
 
 

ANSÖKAN OM ARRANGÖR TILL 
DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2022-2023 

FINALSPELET Herr, Dam, P15, F15 
 
Finalspel 
Vi söker en arrangör för finalspelet för senior och 15-års klassen – lördag 4 februari 
2023 
 
Ekonomi finalspel 
Värmlands IBF står för samtliga domarkostnader samt hallhyra.  
Värmlands IBF äger rätten att marknadsföra egna sponsorer.  
Värmlands IBF erhåller samtliga inkomster från entré. Entrépris är satt till 50 kronor för 
hela dagen. 
Arrangörsförening erhåller 5 000 kronor i arrangemangsbidrag. 
Arrangör erhåller inkomster från egen cafeteria och ev. matförsäljning. 
Arrangör har även rätt till annan försäljning i samband med dagen som ex lotterier. 
Arrangör har även rätt till att skapa matchprogram och vinst från detta i form av 
försäljning och sponsorer. 
Sponsorer måste godkännas av Värmlands IBF.  

 
Arrangör står för följande 
Bokning av hall (lagen skall ha tillgång till hall från och med 08.00) 
Sekretariat, speaker 
DJ 
Entré- och cafeteriapersonal.  
Hallvärd som tar emot lag och domare. 
Match- och uppvärmningsbollar.  
Sargvakter. 
Resultatrapportering online via iBIS-systemet.  
Ansvar för genomförande av prisutdelningar tillsammans med Värmlands IBF. 
 
Värmlands IBF står för följande 
Lottning och spelschema.  
Tillsättande av domare. 
Pokaler och medaljer. 
Tävlingsjury. 
Ansvar för genomförande av arrangemanget tillsammans med arrangörsföreningen. 
 
Webbsändning 
DM-finalerna ska sändas på innebandy.tv.  
Om föreningen kan stå för produktionen av matcherna (utrustning, kommentatorer 
och personer som sköter ljud och kamera till sändningen) erhåller föreningen 



ytterligare 5000 kronor i bidrag. OBS! VIBF äger rätten att ej godkänna 
produktionsupplägget. 
 
Uttagning av arrangörer 
Värmlands IBF tävlingskommitté utser vilka som tilldelas arrangemangen. 
Hänsyn tas till spelplan, publikplatser, och geografisk placering. 
 
Ansökan om arrangemang 
Inlämnas till VIBF:s kansli senast 24 juni 2022. Använd bifogad blankett. 
Tilldelning av arrangörer meddelas 1 juli 2022. 
 
Se nästa sida för anmälningsblanketten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANSÖKAN OM ARRANGÖR TILL 
DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2022-2023 

FINALSPELET Herr, Dam, P15, F15 
 
 
 
 
_________________________________ ansöker härmed om att arrangera   
 
 
Hall för arrangemanget _______________________________________ 
 
 
Vi har preliminärbokat hallen ______  (JA/NEJ) 
 
 
Beräknad kostnad för hallhyran _________________________ 
 
 
Vi kan stå för produktion av webbsändning ______  (JA/NEJ) 
 
 
Vi vill att VIBF står för produktion av webbsändning ______  (JA/NEJ) 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Kontaktperson   Roll i föreningen 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Telefon   E-post 
 
 
Skickas till johan.carlsson@innebandy.se senast 24 juni 2022. 

mailto:johan.carlsson@innebandy.se

