
 

 

 

Protokoll fört vid VIBF:s tävlingskonferens 25 februari 2017 

 

Närvarande:  

Representanter från 9 föreningar 

Representanter från VIBF:s styrelse, kansli och tävlingskommitté 

 

1.  Upprop/presentation 

Tävlingskommitténs ordförande Anders Nilsson hälsade välkommen till årets Tävlingskonferens och 

lämnade över till VIBF:s kanslichef Camilla Olsson att genomföra ett upprop och en 

presentationsrunda. 

 

2. Röstlängd 

Tävlingskonferensen är inget beslutande forum, utan ett rådgivande, men vid en eventuell 

omröstning i någon fråga så konstaterades att fem föreningar utgör majoritet. 

 

3. Ärenden att behandla 

 

Motion 1 ”Administration kring utvisningar” – inskickad av Nilsby IK 

Nilsby vill se att matchtiden övergår till effektiv tid i matcher med rullande matchtid, med hänvisning 

till att det är vanligt att lagen i numerärt underläge tar tillfället i akt att fördröja spelet.  

Regelboken säger att utvisningstiden ska följa matchtiden varför motionen avslås, då vi inte har 

någon möjlighet att sätta oss över regelboken. Dock konstaterade mötet att domarna har en viktig 

roll i att stävja avsiktligt fördröjande av spelet, så gott det går. 

 

Motion 2 ”Paustid” - inskickad av Munkfors IBK 

Munkfors IBK vill förlänga paustiden från 5 till 10 minuter i seniorserierna på dam- och herrsidan 

samt i HJ17/DJ20. 

Mötet var överens om att denna motion bör bifallas, vilket även VIBF:s tävlingskommitté förordar.  

 



Motion 3 – ”Byteszoner” – inskickad av Munkfors IBK   

Munkfors IBK förordar att man inte tar med sig avbytarbåset vid sidbyte, utan att man istället, precis 

som i hockeyn behåller samma bytesbås.  

Även här säger regelboken att byten av bås ska göras, varför motionen måste avslås. 

Frågan lyftes om möjligheterna att påverka regelboken och för att kunna göra det krävs att förslag på 

ändringar skickas till en nationell regelgrupp. Dock är processen tämligen komplicerad och 

tidsperspektiven långa, då regelboken är internationell och gemensam för alla IFF:s medlemsländer.  

 

Motion 4 ”Ny seriestruktur på ungdomsserier i Värmland” – inskickad av VIBF 

VIBF:s tävlingskonsulent Johan Carlsson redogjorde för motionen som lagts fram och berättade om 

arbetet bakom densamma, där en referensgrupp med representanter från nio föreningar varit med 

och utformat förslagen. Grundsyftet med motionen är att så många som möjligt ska vilja och ha 

möjlighet att spela innebandy så länge som möjligt.  

Svart nivå 

Här gjordes flera förändringar förra säsongen varför inga justeringar föreslås i aktuell motion.  

 

Mötet var överens om att detta är bra och att vi bör köra vidare ytterligare en säsong innan 

utvärdering och eventuell förändring sker. 

 

Röd nivå 

På denna nivå föreslås störst förändringar. Mötet lyfte följande funderingar, som diskuterades: 

 

- Kommer det att bli stora skillnader i fysisk nivå, vilket skulle kunna leda till skador?  

Tävlingskommitténs Anders Nilsson förtydligade att gången kommer vara att Tävlingskommittén 

först tar fram ett förslag på serieindelning och sedan genomförs serieträffar där föreningar och 

ledare får säga sitt. Det är mycket osannolikt att 12-åringar möter 16-åringar, vilket även distrikt som 

redan kört igång enligt denna struktur intygar. 

 

- Hur blir möjligheterna att göra förflyttningar mellan lag? 

För att inte bli oflexibla kommer det att vara tillåtet att alltid flytta ner spelare till nästa nivå inom sin 

förening. Så förflyttningsordningen blir alltså anpassad efter föreningen och inte efter systemet i 

stort. 

Mötet konstaterade att det kommer att ligga ett stort ansvar på föreningarna och att det handlar 

mycket om ömsesidig respekt. Poängterades att det kommer märkas i längden vilka som missköter 

sig och att detta dessutom straffar sig år 2, då man ju i så fall blir upprankad i strukturen.  

Flera av de mindre föreningarna som verkar utanför de centrala delarna av distriktet vittnade om att 

de justeringar som föreslås på röd nivå på flera sätt är en överlevnadsfråga för dem.  

 

Konstaterades vidare att det egentligen rör sig om smärre justeringar och en utveckling av det vi 

redan har samt att de gemensamma serieträffarna blir än viktigare och mer avgörande framöver. 

Frågan om dispenser diskuterades och Tävlingskommittén meddelade att dessa kommer granskas 

mycket nogsamt.  



Kia Jansson, Deje IK, lyfte utmaningen med att ha ett fåtal spelare födda 1999 nästa säsong, då dessa 

inte kommer att få delta på röd nivå, och att man inom Deje IBF inte kommer ha något junior- eller 

seniorlag. Konstaterades att det dessvärre alltid är någon som kommer i kläm, vilket system vi än 

väljer och att detta är specialdiskussioner som får tas med Tävlingskommittén efterhand.  

 

Blå nivå 

Mötet konstaterade att förslaget att låta blå nivå vara oförändrad är bra, då denna struktur redan är 

flexibel. 

Grön nivå.  

Johan Carlsson meddelade att denna nivå innefattat många dispenser denna säsong, varför 

ytterligare flexibilitet bör adderas i strukturen, i form av ett nybörjar- och ett fortsättningssteg.  

Mötet var överens om att de föreslagna justeringarna på grön nivå är bra. 

 

Mötet menade enhälligt att hela motionen angående förändrad struktur på barn- och 

ungdomsnivå bör bifallas och det poängterades särskilt att det är mycket viktigt att alla kommer 

på serieträffarna som VIBF kommer att kalla till under maj månad.  

 

4. Information om förändrade regler för dubbellicens 

Johan Carlsson redogjorde för vad som gäller kring dubbellicens i skrivande stund och vilka 

förändringar som kommer framöver. Från och med nästa säsong så kommer det, efter 1 mars, endast 

att vara möjligt att spela i ett av A-lagen man har licens i. Det kommer alltså inte längre att vara 

möjligt att delta i två kval, ett kval och ett slutspel och så vidare.  

 

5. Förändrade regler för B-licenser i seniorserier 

Tävlingskommittén kommer att lägga förslag till styrelsen om att det, från och med nästa säsong, inte 

får förekomma några B-licenser i division 2 herr och div 1 dam (det senare gäller redan för årets 

säsong). Det kommer även nya regler från SIBF om att alla dispenser ska vara namngivna inför nästa 

säsong, vilket blir en förändring i Värmland, där vi fram till nu haft en generell dispens på tre spelare. 

Samt att endast spelare som är 1 år ”för unga” för spel i seniorserier kan få dispens. Det innebär att 

till nästa säsong kan endast spelare födda 2002 få dispens att spela i seniorserier. 

 

6. Walk over 

Tävlingskommittén kommer att lämna förslag till styrelsen om automatisk uteslutning om man 

lämnar WO i division 2 herr och division 1 dam. Denna regel finns redan på förbundsnivå varför 

Tävlingskommittén vill skärpa till det även på distriktsnivå i de serier som är förberedande för 

förbundsserierna. 

Notera att dam div 1 är en regional serie vilket innebär att även Örebro Läns IBF och Västmanlands 

IBF måste ställa sig bakom förslaget för att det ska träda i kraft. 

 

7. Tacka nej till avancemang 

Nytt för nästa säsong är att det kommer att bli möjligt att tacka nej till avancemang uppåt i 

seriesystemet, innan 31 januari. Detta är ett beslut som SIBF har tagit. Det innebär att vi från VIBF 



måste vara noga med att kommunicera till övriga lag i samma serie, då något lag meddelar att de inte 

vill gå upp, så att övriga lag vet vad de har att förhålla sig till. Efter 31 januari är det inte möjligt att 

tacka nej. Undantag dock om man erbjuds en friplats till någon serie som därmed innebär att man 

inte avancerar till nästa seriesteg i strukturen. 

 

8. Övriga frågor 

Olof Olsson, SK Sifhälla, poängterade att det ofta inte görs sidbyten i ungdomsserierna. Dock tas 

detta upp på domarkurserna och byten ska göras från PK1-PK3. Övriga serier lägger VIBF sig inte i, 

men en rekommendation är att vänja barnen vid sidbyte redan från början. 

 

Michael Engh, Edebäck ställde frågan hur det går med matchrapporteringen, då han noterat att den 

haltar på sina håll.  Johan Carlsson konstaterade att det finns förbättringspotential och att VIBF kan 

bli hårdare med detta.  

Håkan Nykvist, Arvika IBF ställde frågan om det finns någon regel för när laget senast ska vara inlagt i 

IBIS innan match. På seniornivå kommer med stor sannolikhet ett förslag från Tävlingskommittén, 

inför kommande säsong, att vara att det ska vara inlagt senast 12 timmar innan match. Denna regel 

tillämpas även av SIBF. 

Konstaterades att domarnivån blivit bättre och att det är viktigt att domarna ges chansen att vänja 

sig vid högre nivåer, så att de får trygghet och kontinuitet. Det är första året med headset i Värmland 

och utfallet hittills är mkt positivt, dock med brasklappen att det är viktigt att inte glömma den 

”vanliga” kommunikationen. 

 

9. Mötets avslutande 

Tävlingskommitténs ordförande Anders Nilsson avslutade mötet och tackade deltagarna för visat 

intresse. 

 

 

Vid protokollet, 

 

Camilla Olsson  

kanslichef VIBF 

 


