ansöka om dispens för spel i herrserier.  
 
Flickor/Pojkar, födda 2005 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojkserier/ flickserier i 
samma åldersklass inom sin förening dock får föreningen använda max 2 flick/pojkspelare 
per match i pojk/flicklag.  
 
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 görs av SDF. 
 
På grön nivå har flick/pojkspelare födda 2015 eller senare en generell dispens (behöver Ej sökas) att 
deltaga i pojk/flicklag. 
 

mailto:jaana.gander@innebandy.se
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B – Licenspelare i seniorspel: Särskild dispens kan sökas och behandlas av administrerade 
förbund, dispensen skall behovsprövas. 
 

Händelse, resultatrapportering 
I högsta distriktsserierna herr div. 2 och dam div.1 U23, samt M-röda serier skall händelserapportering 
utföras online i IBIS I övriga seniorserier skall händelserapporteringen vara inlagd i IBIS senast 24 
timmar efter spelad match. Matcher på RÖD nivå skall vara resultatrapporterad senast 2 timmar efter 
matchslut. Ingen händelserapportering utan endast resultat skall rapporteras in i IBIS. Resultat och 
händelserapportering får EJ ske i på BLÅ och GRÖN nivå. 
 

 
§18 e)  Utbetalning av domararvoden 
 
Västsvenska Innebandyförbundet betalar ut domarersättning (resa-arvode) enligt följande: 
Domaren söker sin ersättning i det av förbundet utsedda administrationsprogram idag IBIS ersättning 
sökt innan kl. 13.00 måndag betalas ut torsdag samma vecka  
 
Fakturering av avgifterna 
räknas ut på antalet anmälda lag över en säsong (vi tar inte hänsyn till omlottning) 
30 aug (betalningsdag 30 sept.) 

• VSIBF fakturerar föreningen för domararvoden (baserat på antal anmälda lag) del 1/3.  
05 nov (betalningsdag 5 dec.) 

• VSIBF fakturerar föreningen för domararvoden (baserat på antal anmälda lag) del 2/3.  
28 feb (betalningsdag 28 mars.) 

• VSIBF fakturerar föreningen för domararvoden (baserat på antal anmälda lag) del 3/3.  

April 

• VSIBF stämmer av fakturerat belopp mot faktiskt antal spelade matcher och skickar 
tilläggsfaktura eller återbetalar överskjutande belopp. 

 
Avgifter:  

• Förfallen faktura gällande domaravgiften: Straffavgift tillkommer 

• Obetalda domaravgifter per 31/12 innevarande säsong: Medför uteslutning ur seriespel om 

inte annan överenskommelse gjorts med VSIBF. 

• Obetalda domaravgifter per 30/4: Anmälan till kommande säsong ej godkänd. 

 

§18 f)  Reseersättning  
 
Reseersättning utgår med 24 kr per mil/uppdrag/per domare. Vid ensamuppdrag utgår ersättningen 32 
kr per mil/uppdrag. Reseersättningen avrundas uppåt till närmast 10-tal kronor, dock lägst 50 kr. 
(om samåkning skett och en domare tar ut reseersättningen så skall bägge domarnas ersättning 
redovisas på samma kvitto och avrundningen sker uppåt på samma sätt). 
  
Båda domarna tar ut reseersättning utifrån den resväg domaren har från hemmet till anläggningen och 
tillbaka. Det betalas normalt ut en (1) reseersättning per uppdrag där ett uppdrag kan bestå av flera 
matcher i samma anläggning. Om väntetiden mellan två matcher är minst 2 timmar äger domarna rätt 
till ytterligare en reseersättning, (då avses tid mellan beräknat matchslut och nästa matchstart). 
Om domare får ytterligare uppdrag samma dag i annan anläggning utgår reseersättning från hemmet 
till den nya anläggningen enligt samma villkor som det första uppdraget. 
  
Eventuell parkeringsavgift och trängselavgift ersätts av föreningen utifrån gällande avgifter. 
Samåkning bör ske där det är möjligt. Har samåkning skett, skrivs bägge reseersättningarna på den 
domares kvitto som kört. 
 
 Restidsersättning Utgår ej  
 
IBIS ansökan av ersättningar 
Samtliga ersättningar (arvode/resa/restid) skall sökas i IBIS. 
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Speciella förutsättningar: 
För de domare som är bosatta utanför vårt distrikt gäller följande direktiv: 
I stället för att använda bostaden som utgångspunkt används någon av de infartspassager som 
domarna passerar igenom in i vårt distrikt. Det är alltså starten för Din avståndsmätning till hallen. 
Dessa punkter är: Hindås, Floda, Lindome, Billdal, Åmål och Skepplanda 

 
§21 c) Matchstart  
 
Innan beslut tas om att ställa in matchen ska minst 5 minuter ha förflutit. 
Om tid finns, med hänsyn tagen till kringliggande arrangemang, för att starta matchen med försenad 
matchstart så ska matchen genomföras. 
 

§22 a) Matchändring i distriktstävlingar 
 
Förbundet äger rätt att ändra matchdag, tid och spelhall om skäl föreligger över vilka inblandade lag ej 
råder. 
 
Förbundet äger rätt att för förening vars lag på den nivån man deltar i SM tävling ändra matchdag, tid 
och spelhall. (ex spelar man i J-allsvenskan så flyttas EJ seniormatch). Detta sker oavsett om lagen är 
överens om att ändra matchen i distriktets serie eller ej. 
 
Distriktsförbundet har rätt att besluta om matchändring av ovan nämnda skäl minst 5 arbetsdagar 
innan utsatt matchdatum utan att lagen är överens. 
 
Distriktsförbundet skall medgiva ändrad matchdag, tid och spelhall, under förutsättning att 
motståndarlag, på giltiga grunder, inte motsätter sig detta.  
 
Ansökan skall göras i IBIS. Den förening som initierar matchändringen i IBIS betalar föreskriven 
matchändringsavgift, vilken är beroende av när matchändringen Är godkänd av samtliga inblandade 
parter. 
 
 
(Vid matchändringar utan Distriktsförbundets vetskap eller medgivande kan felande förening åläggas 
erlägga tävlingsavgift. Dessutom kan WO utdömas.) 
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Anmälnings, domar och Tävlingsavgifter 
 

Administrativa avgifter 
Administrationsavgift per förening   3 000 kr 
 
Anmälningsavgifter 
Seniorer   Startavgift  Domartariff 
Div. 2 herrar   14 000 kr   750 kr / domare 
Div. 3 herrar   12 000 kr  650 kr / domare  
Div. 4 herrar   9 500 kr  550 kr / domare  
Div. 5 herrar   7 000 kr  500 kr / domare  
Div. 6-herrar   4 000 kr  500 kr / domare  
Div. 1 damer   12 000 kr   700 kr / domare  
Div. 2 damer   8 000 kr  550 kr / domare 
Div. 3-damer   4 000 kr  500 kr / domare 
Herrar Reserver 3x15 effektivtid 5 000 kr  300 kr / domare 
Herrveteraner   4 000 kr  280 kr / domare 
Damer reserver 3x15 effektivtid 5 000 kr  300 kr / domare 
Damveteraner   4 000 kr  280 kr / domare 
First League 3x15 effektivtid  2 500 kr  300 kr / domare 
 
U23    3 000 kr   450 kr / domare 
3X15 min effektivtid 
 
** Mörkrödnivå   2 200 kr   300 kr / domare 
3X15 min effektivtid 
 
Rödnivå   2 200 kr   250 kr / domare  
3x15 Rullandetid sista 3 min effektiva min. 
 
Blånivå 
2x20 min Rullandetid  1 600 kr   110 kr / domare 
 
Grönnivå sammandrag 
Barn 2014 höst 2022 / 14 – 15 vår 2022 350 kr/sammandrag  55 kr / domare 
 
** serier samadministreras med Hallands innebandyförbund 

 
Distriktslag: 
Nomineringsavgift / Spelare    250 kr 
Deltagaravgift per tillfälle /spelare   50 kr 
Deltagaravgift SM/ Spelare    1600 kr 
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Övriga tävlingsavgifter 
 
Administrativa merkostnader: 
WO-avgift (per match) Alla seniorserier   6 000 kr +ev. merkostnader* 
WO-avgift (per match) Alla serier på röd nivå  4 000 kr +ev. merkostnader* 
WO-avgift (per match) Alla barnserier Grön, Blå nivå  3 000 kr +ev. merkostnader* 
 
Protestavgift (per protest)    2 000 kr 
 
Matchändring:  
Matchändringar fram till och med 14:e oktober är utan kostnad om matchändringen görs 11 
arbetsdagar eller tidigare än matchdag, annars gäller avgifterna nedan. 
* Fastställs av distriktets Tävlingskommitté 
 
Efter omlottning på röd / blå nivå som sker i december kan man kostnadsfritt göra matchändringar 
fram till och med 14 januari. 
 
Från 15:e oktober / 15:e januari:  
Matchändringar 11 arbetsdagar eller tidigare     200 kr  
10 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch 1 000 kr 
1 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch  2 000 kr 
10 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch     500 kr 
1 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch  1 500 kr 
 
Matchändring U23 serierna 
Matchändringar fram till och med 14:e oktober är utan kostnad om matchändringen görs 5 
 arbetsdagar eller tidigare än matchdag, annars gäller avgifterna nedan. 
* Fastställs av distriktets Tävlingskommitté 
 
Efter omlottning på om så sker i december kan man kostnadsfritt göra matchändringar fram till och 
med 14 januari. 
 
Från 15:e oktober / 15:e januari:  
Matchändringar 5 arbetsdagar eller tidigare         200 kr  
1 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch  2 000 kr 
 
 
Domarersättningar vid sen matchflytt och WO 
Vid matchändringar som meddelas domaren en (1) arbetsdag eller senare innan förutbestämd 
matchstart utgår följande ersättning: 
Match med speltid 3 x 20 min                               200 kr 
Match med speltid 3 x 15 min                              150 kr 
Match med speltid 2 x 20 min                               100 kr 
 
Vid matcher som meddelas domaren tidigare än en (1) arbetsdag innan matchstart utgår ingen 
ersättning. 
 
Vid WO-matcher utgår ersättning enligt följande: 
Match med speltid 3 x 20 min                              200 kr + reseersättning 
Match med speltid 3 x 15 min                              150 kr + reseersättning 
Match med speltid 2 x 20 min                               100 kr + reseersättning 
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Utdragning/uteslutningsavgift seriespel: 
 
senior- /veteranlag  1/5 – 31/10   2 000 kr 
senior- /veteranlag  1/11 – 31/12   3 000 kr 
senior- /veteranlag  1/1 – säsongsslut  4 000 kr 
U23   1/5 – 31/12   2 000 kr 
U23   1/1 – säsongsslut  4 000 kr 
Grön Nivå  efter lottning till sammandrag     300 kr  
Blå nivå (höst)  1/5 – 31/8          0 kr 
Blå nivå (höst)  1/9 – 31/10   1 000 kr 
Blå nivå (höst)  1/11 – Säsongslut   2 000 kr 
Blå nivå (vår)   15/1 – Säsongsslut   2 000 kr 
Mörkröd / Röd nivå (höst) 1/5 – 31/8          0 kr 
Mörkröd / Röd nivå (höst) 1/9 – 31/10   1 000 kr 
Mörkröd / Röd nivå (höst) 1/11 – 31/12   2 000 kr 
Mörkröd / Röd nivå (vår)  15/1 – Säsongsslut  2 000 kr 
 
Utdragningsavgift Distriktsmästerskapen: 
Seniorer      5 000 kr 
Juniorer      2 000 kr 
Ungdom      2 000 kr 
 
Dispensavgifter per spelare: 
Åldersdispens samtliga tom 31 okt.    250 kr  
From med 1 nov. 
A-Licens      500 kr 
Färglicens       300 kr 
 
Ledarlicens: 
Avsaknad av godkänd ledare     500 kr 
 
Föreningsdomare: 
Där föreningen ej tagit fram erforderligt antal föreningsdomare 
kan föreningen avgiftsbeläggas.   1000 kr per matchtillfälle 
 
Övriga tävlingsavgifter: 
Ej nedplockad sarg (Göteborgs kommun)    500 kr  
Ej utmärkta byteszoner     100 kr 
Ej hörsammat kallelse till obligatorisk sammankomst   300 kr 
Ej fungerande sekretariat     500 kr 
Ej Liverapportering H2 o D1     500 kr 
Ej Händelserapportering inom 24 timmar i seniorserierna och  
mörkröd nivå      500 kr 
Ej Resultatrapportering inom 2 timmar i seniorserierna efter matchslut 500 kr 
 
Utrustningsbrister: 
Ej föreskriven kaptensbindel    100 kr 
Ej föreskriven målvaktströja    300 kr 
Ej enhetliga matchtröjor    300 kr 
Ej föreskriven tävlingsdräkt    500 kr 
Avvikande matchbyxor    300 kr 
Avvikande strumpor    100 kr 
Spel i västar     1 000 kr 
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Bilaga 1. Seriedirektiv för Distriktets seniorserier 

 

Åldersklasser i veteranserier  

Herrveteraner + 35 (1987) 
Damveteraner + 32 (1990) 
 

Divisionslag i seriesystemet Allmänt (gäller både dam o herr) 

 
En förening har rätt att ha med flera lag så kallade divisionslag i seriesystemet för herrar/damer. 
Föreningen får bara ha ett lag per serie. 
 
Divisionslag kan EJ avancera till förbundsserien. 
Ett divisionslag på herrsidan kan EJ avancera till distriktets högsta serie som är kvalificerande till 
förbundsserien. 
Ett Divisionslag räknas som ett unikt lag dit spelare endast kan flyttas enligt gällande regler för divisionslag se 
regelverket under (Spelarförflyttningar inom förening.)   
 
Divisionslag skall benämnas med föreningens namn med tillägg av den division de spelar i [ex: 
Götaplatsens IBF Div5]. 
 

Om en förening får två divisionslag på samma serienivå vid serieindelningen för den kommande säsongen så 

finns det möjlighet för föreningen att överlåta platsen till en ”NY bildad” förening enligt RF:s stadgar.  
Ansökan om att överlåta platsen i aktuell serietillhörighet skall sökas hos västsvenska Innebandyförbundet. 

 

Vid ett ombildande till ny förening får inte det nya namnet förknippas med representationslagets. Exempel: 

Götaplatsens IBK får inte ombildas till Götaplatsens IBF utan kan istället bli Heden IBK eller liknade. 

 

Förening utträde eller uteslutning ur serie  
Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning skall placeras i distriktets lägsta divisionsserie.  
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Regler gällande divisionslag i seriestrukturen för representationslag 
 
1.1 Fler seniorlag så kallade divisionslag i samma förening  

En förening kan anmäla hur många seniorlag de vill. En förenings olika lag kan dock inte spela i 

samma serie, och ett lag 2 (till exempel) kan inte spela högre än föreningens 

representationslaglag 1.  

 

1.2 Lag 2 Divisionslag kan inte heller erbjudas plats i distriktets högsta serier. 

Om lag ett skulle åka ur till exempel division 3, och lag 2 vinna division 4, kan inte lagen byta plats 

med varandra. I detta fall åker båda lagen ur.  

Om en förening har två lag i lägsta serien får inte spelare gå emellan lagen utan trupperna måste 

låsas. Om till exempel en förening har ett lag i division 4 herrar och två lag i division 5 herrar så får 

båda lagen i division 5 använda sig av 2+1-regeln men det måste vara olika spelare och de måste 

gå ner i samma lag nästa gång. För divisionslag som kvalificerar sig från näst högsta distriktsserie 

till högsta distriktsserien erbjuds möjligheten att ta platsen i högsta distriktsserien som ”NY” 

förening. Detta genom att man skapat den nya föreningen innan den 30 april det spelår man har 

kvalificerat sig. Denna möjlighet att omvandla ett divisionslag till normal förening kan endast ske 

om man kvalificerar sig till högsta distriktsserie. Om laget inte ombildas till ny föreningen äger 

laget rätten att behålla platsen i herrar Div. 3 eller damer Div. 2. 

 

1.3 Spelar flytt mellan Lag 1 och Lag 2 eller Lag 2 och Lag 3 (2+1-regeln)  

För föreningar som har två eller flera lag gäller följande för flytt av spelare mellan högre och lägre 

lag: Det är tillåtet att från föregående match i den högre serien använda två utespelare och en 

målvakt i den lägre serien.  

 

Det är endast spelare som står med på protokollet från föregående match som räknas. Om 

spelare inte stått med på protokollet i den högre serien är den fri att spela i den lägre serien.  

 

Det är inte tillåtet att gå direkt från lag 1 till lag 3. Från lägre lag till högre är det fritt att gå när som 

helst. Inga förflyttningar nedåt i systemet får ske efter den 31/1. Spelaren tillhör det lag där 

spelaren deltar i match fr.o.m. 1 februari. 

Match 2 skall vara påbörjad innan spelaren räknas som spelklar för de lägre rankade laget. 
En spelarförflyttning nedåt i systemet kan dock påbörjas innan den 31 januari och verkställas efter den 
1 februari enligt gällande regler för spelarförflyttningar. 
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Funktionärer. 
Hemmalaget tillsätter och ansvarar för att minst följande funktionärer finns. 
 
Protokollförare enligt gällande föreskrifter 
Matchtidtagare enligt gällande föreskrifter 
 
I distriktets högsta serier H2, D1 ska även en speaker enligt TB Kap 3 §20b finnas 
 

Matchdräkt/Utrustning. 
 
Matchdräkt: 
a). Hemmalag ska spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts av föreningen i IBIS. Om laget är 
förhindrat att använda denna speldräkt skall bortalaget kontaktas senast 24 timmar innan matchstart 
 
b). Gästande-/borta lag ska före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt hemmalaget ska använda 
genom upplysningar på www.vsibf.se  
 
Målvakt: 
Målvakten skall vara utrustad med numrerad målvaktströja av idrottsmodell. Domare får tillåta målvakt 
att spela med tejpad siffra. Händelsen skall rapporteras och en administrativ merkostnad kan komma 
att utdömas.  
 
Kaptensbindel: 
Saknas lagkaptensbindel skall detta rapporteras av domare.  
Tejp är ej att anse som bindel.  
I samtliga klasser förutom i högsta distriktsserien utdöms merkostnader först vid upprepade förseelser 
med avseende på kaptensbindel. I barnidrott (-11 år) tillåts spel utan armbindel. 
 

Spelplan 
Spelplanen ska vara 40 m x 20 m (längd/bredd). Dispens för spelplan som understiger dessa mått kan 
sökas hos Västsvenska Innebandyförbundet. 

Ledarlicens. 

Vid match administrerad av distriktsförbundet skall minst en av de på matchprotokollet uppsatta 
ledarna för respektive lag ha genomgått av distriktsförbundet godkänd ledarutbildning och därigenom 
erhållit ledarlicens.  
 
Ej licensierad ledare som leder ett lag kan bestraffas om det vid matchtillfälle inträffar någon 
anmärkningsvärd händelse. I yttersta fall kan även förening/lag, efter yttrande, åläggas administrativa 
merkostnader eller uteslutas ur tävling  
 
Licenskontroll görs av administrerande myndighet.  
 

Trivselvärd /ar 

Uppdraget: 
Föreningen ansvarar för att se till att trivselvärdar finns på plats i samband med föreningens 
hemmamatcher för barn- och ungdomslag upp t.o.m mörkrödnivå. 
Trivselvärd /ar uppgift är att vara ambassadörer för ett trivsamt hallklimat för alla som befinner sig i 
hallen under dessa matcher. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vsibf.se/
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Bilaga 2. Seriedirektiv för Västsvenska Innebandyförbundets DM 

 
Herrar 
Max 16 lag 
Sista anmälningsdag ligger i februari månad vid mer än 16 lag anmälda så gäller anmälningsdatumet 
som anmälan och det senare anmälda laget ställs på väntelista endast representationslag får deltaga. 
 
Kvalspel (gruppspel) 
16 lag lottas in i 4 stycken 4-lags grupper.  
Speltid 3x15 effektiv tid.  
De 4 högst rankade lagen seedas till var sin grupp och lottas in i en grupp om 4 lag. 
 
Slutspel 
 
Kvartsfinaler  
1–2 i varje grupp går vidare till kvartsfinaler. 
Speltid 3x15 effektiv tid. 
 
Semifinaler  
Segrande lag i kvartfinal spelar Semifinal.  
Speltid 3x15 effektiv tid. 
 
Final  
Segrande lag i respektive semifinal spelar Final. 
Speltid 3x15 effektiv tid. 
 
B – Licenspelare: Inga spelare födda 2007 och yngre får deltaga i seniorer. 
Dispenser: Inga Dispenser är tillåtna i DM. 
 

Damer 
Max 8 lag 
Sista anmälningsdag ligger i februari månad vid mer än 8lag anmälda så gäller anmälningsdatumet 
som anmälan och det senare anmälda laget ställs på väntelista endast representationslag får deltaga. 
 
Kvalspel (gruppspel) 
8 lag lottas in i 2 stycken 4-lags grupper.  
Speltid 3x15 effektiv tid. 
. De 2 högst rankade lagen seedas till var sin grupp och lottas in i en grupp om 4 lag. 
 
Semifinal 
1–2 i varje grupp går spelar semifinal. 
Speltid 3x15 effektiv tid. 
 
Final  
Segrande lag i respektive semifinal spelar Final. 
Speltid 3x15 effektiv tid. 
 
B – Licenspelare: Inga spelare födda 2007 och yngre får deltaga i seniorer. 
Dispenser: Inga Dispenser är tillåtna i DM. 
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Bilaga 3. Seriedirektiv för barn- och ungdomsserier. 

Ledarlicens 

Vid match administrerad av distriktsförbundet skall minst en av de på matchprotokollet uppsatta 
ledarna för respektive lag ha genomgått av distriktet godkänd ledarutbildning och därigenom erhållit 
ledarlicens.  
 
Ej licensierad ledare som leder ett lag kan bestraffas om det vid matchtillfälle inträffar någon 
anmärkningsvärd händelse. I yttersta fall kan även förening/lag, efter yttrande, åläggas administrativa 
merkostnader eller uteslutas ur tävling  
 
Licenskontroll görs av administrerande myndighet. 
 

Utrustning 

 
Skyddsglasögon:  

Spelare som deltar i tävling avsedd för åldersklasser med färglicenser 16 år eller yngre*, ska 
bära godkända skyddsglasögon. Spelare med särskilda skäl omfattas av en generell dispens 
från detta krav.  
  
Särskilda skäl anses som: - Medicinska skäl (synfel som korrigeras med glasögon).  
(ändr. 2018). 
 

 *Samtliga spelare i klasserna med färglicenser grön, blå och röd eller motsvarande, ska 
bära skyddsglasögon vid match. Detta gäller oavsett spelarens födelseår.  
 

Glasögonkravet gäller exempelvis i Distriktslags-SM 16 år samt P16 SM (USM).  
 
Små målburar: 90X120 skall användas i samtliga matcher på Grön och Blå nivå. 
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U23 
16 - 23 år (Födda 2006 - 1999) 
  
Serieindelning 

Lagen nivå indelas vid som genomförs i början av augusti, sedan delas lagen in i en seriestruktur 
enligt följande: 
Serie 1 
Serie 2  
Serie 3  
Serie 4  
Osv 
  
Omlottning av serierna sker i december månad där höstens resultat ligger till grund för den 
nivåindelning som görs. 
 
Övrigt. 
 

Seriedirektiv 
Speltid 3x15 effektivtid (halltid 90 min) 
Matchsekretariat skall finnas 
Resultat och tabeller finns. 
Förbundet administrerar  
Förbundet tillsätter distriktsdomare på matcherna 
Max 20 spelare uppsatta på matchprotokollet. 
 

Könsdispenser 
Flickor/Pojkar, födda 2005 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojkserier/ flickserier i 
samma åldersklass inom sin förening dock får föreningen använda max 2 flick/pojkspelare 
per match i pojk/flicklag.  
 
 
Matchdagar: 
Matcherna skall förläggas veckodagarna måndag – torsdag 
undantag kan ske men då skall matchdagen vara överenskommelse mellan föreningarna. 

 
Händelse, resultatrapportering 
I U23 dam och herr skall händelserapportering utföras online i IBIS  
 
Dispensregler  
I U23 serierna damer och herrar tillämpas en generell dispens för 2st överåriga spelare (valfri ålder) + 
ev. målvakt samt 2st underåriga spelare (endast födda 2007) + ev målvakt. 
Övriga dispenser skall sökas som vanligt enligt gällande föreskrifter. 
 
Matchändring:  
Matchändringar fram till och med 14:e oktober är utan kostnad om matchändringen görs 5 arbetsdagar 
eller tidigare än matchdag, annars gäller avgifterna nedan. 
* Fastställs av distriktets Tävlingskommitté 
 
Efter omlottning av serierna som sker i december kan man kostnadsfritt göra matchändringar fram till 
och med 14 januari. 
 
Från 15:e oktober / 15:e januari:  
Matchändringar 5 arbetsdagar eller tidigare         200 kr  
1 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch  2 000 kr 
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Mörkröd Nivå 

14 - 20 år (Födda 2008 - 2003) 
  
Serieindelning 

Lagen nivå indelas vid områdesmöten som genomförs i början av augusti, sedan delas lagen in i en 
seriestruktur enligt följande: 
Serie 1 
Serie 2  
Serie 3  
Serie 4  
Osv 
  
Omlottning av serierna sker i december månad där höstensresultat ligger till grund för den 
nivåindelning som görs. 
 

Seriedirektiv 
Speltid 3x15 effektivtid (halltid 90 min) 
Matchsekretariat skall finnas 
Matcherna skall händelserapporternas 
Resultat och tabeller finns. 
Förbundet administrerar  
Förbundet tillsätter distriktsdomare på matcherna 
 
Gällande spelarförflyttningar mellan lag i samma förening finns det inga begränsningar, det är 
föreningens ansvar att tillsammans med ledarna se till att NIVÅ ANPASSNING tillämpas. 
Skulle det vara så att något lag eller förening tycker att detta missbrukas SKALL en dialog mellan 
föreningarna tas och reda ut saken. 
 

Könsdispenser 
Flickor/Pojkar, födda 2005 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojkserier/ flickserier i 
samma åldersklass inom sin förening dock får föreningen använda max 2 flick/pojkspelare 
per match i pojk/flicklag.  
 

Händelse, resultatrapportering 
På mörkröd nivå dam och herr skall händelserapportering utföras online i IBIS  
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Röd Nivå 

12 – 15 år (Födda 2010 - 2006) 
 
Serieindelning 
Lagen nivå indelas vid seriemöten som genomförs i början av augusti, sedan delas lagen in i en 
seriestruktur enligt följande: 
Serie 1 
Serie 2  
Serie 3  
Serie 4  
Osv 
 Omlottning av serierna sker i december månad där höstensresultat ligger till grund för den 
nivåindelning som görs. 
 

Seriedirektiv 
Speltid 3x15 rullande tid där sista 3 min spelas med effektivtid 
Matchsekretariat skall finnas 
Resultat och tabeller finns. 
Matcherna skall ej händelserapporternas 
Förbundet administrerar  
Förbundet tillsätter distriktsdomare på matcherna 
Föreningen tillsätter föreningsdomare på matcherna i samråd med förbundet 

 
Gällande spelarförflyttningar mellan lag i samma förening finns det inga begränsningar, det är 
föreningens ansvar att tillsammans med ledarna se till att NIVÅ ANPASSNING tillämpas. 
Skulle det vara så att något lag eller förening tycker att detta missbrukas SKALL en dialog mellan 
föreningarna tas och reda ut saken. 
 

Könsdispenser 
Flickor/Pojkar, födda 2005 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojkserier/ flickserier i 
samma åldersklass inom sin förening dock får föreningen använda max 2 flick/pojkspelare 
per match i pojk/flicklag.  
 
 

Blå Nivå 
Åldersklass 

9–12 år (Födda 2013 - 2011)  
 

Serieindelning  
Lagen nivå indelas vid seriemöten som genomförs i början av augusti, sedan delas lagen in i en 
seriestruktur enligt följande: 
Serie Lätt 
Serie Medel 
Serie svår 
 
Lagen anmäler sig till aktuell nivå där man sedan gör en serieindelning av lagen (behöver Ej vara 
åldersindelad utan kan vara indelad med ex lätt-medel-svår) antalet matcher kan variera per lag, i 
vissa serier kan man erbjuda sammandragsspel. Omlottning av serierna gör vid jul utifrån att man kan 
rätta till de lag som eventuellt kommit fel vid indelningen (OK att behålla befintliga serier). Serierna 
delas in i pojk och flick-klasser, dispens från detta kan sökas hos administrerande förbund (VSIBF).  
 

Seriedirektiv 

Speltid 2x20 rullande tid 
Ingen Timeout 
Inga utvisningar, endast tillrättavisning sker. 
Spelform 4 utespelare med målvakt  
Målburar med måtten 90x120 används vid samtliga matcher 
Inga resultat eller (resultattavla) samt tabeller redovisas  
Max 8 matcher per höst/vår 
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Könsdispenser 
Flickor/Pojkar, födda 2005 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojkserier/ flickserier i 
samma åldersklass inom sin förening dock får föreningen använda max 2 flick/pojkspelare 
per match i pojk/flicklag.  
 
Målburar med måtten 90x120 används vid samtliga matcher 
spelplan ca 30X15 m 
 
Inga utvisningar utdelas i seriespelet utan vid förseelse som skulle renderat till utvisning skall spelaren 
bytas ut mot annan spelare 
 

IBIS 
Förbundet lottar in alla matcher i IBIS utifrån att alla matcher skall administreras i programmet med 
laguppställningar med mera detta föra att alla spelare skall vara licenserade/försäkrade. 

 
Övrigt 
Västar får vid behov användas. 
SIBFs nationella regler för spel på blå nivå skall tillämpas 
 

 
Grön Nivå 
Åldersklass 

7 – 9 år (Födda 2015–2014)  
 

Serieindelning  
Lagen anmäler sig till sitt område där man sedan delar in lagen i grupperingar för att kunna genomföra 
6 st sammandrag (8–10 lag per sammandrag) 3st på hösten och 3st på våren, ett lag behöver inte 
vara med på alla sammandrag. 
 

Seriedirektiv 
Spelform 3 Utespelare med målvakt 
Spelplanen är ca 20 x 12 meter (sargen delas på mitten där mitten förs motvarandra på respektivesida 
då skapas det två skarpa hörn). Tills det att kommunerna har linjerat upp våra hallar med de rätta 
linjerna skall hemma laget tejpa upp det inre målvaktområdet (behöver ej tejpa upp det större) 
Speltid 2x10 med avblåsning varannan minut för byten 
Ingen Timeout 
Inga utvisningar, endast tillrättavisning sker. 
Inga resultat eller (resultattavla) samt tabeller redovisas 
Max 3 sammandrag per höst/vår 
Målburar med måtten 90x120 används vid samtliga matcher 
 
Inga utvisningar utdelas i seriespelet utan vid förseelse som skulle renderat till utvisning skall spelaren 
bytas ut mot annan spelare. 
 

IBIS 

Förbundet lottar in alla matcher i IBIS då matcherna skall administreras i programmet med 
laguppställningar detta då spelarna skall vara licenserade/försäkrade. 
 

Dispenser  
På grön nivå har flick/pojkspelare generell dispens (behöver Ej sökas) att deltaga i pojk/flicklag. 
 

Övrigt 
Västar får vid behov användas. 
SIBFs nationella regler för spel på grön nivå skall tillämpas 
 

Bilaga 4 Generella seriedirektiv. 
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Målvakter i barn och ungdomsserier  
Det är tillåtet för lag på grön, blå och röd/mörkröd nivå att spelare som markerats som målvakt, även 
får delta som utespelare med klubba i samma match. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus 
såvida inte målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten skall markeras i matchprotokollet 
med ett M, Denne spelare kan ha varit utespelare innan bytet till målvakt i samma match. 

 
Speltider 

P.g.a. tidsbrist kan tio (10) minuters paus inte tillämpas i någon distriktsserie förutom herrar Div.2 och 
damer Div. 1. I övriga seniorserier tillämpas 5 min periodpaus om tid finns. Matchen skall genomföras 
inom nedan föreskriven halltid, vilken inkluderar både uppvärmning och paus. I högsta distriktsserierna 
tillämpas vid oavgjort resultat 5 minuter sudden death. Matcher som spelas 3x15 min rullande tid 
spelas med sista tre minuterna effektiva. 
 

 Serie Matchtid Halltid 

Div. 2 herrar  3 x 20 min effektiv tid 150 min  

Div. 3 herrar 3 x 20 min effektiv tid 130 min 

Div. 4-herrar 3 x 20 min effektiv tid 120 min  

Div. 5-herrar 3 x 20 min effektiv tid 120 min 

Div. 6-herrar 3 x 20 min effektiv tid 120 min 

Div. 1 damer 3 x 20 min effektiv tid 150 min 

Div. 2 damer 3 x 20 min effektiv tid 120 min 

Div. 3-damer 3 x 20 min effektiv tid 120 min  

Herrar reserver 3 x 15 min effektiv tid 90 min 

Herr veteraner 3 x 15 min rullande tid 70 min 

Damer reserver 3 x 15 min effektiv tid 90 min 

Damer veteraner 3 x 15 min rullande tid 70 min 

First League 3 x 15 min effektiv tid 90 min 

U23 3 x 15 min effektiv tid 90 min 

Mörkröd Nivå 3 x 15 min effektiv tid 90 min  

Röd Nivå  3 x 15 min rullande tid 70 min 

Blå Nivå 2 x 20 min rullande tid 60 min 

Sammandragserier 13–14 2 x 10 min rullande tid 30 min 

   
   

 

  


