
 
 
 
 

MÖTESAGENDA 
 

Ärenden vid Tävlingskongressen 2022 
 
 

1 § Tävlingskongressens öppnande 

2 § Upprop samt fastställande av röstlängd för kongressen enligt 6 kap 2 §. 

3 § Fastställande av föredragningslista samt mötesordning för kongressen 

4 § Fråga om Tävlingskongressens behöriga utlysande 

5 § Val av ordförande för Tävlingskongressen 

6 § Val av mötessekreterare för Tävlingskongressen 

7 § Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 

protokollet  

8 § Val av redaktionsutskott 

9 § Behandling av inkomna motioner 

 Information: Redogörelse av Förbundsstyrelsen avvisade motioner 

Motion 9.1: Utredning åldersgräns JAS/USM (Västsvenska IBF) 

10 § Behandling av Förbundsstyrelsens förslag 

Förslag 10.1: Seriestruktur förbundsserier 

Förslag 10.2: Tävlingsbestämmelser, regelverk/begrepp som ska utgå 

Förslag 10.3: Tävlingsbestämmelser, förändringar av befintliga regelverk 

Förslag 10.4: Tävlingsbestämmelser, nya regler  

11 §   Avslutning 

Information: Avrapportering Målbursundersökning 

 

Program för dagen:      
 
kl. 11.30-13.00 Lunch, fullmaktsregistrering samt utdelning av röstkort 
 
kl. 13.00-17.00 Tävlingskongressförhandlingar   
 
  Fika serveras under Tävlingskongressen 
 



  FULLMAKT  
 

 

Svenska Innebandyförbundets Tävlingskongress 
Söndag 11 december 2022 

Scandic Continental, Stockholm, kl. 13-17 
 

 
Samtliga fält inklusive två underskrifter är obligatoriska. 

 
 
SDF eller förening:                                                                                    ska textas 
 
 
 
Ombud och utövare av rösträtt :                                                namn ska textas 
 
 
 
 
Övriga ombud:                                                                                namn ska textas 
 
 
        

        

 
 
Härmed intygas att ovan nämnd/a person/er är ombud enligt ovan 
 
 
        
Underskrift ordförande/vice ordförande Underskrift sekreterare/kassör 
 
 
        
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
 

Fullmakt ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda  
senast 2 december 2022. Mailas till info@innebandy.se. 

 
OBS! Behåll kopia av fullmakten och tag med den till Tävlingskongressen. 

 
Är fullmakten inte registrerad måste fullmakt uppvisas på plats före 

Tävlingskongressen den 11 december. 



 
 
 
 

9 § Behandling av inkomna motioner 

 
 

Information: Redogörelse av Förbundsstyrelsen avvisade motioner 

 
 

Förbundsstyrelsen har beslutat att följande inkomna motioner inte kan tas upp till 

behandling vid Tävlingskongressen: 

 

 Linköping IBK angående serieutveckling damer 

 Linköping IBK angående serieutveckling herrar 

 Smålands IBF angående speltid i JAS 

Smålands IBF angående speltid i SDF-SM 

Västsvenska IBF angående administration av domararvoden i JAS/USM 

 Östergötlands IBF angående kombinerade lag i USM 

 

Förbundsstyrelsen noterar också att följande inkomna motioner har dragits tillbaka av 

motionären: 

 Västsvenska IBF angående skyddsglasögon 

 Östergötlands IBF angående bytestid på grön nivå 



 
 
 

   Sida 

  1 (5) 

Skapat av  Dokumentets namn Version 

Förbundsstyrelsen  Motion 9.1 Västsvenska IBF ang JAS 
lägsta ålder 

1 

Datum  

11.11.2022  

  
9.1 Förbundsstyrelsens yttrande över motionen om lägsta ålder i JAS från Västsvenska IBF 
 
Motionären yrkar på en utredning på vilken påverkan det skulle få om en lägsta ålder införs i 
Ungdoms-SM (USM) och Juniorallsvenskan (JAS). Detta för att undvika att unga spelare hetsas att 
kunna deltaga i JAS samt för att säkerställa kvalitén på serierna (bilaga 1). 
 
Svenska Innebandyförbundet har granskat åldersfördelningen i JAS säsongen 2021/22 (de spelare 
som spelade minst fem matcher), vilken utföll enligt följande: 
 

 

Dvs. 83 % av spelarna på damsidan och 91 % på herrsidan var födda mellan åldersintervallet 2003-
2005.  

Det kan finnas flera faktorer till att yngre spelare medverkar i JAS, såsom utvecklingsnivå, 
möjligheten att medverka i seriespel etc. För att få en bild kring detta har siffrorna brutits ner på 
distrikts- och föreningsnivå för de födda 2006 och yngre (se bilaga 2 och bilaga 3). 
 
I Riksidrottsförbundets ”Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott” (publicerad i mars 2022) bör 
indelningen inom idrottens tränings- och tävlingssystem göras med stor medvetenhet, inte ses 
som permanent och de vuxnas ambition måste vara att göra indelningen utifrån varje barns och 
ungdoms bästa.    
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Datum  
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Förbundsstyrelsen konstaterar utifrån ålderssammanställningen att det föreligger ett mycket 
begränsat antal yngre spelare som deltar regelbundet i Juniorallsvenskan.  
 
En lägsta ålder i ungdomstävlingar korresponderar inte heller med intentionerna i SIU-modellen 
och skapar också administrativa utmaningar (såsom vid dispensförfrågningar kopplat till ålder). 

Förbundsstyrelsen konstaterar avslutningsvis, utifrån ovan, att en lägsta ålder i JAS och USM 
skulle begränsa möjligheten till att bedriva verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets 
riktlinjer. 

Förslag till beslut: 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar  
 

att inte bifalla motionen om en utredning. 
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Förbundsstyrelsen  Motion 9.1 Västsvenska IBF ang JAS 
lägsta ålder 

1 

Datum  

11.11.2022  

  
Bilaga 2 – Spelare i JAS 2021/22 födda 2006 och yngre (per SDF) 
 

 
 
 



JUNIORALLSVENSKAN DJ18 2021/22 JUNIORALLSVENSKAN HJ18 2021/22

Stockholms IBF Födda 2006 Födda 2007 Födda 2008 Stockholms IBF Födda 2006 Födda 2007 Födda 2008
Bele Barkarby IF IBF 1 4 AIK IBF 3  
Ekerö IK /Ängby IF 1 Djurgårdens IF IBS 1
FBI Tullinge 3 FBI Tullinge 3
Hässelby SK IBK 3 Hässelby SK IBK 7  
Nacka IBK 9 Järfälla IBK 1  
Salems IF 6 4 Rotebro IS IBK 4 1
Täby FC 3 Salems IF 4
Vendelsö IK 2  Vendelsö IK 1 1
Värmdö IF 2 3 Värmdö IF / Ingarö IF 4
Åkersberga IBF 3 5 Väsby AIK 1
Älvsjö AIK IBF 3 2 Summa: 28 3 0
Summa: 35 19 0

Södermanlands IBF 2006 2007 2008

Södermanlands IBF 2006 2007 2008 Trosa Edanö IBK 1 2 1
Nykvarns IBF Ungdom 6 1 Onyx IBS 2 1
Trosa Edanö IBK 4 Strängnäs IBK 1  
Summa: 10 1 0 Torshälla IBK 1

Summa: 5 3 1

Värmlands IBF 2006 2007 2008
BKI Sunnanå/GS-86 1 Hallands IBF 2006 2007 2008
Karlstad IBF Ungdom 2 Träslövsläge IF 3
Skoghalls IBK Utveckling/IBK 5 Varla IBK 1
Summa: 8 0 0 Summa: 4 0 0

Hallands IBF 2006 2007 2008 Östergötlands IBF 2006 2007 2008
Onsala IBK 2   Linköping IBK Ungdom 2
Träslövsläge IF /Tvååker IBK 6 Summa: 2 0 0
Varla IBK 2

Warberg IBF 2 1 Skånes IBF 2006 2007 2008
Summa: 12 1 0 IBK Genarp 2 1

IBK Lund/Elit 3  
Östergötlands IBF 2006 2007 2008 Munka-Ljungby IBK 2
IBF Linköping 2  Summa: 7 1 0
Linköping IBK Ungdom 1  

Solfjäderstaden IBK 1 4 Upplands IBF 2006 2007 2008
Summa: 4 4 0 Hagunda IF 1

IK Sirius FBC/IBK 1

Skånes IBF 2006 2007 2008 Rosersberg Arlanda IBK 1
FBC Engelholm 4 2 Summa: 3 0 0
FC Helsingborg 1 4

IBK Lund/Elit 2 Västerbottens IBF 2006 2007 2008
IK Stanstad 8 1 Gamla Stan IBK/FBC Moröbacke 2 1
Malmö FBC 2  Gimonäs Umeå IF 4 2
Åstorp/Kvidinge IBS 5  IBF Dalen /IBS Dalen 3   1
Summa: 20 9 0 Summa: 9 2 2

Västerbottens IBF 2006 2007 2008 Värmlands IBF 2006 2007 2008
Umeå Västra IBK 12 Hagfors IBS /Edebäck IBF 1  
Summa: 12 0 0 Karlskoga IBF 1 1

2 1 0
Västernorrlands IBF 2006 2007 2008 Örebro Läns IBF 2006 2007 2008
Gullänget-Kroksta IBS 1   IBF Örebro Utveckling/IBK Köping 2
Sundsvall FBC Ungdom 2 2 Summa: 2 0 0
Sundsvalls IBF 1  
Summa: 4 2 Norrbottens IBF 2006 2007 2008

Öjebyns IBF 3

Västmanlands IBF 2006 2007 2008 Summa: 3 0 0

Rönnby Västerås IBK Ung/Skälby IBK 3 3
Summa: 3 3 0 Gävleborgs IBF 2006 2007 2008

Gävle GIK 1  

Örebro Läns IBF 2006 2007 2008 Håsta IBK/Hudik-Björkberg IBK 2
IBF Örebro Utveckling 6 Sandvikens AIK /Hofors IBK 2 1
Lillån IBK Ungdom/IBK 2 Summa: 5 1 0
Summa: 8 0 0

Smålands IBF 2006 2007 2008

Norrbottens IBF 2006 2007 2008 CL98IC 4
Luleå SK/IBK Luleå 4 Hovslätts IK 1
Summa: 4 0 0 Husqvarna IK 2

Vetlanda IBF 1

Gävleborgs IBF 2006 2007 2008 Värnamo IK 2
Hudik/Björkberg IBK 4 Växjö IBK Utveckling 1
Summa: 4 0 0 Summa: 11 0 0

Smålands IBF 2006 2007 2008 Västergötlands IBF 2006 2007 2008
CL98IC/FBC Kalmarsund 1 2 Fagerhult Habo IBK Ungdom 5 1
Hovslätts IK/Mullsjö AIS 2 1 IBK Alingsås 1
Summa: 3 3 0 IBK Lockerud Mariestad/Ungdom 4

Summa: 10 1 0

Västergötlands IBF 2006 2007 2008
Fristads GoIF/IBK Tygriket 2 Västsvenska IBF 2006 2007 2008
Summa: 2 0 FBC Lerum Utveckling 2

FBC Partille 2

Gotlands IBF 2006 2007 2008 IBK Göteborg 2
Endre IF 1 IK Zenith 6
Summa: 1 0 0 Kärra IBK / Floda IBK 7 1

Mölndals IBF 1  

Västsvenska IBF 2006 2007 2008 Pixbo Wallenstam IBF 1
Lindome IBK 3 10 1 Summa: 21 1 0
FBC Partille 4 1
IBF Älvstranden / IBF Backadalen 6 1 Dalarnas IBF 2006 2007 2008
IK Zenith/Öckerö IBK 2 IBF Borlänge/IBF Säter 2
Landvetter IBK 3 LI 20 IBF/IBF Gagnef 1
Lindås Rasta IBK 2   Summa: 3 0 0
Pixbo Wallenstam IBF 5  
Summa: 25 12 1

BILAGA 3 ‐ Spelare i JAS 2021/22 födda 2006 och yngre (per förening och SDF)
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10.1 Förbundsstyrelsens förslag om förändring av seriestruktur för förbundsserier 
 
Inledning 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar om förändring i 
seriestrukturen i förbundsserierna för damer och herrar, samt om modell för kvalificering 
till förbundsserierna från distriktsnivå, till säsongen 2024/25 enligt bilaga 1, med 
säsongen 2023/24 som kvalificerande enligt bilaga 2, samt att Förbundsstyrelsen 
uppdras genomföra erforderliga redaktionella anpassningar i förslaget till 
Tävlingsbestämmelser 2023/24 och 2024/25 som en konsekvens av beslutet.  
 
Beslut kring seriestruktur på förbundsnivå 
Tävlingskongressen beslutar kring:  
- Antal serienivåer på förbundsnivå 
- Antal lag på respektive nivå 
- Antal lag till upp-/nedflyttning respektive kval (play off) 
 
Tävlingsstyrelsen beslutar om: 
- Antal matcher på respektive serienivå 
- Utformning av slut- och kvalspel (antalet omgångar och matcher) 
 
Bakgrund 
Den extra Tävlingskongressen i april 2021 beslutade om att uppdra till Förbundsstyrelsen 
att genomföra en utredning med syfte att ta fram förslag på förändrad struktur på dam- 
och herrsidan i förbundsserierna, vilket skulle vara klar till nästkommande 
Tävlingskongress. 
 
Utredningen har genomförts och överlämnats till Förbundsstyrelsen (se bilaga 3 och 4), 
och har därefter presenterats för SDF:en samt även utskickats på remiss till desamma. 
 
I utredningens arbete har det via dialoger med SDF och föreningar gjorts följande 
medskick, vilket utredningen har utgått ifrån vid beredningen av förslaget: 

• En kvalitativ tillspetsning och en professionalisering av vår verksamhet behövs 
• Skapa serier där färre matcher saknar betydelse och fler lag har mer att spela för 
• En mer jämställd idrott med liknande förutsättningar för dam och herr 
• Skapa upplägg som lockar publik och medialt intresse till seriematcher 
• Vårda slut- och kvalspelsmatcher då dessa väcker stort intresse 
• Det ska finnas en tydlig flaskhals, där det ska vara svårt att avancera till de högsta 

serierna på dam såväl som herr 
• Verka för att minska antalet vardagsomgångar 
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Förbundsstyrelsens analys/slutsats 
Förbundsstyrelsen har tagit del av serieutredningen och konstaterar att den visar på en 
mycket bra helhetslösning för att utveckla och professionalisera svensk innebandy. 
 
Förbundsstyrelsen har vidare inhämtat distriktsförbundens syn på utredningen genom 
en remiss. 12 av 19 distrikt har besvarat remissen. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar, med beaktande av remissvaren, att förelägga ett förslag till 
Tävlingskongressen för beslut, som inte helt är i linje med utredningens förslag. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför att SSL även i fortsättningen ska bestå av 14 lag på 
dam- och herrsidan, samt att färre lag på herrsidan ska gå till playoff till SSL, än i 
utredningens förslag (för förslaget i sin helhet, se bilaga 1). 
 
Vidare föreslår Förbundsstyrelsen även att förslaget ska behandlas som en helhet för 
både dam och herr vid kongressen.  
 
Förslag till beslut: 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar  
 

enligt Förbundsstyrelsens förslag. 
 
 
Bilaga: 
1. Ny seriestruktur i förbundsserierna för damer och herrar fr o m 2024/25 
2. Upplägg för den kvalificerande säsongen 2023/24 inför ny seriestruktur 2024/25 
3. Serieutredningen 2022 
4. Serieutredningens resmilsanalys för Allsvenskan 
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Bilaga 1 Förbundsstyrelsens förslag till seriestruktur 
 
Damer 
 

 
 
Kvalplatser till Allsvenskan damer 

 
• Grupp 1: Norrbotten 203, Västerbotten 613, Västernorrland 342, J/H 48, totalt: 1 206  
• Grupp 2: Gävleborg 291, Dalarna 403, Uppland 728, totalt: 1 422 
• Grupp 3: Värmland 712, Örebro 245, Västmanland 401, totalt: 1 358 
• Grupp 4: Gotland 78, Stockholm 1 537, totalt: 1 615 
• Grupp 5: Skåne 689, Halland 363, Västsvenska 890, Totalt: 1 942 
• Grupp 6: Småland-Blekinge 909, Västergötland 361, Östergötland 347, Södermanland 328, totalt: 1945 

 
• Varje SDF på damsidan har varsin kvalplats (indelade i grupper enligt ovan). 1 plats upp till Allsvenskan 

damer/grupp. Vägen dit kan se olika ut beroende på om man väljer gemensam division 1 eller egen division 1 
med fler kvalsteg mot övriga specialdistriktsförbund i gruppen. Vid distriktsövergripande verksamhet (TB kap 3, 
§3 d) gäller följande (som tidigare): 
- ”Om två eller fler SDF organiserar distriktsövergripande tävlingsverksamhet benämns dessa regionserier
  och administreras av utsett SDF. Regionala serier som är kvalificerande för förbundsserie ska godkännas 
 av SIBF”. 
- Dvs. i samband med detta godkännande från SIBF genom Tävlingsstyrelsen (TU) klargörs förutsättningarna. 
 

• Siffrorna beskriver antalet licensierade spelare på svart/lila samt guld per 31/1 2022. 
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Herrar 
 

 
 

 
 
Kvalplatser till division 1 herrar 
 
Geografisk låsning H1N: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland & Jämtland/Härjedalen 
Samtliga specialdistriktsförbund erhåller en direktplats till H1. Med begränsningen att de som har gemensamma division 
2-serier maximalt kan erhålla två direktplatser. 
Specialdistriktsförbund ska, förutom lag kvalificerat till H1, även utse lag som står närmast på tur för avancemang vid 
eventuell vakans. 
Friplatser som kan tillkomma utifrån serietekniska faktorer tilldelas specialdistriktsförbund i turordning utifrån det antal 
licenser i kategorin svart/lila och guld per den 31/1 aktuellt spelår. 
Tackar andrahandsnominerat lag från specialdistriktsförbund nej till erbjuden plats så erbjuds nästa 
specialdistriktsförbund platsen utifrån ovan kriterier och turordning. 
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Ekonomi 
 
Analys av lagens resande i Allsvenskan 
 
Damer 

• 2021/22* 
 Norra  2 072 mil (7 lag och 18 omgångar) 
 Östra  3 153 mil 
 Västra  4 471 mil 
 Södra  3 935 mil (11 lag och 20 omgångar) 

• 2023/24 – exempel 
 Norra 9 459 mil 
 Södra 6 574 mil 

 
* = enkelmöten mot lagen i ”syskonserien” tillämpades ej, vilket innebar kortare resor 2021/22 än normalt. 

 
Herrar 

• 2021/22 
 Norra  4 338 mil 
 Södra  6 958 mil 

• 2023/24 – exempel 
  7 690 mil 
 
Källa: Serieutredningens resmilsanalys för Allsvenskan – se bilaga 4 
 
Reseutjämningssystem 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att reseutjämningssystemet kvarstår i Allsvenskan och division 1 herrar. 
 
De lag i respektive seriekategori som reser 150 mil eller längre, delar procentuellt på potten utifrån antalet överstigande 
resmil. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer beloppet (för närvarande 9 000 kr/lag) som är en del av serieanmälningsavgiften.  
 
Implementering 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att förslaget införs till säsongen 2024/25 med säsongen 2023/24 som kvalificerande. 
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Bilaga 2 Förbundsstyrelsens förslag till kvalificerande säsong 2023/24 
 
Damer – kvalificerande säsong till 2024/25 
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Herrar – kvalificerande säsong till 2024/25 
 

 
 

 
 
  



 
 
 

   Sida 

  8 (8) 

Skapat av  Dokumentets namn Version 

Förbundsstyrelsen  10.1 Proposition Seriestruktur 
förbundsserier 

1 

Datum  

11.11.2022  

  

 



Bilaga 3 –
Presentation
Serieutredningen



• Genomföra en serieutredning efter uppdrag från Tävlingskongressen 2021
Ta fram förslag på förändrad struktur på dam- och herrsidan i förbundsserierna 
utifrån vad som är bäst för Svensk Innebandy som helhet

Omfatta:
• Omvärlds- och nulägesanalys, kommersiellt och ekonomiskt för såväl 

Specialförbund, Specialdistriktsförbund och Innebandyföreningar
• Antal lag på förbundsserienivå
• Antal serienivåer på förbundsnivå
• Antal lag och serier/nivå + spelmodell/serie
• Upp och nedflyttning förbundsserier + högsta Specialdistriktsnivå
• Utformning på kvalspel
• Kvalificerande säsong och övergångar till ny seriestruktur

Bakgrund



Upplägg av processen
• Möten med Specialdistriktsförbund (personal och tävlingskommitté) 

• Enkät till samtliga Förbundsserielag

• Enskilda samtal med Innebandyföreningar och personal i uppföljningssyfte

• Ekonomiska uträkningar

• Inläsning av övriga idrotters olika modeller

• Anpassning av modell till Tävlingsplanen



Information från möten och enkät
• En kvalitativ tillspetsning och en professionalisering av vår verksamhet behövs

• Skapa serier där färre matcher saknar betydelse och fler lag har mer att spela för

• En mer jämställd idrott med liknande förutsättningar för dam och herr

• Skapa upplägg som lockar publik och medialt intresse till seriematcher

• Vårda slut- och kvalspelsmatcher då dessa väcker stort intresse

• Det ska finnas en tydlig flaskhals, där det ska vara svårt att avancera till de högsta 
serierna på dam såväl som herr

• Verka för att minska antalet vardagsomgångar



Förändringar enligt utrednings förslag
• SSL damer och herrar minskas till 12 lag/serie, en minskning av 2 lag/serie

• Allsvenskan damer minskas till 2 serier med 12 lag/serie, en minskning av 2 serier 
och totalt 8 lag

• Allsvenskan herrar minskas till 1 serie med 12 lag, en minskning av 1 serie och totalt 
12 lag

• Division 1 herrar kvarstår i nuvarande form 

• Ny struktur för fördelning av kvalplatser från Division 1 damer samt från Division 2 
herrar



SSL/Allsvenskan damer



• Grupp 1: Norrbotten 203 , Västerbotten 613, Västernorrland 342, J/H 48, totalt: 1 206 
• Grupp 2: Gävleborg 291, Dalarna 403, Uppland 728, totalt: 1 422
• Grupp 3: Värmland 712, Örebro 245, Västmanland 401, totalt: 1 358
• Grupp 4: Gotland 78, Stockholm 1 537, totalt: 1 615
• Grupp 5: Skåne 689, Halland 363, Västsvenska 890, Totalt: 1 942
• Grupp 6: Småland-Blekinge 909, Västergötland 361, Östergötland 347, 

Södermanland 328, totalt: 1945

• 1 plats upp till Allsvenskan Dam/grupp. Vägen dit kan se olika ut beroende på om 
man väljer gemensam division 1 eller egen division 1 med fler kvalsteg mot övriga 
specialdistriktsförbund i gruppen.

• Siffrorna beskriver antalet licensierade spelare på svart/lila samt guld per 31/1 2022.

Kvalplatser Allsvenskan damer



SSL/Allsvenskan herrar



Division 1 herrar



• Geografisk låsning H1N: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland & 
Jämtland/Härjedalen

• Samtliga specialdistriktsförbund erhåller en direktplats till H1. Med begränsningen 
att de som har gemensamma division 2-serier maximalt kan erhålla två 
direktplatser.

• Specialdistriktsförbund ska, förutom lag kvalificerat till H1, även utse lag som står 
närmast på tur för avancemang vid eventuell vakans.

• Friplatser som kan tillkomma utifrån serietekniska faktorer tilldelas 
specialdistriktsförbund i turordning utifrån det antal licenser i kategorin svart/lila 
och guld per den 31/1 aktuellt spelår.

• Tackar andrahandsnominerat lag från specialdistriktsförbund nej till erbjuden plats 
så erbjuds nästa specialdistriktsförbund platsen utifrån ovan kriterier och 
turordning.

Kvalplatser Division 1 herrar



Tävlingsplan



• Säsongen 2023/24 blir kvalificerande
• Säsongen 2024/25 gäller förslaget ifrån

• Möjliggör förskjutning av säsongsstart 1-2 veckor 

Kvalificerande säsong



Som mina slutord till utredningen vill jag skicka med nedan:

Genomsyrande i förslaget är att man som förening ska vara så bra förberedd som möjligt för ett 
avancemang uppåt i seriesystemet och att man genomfört föregående säsong med liknande 
antal matcher och slutspels-/play-off-matcher som de lag i den division man avancerar till. Med 
12 lag i varje division och serie, samt att 8 lag går till slutspel/play-off så jämnas dessa 
förutsättningar ut oavsett nivå. Dock utan att nå en fullständig likhet i antal matcher. 

I den omvärldsspaning som är gjord så kan det konstateras att övriga stora lagidrotter står inför 
samma utmaning som vi gör inom innebandyn kopplat till den tredje nivån inom seriespelet. En 
nivå som kräver mycket träning och tid från spelarna, men som inte inbringar det stora intresse 
som behövs för att kunna utveckla våra föreningar. Här avses både medialt intresse samt 
ekonomiska utmaningar i form av att knyta upp sponsorer, samarbetspartners mm. 

Slutord



När det gäller de två högre nivåerna har flera andra idrotter gjort liknande form av utveckling för 
att öka konkurrensen, spetsa till sitt seriespel med ambition att skapa större intresse runt de 
matcher som spelas och att på så sätt skapa en attraktivare produkt, både i form av livematcher, 
men även i form av TV-idrott med lukrativare avtal med TV/mediabolag. Allt detta med tanke på 
att höja professionaliteten runt sin produkt. 

I utredningen så har hänsyn tagits till fördelning av spelare kopplat mot kön. I dagsläget har vi 
ca: 75% manliga och 25% kvinnliga utövare. Med tanke på det totala antalet lag på damsidan i 
landet, så är det trots framtida ambitioner om likadana seriestrukturer inte i dagsläget optimalt 
att föreslå en Allsvenska på damsidan, och heller inte optimalt att föreslå en nivå för Damer 
Division 1 liknande den struktur som föreslås på herrsidan. Detta då det skulle få som följd att 
väldigt många av våra SDF inte skulle ha någon fungerande damseniorverksamhet i sina distrikt, 
vilket vare sig på kort eller lång sikt skulle gynna Svensk Innebandy.

Lycka till med ert fortsatta viktiga arbete.

Mvh Daniel Holm, Serieutredare 2022

Slutord



Bilaga 4 -
Serieutredningen
Resmilsanalys Allsvenskan



Allsvenskan damer 2021/22
• Notera att på grund av

pandemin spelades 
Allsvenskan damer 
under 2020/21 och 
2021/22 med utökat 
antal lag, och inte 
genom den 
fastställda modellen 
med enkelmöten 
mot lagen i 
”syskonserien”. Detta 
medförde kortare 
resor under dessa 
säsonger.



Allsvenskan damer 2021/22
• Notera att på grund av

pandemin spelades 
Allsvenskan damer 
under 2020/21 och 
2021/22 med utökat 
antal lag, och inte 
genom den 
fastställda modellen 
med enkelmöten 
mot lagen i 
”syskonserien”. Detta 
medförde kortare 
resor under dessa 
säsonger.



Allsvenskan damer enligt förslaget
• Exempel baserat på 2 

serier om 12 lag

• De fem bästa lagen 
från respektive 
Allsvenskserie 2021/22, 
de två bästa 6:orna 
samt de två lag som 
degraderades från SSL 
2021/22



Allsvenskan damer summering
Totala antalet resmil

• 2021/22*
Norra 2 072 mil (7 lag och 18 omgångar)
Östra 3 153 mil
Västra 4 471 mil
Södra 3 935 mil (11 lag och 20 omgångar)

• 2023/24 – exempel 
Norra 9 459 mil
Södra 6 574 mil

* = enkelmöten mot lagen i ”syskonserien” tillämpades ej, vilket innebar kortare resor.



Allsvenskan herrar 2021/22



Allsvenskan herrar enligt förslaget
• Exempel baserat på 1 serie om 12 lag
• De fem bästa lagen från Allsvenskan Norra och Södra 2021/22, samt 

de två lag som degraderades från SSL 2021/22



Allsvenskan herrar summering
Totala antalet resmil

• 2021/22
Norra 4 338 mil
Södra 6 958 mil

• 2023/24 – exempel
7 690 mil
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10.2 Förbundsstyrelsens förslag: Begrepp som ska 
utgå ur Tävlingsbestämmelserna 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Begrepp 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

DS: Specialdistriktsförbunds Styrelse 
 

Moderförening: Förening som spelaren 
tillhör i enlighet med SIBF:s 
representationsbestämmelser. Jfr 
studieförening. 
 
Ungdomsspelare: Spelare är 
ungdomsspelare t. o. m. det spelår 
spelaren fyller 17 år 

Utgår 
 
Utgår 
 
 
 
 
Utgår 
 
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar  
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar är DS en benämning som är förbehållen RF/SISU:s 
distriktsstyrelser därför ska detta begrepp utgå.  
Not. Redaktionell förändring även i kapitel 6 § 2 om instansordningen i tävlingsärenden och 
tävlingsbestraffningsärenden. 
 

                     Begreppet moderförening hänvisar till representationsregler och framgår av kap 2 §4 som 
den förening som spelaren senast varit licensierad för föregående spelår och för vilken 
spelaren spelat bindande match. Formuleringen i begrepp är en hänvisning mer än en 
beskrivning därför ska den utgå.  
Not. Förslag till ny benämning av moderförening under kapitel 2 §4. 
 
Idrottsrörelsen definition av ungdom är aktiva och ledare mellan 13 och 25 år. I våra TB 
förekommer begreppet ungdomsspelare endast på ett ställe, i Kap 2 § 1 a. Ungdomsspelare 
i seniorlag.  För tillämpningen av den regeln fordras inte att begreppet ungdomsspelare 
regleras därför kan definitionen utgå.  
Se mer i förslag om nytt begrepp Barn- och ungdomsspelare. 
 

 
 

 

Förslag: 

FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar 

       att    bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan 
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10.3 Förbundsstyrelsens förslag: Förändringar av 
befintliga regelverk i tävlingsbestämmelserna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§1 Regler för organiserad innebandy 
1 st. Alla matcher spelas enligt Svenska 
Innebandyförbundets (SIBF) Tävlingsregler 
och Internationella Innebandyförbundets 
(IFF) spelregler, om inte annat godkänts av 
Tävlingsstyrelsen.  

 
6 st. Underlåtenhet att rätta sig efter 
gällande tävlingsregler eller av 
Tävlingsstyrelse fattade beslut kan 
medföra en straffavgift om högst 25 000 
kronor att inbetalas inom trettio (30) dagar 
från angivet datum på beslutsmeddelande. 
Straffavgift får förenas med annan 
tävlingsbestraffning såvida annat inte 
föreskrivs. 
 
 
8 st. I allvarliga fall av underlåtenhet enligt 
ovan får förening åläggas bestraffning 
enligt 14 kap. RF:s stadgar. Förening får 
inte för samma förseelse åläggas både 
straffavgift och böter. 
 
 

§1 Regler för organiserad innebandy 
1 st. Alla matcher, med undantag för vad som 
föreskrivs i femte stycket nedan, spelas enligt 
Svenska Innebandyförbundets (SIBF) 
Tävlingsregler och Internationella 
Innebandyförbundets (IFF) spelregler, om inte 
annat godkänts av Tävlingsstyrelsen.  
 
6 st. Underlåtenhet att rätta sig efter 
gällande tävlingsregler eller av 
vederbörande organ fattade beslut kan 
medföra en straffavgift om högst 25 000 
kronor att inbetalas inom trettio (30) 
dagar från angivet datum på 
beslutsmeddelande. Straffavgift får 
förenas med annan tävlingsbestraffning 
såvida annat inte föreskrivs. 
 
 
8 st. I allvarliga fall av underlåtenhet 
enligt ovan får förening åläggas 
förbundsbestraffning. 
Förening får inte för samma förseelse 
åläggas både straffavgift och böter 
enligt 14 kap. RF:s stadgar. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
 
1 stycket. Tillägget är ett förtydligande som hänvisar till regleringen om att Innebandy 
fr.o.m. 6 år t.o.m. 12 år ska genomföras enligt Svensk Innebandys handbok för nationella 
spelformer på grön och blå nivå som är ett fastställt regelverk som är bindande för alla. 

Förslag: 

FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar 

       att    bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan. 
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6 stycket. Formuleringen vederbörande organ förtydligar att det är underlåtenhet att rätta 
sig efter beslut av alla beslutande organ i tävlingsärenden, enligt vår tre-instansordning 
(TK/TU, Specialdistriktsförbundsstyrelse, och Juridiska nämnden, samt i förekommande fall 
vid prövningstillstånd även Riksidrottsnämnden, som kan medföra en straffavgift.  
 
8 stycket. Förslaget är av redaktionell karaktär. Den vedertagna benämningen för 
bestraffningar enligt 14 kap. RF:s stadgar är förbundsbestraffning. Detta begrepp bör 
återfinnas i våra Tävlingsbestämmelser för de fall att en tävlingsstyrelse ska anmäla en 
överträdelse av en tävlingsregel till bestraffning enligt idrottens gemensamma 
bestraffningsregler. I många fall kan regelöverträdelser bli föremål för dubbelbestraffning, 
exempelvis kan ekonomiska oegentligheter bestraffas med degradering enligt 
tävlingsbestämmelserna men även, efter anmälan till ett bestraffningsorgan, med böter 
enligt RF:s stadgar 14 kap. Det finns dock en begränsning avseende dubbelbestraffningar 
som gäller straffavgift och böter som inte kan utdömas för samma förseelse.   

 
 
 
 
 

Kapitel 2 Representationsbestämmelser 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§4 Moderförening   
Moderföreningen är den förening som 
spelaren senast varit licensierad för 
föregående spelår och för vilken spelaren 
spelat bindande match. 

§4 Representationsförening 
Representationsföreningen är den förening 
som spelaren senast varit licensierad för 
föregående spelår och för vilken spelaren 
spelat bindande match. 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Moderförening inom idrotten brukar uppfattas som den förening som s a s fostrade 
spelaren, dess första år. Inom idrotten kan man ibland se den presenteras som ett slags 
kuriosa när en spelare presenteras i olika sammanhang, men definitionen kan vara mer 
relevant för idrotter som har system för exempelvis solidaritetsersättningar.  
Vår betydelse kan skapa begreppsförvirring medan representationsförening på ett bättre 
sätt beskriver relationen mellan spelaren och föreningen och att det är en relation i närtid. 
Noterar att om förslaget vinner gehör kommer förändringen påverka kapitel 2 §8, §11 och   
§13. 
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Kapitel 3 Tävlingens genomförande 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§6 b. Turnering 
1) Placering i turnering avgörs genom 
antal vunna poäng i aktuell grupp 
2) Vid lika poängställning avgörs 
placering genom inbördes möte/n, det 
vill säga att en ny tabell räknas fram med 
berörda lag*: 
2a) Inbördes placering avgörs genom 
antal poäng 
2b) Vid lika poäng avgörs placering 
genom inbördes målskillnad, det vill 
säga skillnaden mellan antalet gjorda 
och insläppta mål 
2c) Är målskillnaden lika placeras det lag 
främst som har gjort flest inbördes mål 
3) Är lagen trots detta lika avgörs 
placering genom total målskillnad där 
alla resultat i gruppen räknas 
4) Är målskillnaden lika placeras det lag 
främst som totalt har gjort flest mål i 
gruppen 
5) Är lagen trots detta lika placeras det 
lag främst som har minst antal 
utvisningsminuter i gruppen 
6) Är lagen trots detta lika sker lottning 
mellan de lag som ej kunnat särskiljas. 
 
*I de fall där fler än två lag ska särskiljas 
upprepas förfarandet fr o m punkten 2) 
med kvarvarande lag som ska placeras. 
I de fall en grupp endast består av två 
lag, och där match genomförs som slutar 
oavgjort tillämpas begränsad sudden 
death tio (10) minuter, därefter 
straffslagsavgörande enligt 
Regelhandboken. 
 

§6b. Turnering 
1) Placering i turnering avgörs genom 
antal vunna poäng i aktuell grupp 
2) Vid lika poängställning avgörs 
placering genom inbördes möte/n, det 
vill säga att en ny tabell räknas fram med 
berörda lag*: 
2a) Inbördes placering avgörs genom 
antal poäng 
2b) Vid lika poäng avgörs placering 
genom inbördes målskillnad, det vill 
säga skillnaden mellan antalet gjorda 
och insläppta mål 
2c) Är målskillnaden lika placeras det lag 
främst som har gjort flest inbördes mål 
3) Är lagen trots detta lika avgörs 
placering genom total målskillnad där 
alla resultat i gruppen räknas 
4) Är målskillnaden lika placeras det lag 
främst som totalt har gjort flest mål i 
gruppen 
5) Är lagen trots detta lika placeras det 
lag främst som har minst antal 
utvisningsminuter i gruppen 
6) Är lagen trots detta lika sker lottning 
mellan de lag som ej kunnat särskiljas. 
 
*Om det via denna nya tabell ej går att 
skilja lag så upprepas förfarandet fr o m 
punkten 2) med kvarvarande lag som 
ska placeras. 
 
I de fall en grupp endast består av två 
lag, och där match genomförs som 
slutar oavgjort tillämpas begränsad 
sudden death tio (10) minuter, därefter 
straffslagsavgörande enligt 
Regelhandboken. 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Ändringen syftar till att förtydliga att den nya tabell som räknas ut under punkt 2 gäller fullt 
ut. Om två lag sedan är helt lika även i denna nya tabell så upprepas förfarandet enligt 
punkt 2. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 16 b Uteslutning i seriespel 
----- 
----- 
- Om fler än två spelare i en förening 

genom ett slutligt beslut av 
bestraffningsorgan har brutit mot 
antidopingsreglerna under en och 
samma säsong kan SIBF besluta om 
uteslutning ur serie eller nedflyttning 
till närmast lägre serie för i föreningen 
förekommande lag. Se även kap. 5 §7. 

 
----- 
----- 

§ 16 b Uteslutning i seriespel 
 
----- 
----- 

- Om fler än två spelare i en förening 
genom ett slutligt beslut av 
bestraffningsorgan har brutit mot 
antidopingsreglerna under en och 
samma säsong kan SIBF besluta om 
uteslutning ur serie eller nedflyttning 
till närmast lägre serie för i föreningen 
förekommande lag. Se även kap. 5 §10. 

 
----- 
----- 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är en redaktionell förändring, hänvisningen förändras när regelverket om doping 
byter placering. 
 

 
 
 

Kapitel 4 Matchens genomförande 
I detta kapitel återfinns regler som rör förberedelser innan match många av praktisk natur 
men även regelverk om tävlingsmässiga följder när genomförandet av match påverkas av 
olika anledningar.  

I kapitlet finns även två paragrafer (§ 3 och § 6 c.) som är förknippade med arrangemanget, 
och ordningsstörningar som kan uppstå i samband med match. Dessa båda paragrafer har 
mer en karaktär av förenings ansvar för att arrangemanget/matchen kan genomföras på 
ett säkert sätt. Tävlingsbestämmelserna behöver tydligare regleringar om en förenings rätt 
att neka tillträde till matcharena och avvisning av åskådare samt 
arrangemangsavstängningar. Regelverket behöver också kompletteras med mer 
omfattande skrivningar om diskriminerande företeelser Förbundsstyrelsen föreslår därför 
att det införs ett nytt kapitel 5 Förenings ansvar m.m.  Se mer om det i 10.4 Förslag om nya 
regler i Tävlingsbestämmelserna. 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§1 Kallelse och inställelse till match 
§2 Matcharena m.m. 
§3 Förenings ansvar för arrangemang 
 
§4 Matchstart 
§5 Förening som lämnar w.o. 
§6 Uppskjuten eller avbruten match 

§1 Kallelse och inställelse till match 
§2 Matcharena m.m. 
Kap 5 § 1 Allmänt om förenings ansvar för 
matcharrangemang 
§3 Matchstart 
§4 Förening som lämnar w.o. 
§5 Uppskjuten eller avbruten match 
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§6 a. Återupptagen match 
§6 b. Omspel 
§6 c. Avbruten match på grund av    
ordningsstörning 
§7 Ospelad match 
§8 Matchdräkt 
§8 a. Skyddsglasögon 
§9 Matchprotokoll och resultatrapportering 
§10 Matchfunktionärer 
§10 a. Domare 
§10 b. Sekretariat 
 

§5 a. Återupptagen match 
§5 b. Omspel 
Kap 5 § 7 Avbruten match på grund av    
ordningsstörning 
§6 Ospelad match 
§7 Matchdräkt 
§7 a. Skyddsglasögon 
§8 Matchprotokoll och resultatrapportering 
§9 Matchfunktionärer 
§9 a. Domare 
§9 b. Sekretariat 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Två paragrafer lyfts ur kapitlet till det nya kapitlet 5 Förenings ansvar m.m. Följdändringar i 
paragrafnumreringen. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 10 b Sekretariat  
----- 
----- 

Protokollföraren ska i god tid före 
matchstart lämna ut matchprotokoll för 
ifyllande och begära in detta. 
Protokollförare ska kontrollera att 
protokollet innehåller maximalt 20 spelare 
och fem (5) ledare och har undertecknats 
av respektive lagledare, samt att 
lagkaptenen och målvakt/er är markerad. 
Sekretariat ska före match fylla i uppgifter 
såsom: division, serienamn, datum, 
matchnummer, hemma-, bortalag och 
spelplats. 

----- 
----- 

§ 9 b Sekretariat  
----- 
----- 

Protokollföraren ska i god tid före 
matchstart lämna ut matchprotokoll 
för ifyllande och begära in detta. 
Protokollförare ska kontrollera att 
protokollet innehåller maximalt 20 
spelare och fem (5) ledare och har 
undertecknats av för laget ansvarig 
person, samt att lagkaptenen och 
målvakt/er är markerad. Sekretariat ska 
före match fylla i uppgifter såsom: 
division, serienamn, datum, 
matchnummer, hemma-, bortalag och 
spelplats. 

----- 
----- 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Förändringen avser att förtydliga att den som skriver under matchprotokollet är den som 
kan hållas ansvarig för uppgifterna i detta. Det är relevant vid förbundsbestraffningar där 
olika uppgiftslämnandet ska knytas till en bestämd person för ansvarsutkrävande 
exempelvis när spelare deltagit under avstängning, eller protokollet innehåller osanna 
uppgifter som falskt namn. 
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Kapitel 5 Bestraffning 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 1 Matchstraff 
Alla matchstraff ska av domarna genom 
markering på matchprotokollet 
rapporteras till Tävlingsstyrelsen. Domare 
som dömt matchstraff 3 ska göra en 
anmälan till bestraffning. 
Ledare/spelare och berörd förening 
ansvarar för att ledare/spelare som erhållit 
matchstraff 2 eller 3, ej medverkar i 
nästkommande match i samma tävling. 
----- 
----- 

§ 1 Matchstraff 
Alla matchstraff ska av domarna genom 
markering på matchprotokollet rapporteras 
till Tävlingsstyrelsen. Domare som dömt grovt 
matchstraff ska göra en anmälan till 
bestraffning. 
Ledare/spelare och berörd förening ansvarar 
för att ledare/spelare som erhållit lindrigt eller 
grovt matchstraff, ej medverkar i 
nästkommande match i samma tävling. 
----- 
----- 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 2 a Utvisningar i samband med 
avbruten match  
I match som ska spelas om i sin helhet 
annulleras, med undantag för anmälan till 
bestraffning vad avser matchstraff 3, 
konsekvenserna av de händelser som 
inträffat under matchen. Spelare, som 
utvisats för ett matchstraff 3 i match som 
ska spelas om i sin helhet, ska stå över i 
samma tävlings nästkommande match, i 
den match spelaren är behörig att spela. 
Spelare, som stått över i match som ska 
spelas om i sin helhet, ska stå över i samma 
tävlings nästkommande match, i den 
match spelaren är behörig att spela. 
----- 
-----  

§ 2 a Utvisningar i samband med avbruten 
match  
I match som ska spelas om i sin helhet 
annulleras, med undantag för anmälan till 
bestraffning vad avser grovt matchstraff, 
konsekvenserna av de händelser som inträffat 
under matchen. Spelare, som utvisats för ett 
grovt matchstraff i match som ska spelas om i 
sin helhet, ska stå över i samma tävlings 
nästkommande match, i den match spelaren 
är behörig att spela. Spelare, som stått över i 
match som ska spelas om i sin helhet, ska stå 
över i samma tävlings nästkommande match, 
i den match spelaren är behörig att spela. 
----- 
----- 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Dessa båda ändringar är påkallade av att IFF ändrar benämningarna för matchstraff i 
regelhandboken. Förändringen är av redaktionell karaktär.  
 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 7 Doping  Nytt kapitel 5 §10 Doping 
 

 
 



     
  
 
 
 

7 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Endast en redaktionell förändring som avser inplaceringen i TB om förslaget att reglera 
Förenings ansvar för arrangemang i eget kapitel (kapitel 5) godtas. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 8 Matchfixing  
 

Nytt kapitel 5 §11 Matchfixning och 
otillåten vadhållning 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Vedertagen benämning är matchfixning därför ska rubriken ändras till detta. Reglementet 
avser såväl vadhållning som matchfixning därför bör det framgå även av rubriken. Det är 
även en redaktionell förändring som avser inplaceringen i TB om förslaget att reglera 
Förenings ansvar för arrangemang i eget kapitel (kapitel 5) godtas. 
 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 8 Misskreditering av innebandyns 
organisationer 

Nytt kapitel 5 §12 Misskreditering av 
innebandyns organisationer 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Endast en redaktionell förändring som avser inplaceringen i TB om förslaget att reglera 
Förenings ansvar för arrangemang i eget kapitel (kapitel 5) godtas. 
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10.4 Förbundsstyrelsens förslag: Nya regler i 
tävlingsbestämmelserna 
 

 
 
 
 
 
 

Ingress  
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

3 st. Beslut av Förbundsmötet, som påverkar 
innehållet i dessa bestämmelser, kan 
föranleda redaktionella förändringar av 
bestämmelserna. Dessa ska redovisas på 
följande Tävlingskongress. 

 

3 st. Beslut av Förbundsmötet, eller av 
Internationella Innebandyförbundets (IFF) 
beslutande organ som påverkar innehållet i 
dessa bestämmelser, kan föranleda 
redaktionella förändringar av 
bestämmelserna. Dessa ska redovisas på 
följande Tävlingskongress. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar  
Vår Tävlingskongress hålls vartannat år i okt-dec och tillägget i ingressen om att 
redaktionella förändringar kan behöva göras mellan Tävlingskongresser avser företrädesvis 
den situation som var inför detta spelår. Där Internationella Innebandyförbundets (IFF) 
genomfört regeländringar som påverkar formuleringar i våra TB. 

I kapitel 1 § 1 1 st. framgår att det är IFF:s spelregler som styr hur matcher spelas. Reglerna 
gäller för 4 år och den senaste versionen gäller fr o m 1 juli 2022. I TB:s kapitel 5 §§ 1-2 
regleras bestraffningar som följer av matchstraff. IFF som ersatt den tidigare indelningen i 
matchstraff 2 och 3 som istället delats upp och fått nya benämningar, tekniskt, lindrigt och 
grovt matchstraff. Detta är det exempel när redaktionella förändringar behöver göras för 
att regelverken ska samverka. 

 
 
 
Begrepp 

Barn- och ungdomsspelare: Spelare är barn- och ungdomsspelare t.o.m det spelår 
spelaren fyller 19 år. 
 
Supporter: Person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på 
annat sätt tydligt stödjer viss förening. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar  

Förslag: 

FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar 

  att     bifalla FS förslag till nya regler enligt nedan. 
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I idrottens verksamhetsidé framgår att vi följer barnkonventionen. För att beakta den i den 
praktiska idrottstillämpningen har Riksidrottsförbundet (RF) under våren 2022 antagit nya 
riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som kopplar samman barnkonventionen med 
idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Barnkonventionen omfattar alla under 18 
år men RF:s riktlinjer omfattar alla upp till och med 19 år, i syfte att inkludera gymnasieåren. 
 
En kort beskrivning är att barnkonventionens fyra grundprinciper:  
(Art. 2) Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
(Art. 3) Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 
(Art 6) Alla barn har rätt till liv och utveckling samt 
(Art 12) Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  
Kopplas samman med Idrottens värdegrund om  
(1) Glädje och gemenskap  
(2) Demokrati och delaktighet  
(3) Allas rätt att vara med  
(4) Rent spel 
 
Riktlinjerna riktar sig till företrädesvis Specialförbunden (SF) som ska göra en rad insatser 
för att skapa välkomnande och trygga miljöer med delaktighet och inflytande. Vad avser 
tävlingsverksamheten framgår speciellt att SF ska se över tävlingsformer, 
tävlingsbestämmelser och andra regelverk utifrån ett trygghets- och 
inkluderingsperspektiv samt för att öka barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande 
i tävlingsverksamheten. Sist men inte minst så framgår att vid alla beslut som direkt eller 
indirekt berör barn eller unga så ska en prövning av barnet/ungdomens bästa göras. 
Begreppet är väsentligt för den nya regel om könsdispens som föreslås i kap 2 § 1. av Se 
även bilaga Mall för Bedömning av barns bästa. 
 
Supporter: I många av de regler som avser förenings ansvar för arrangemangets ordning 
framgår att de har ansvar för sina supportrars uppträdande därför är begreppet 
nödvändigt för att definiera vad som avses med en sådan. Vi presenterar även ett nytt 
regelverk om arrangörsavstängningar som ska underlätta för föreningar att utestänga 
kända ordningsstörare från sina arrangemang, ett regelverk som även ska göra det möjligt 
att dessa personer inte dyker upp på bortamatcher i samma tävling.  
 

 
 

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§8 Registrering av förenings- och 
personuppgifter 
Förening, ledare, spelare och funktionär 
har genom sin medverkan i tävling 
samtyckt till att förenings- respektive 
personuppgifter registreras i 
tävlingsarrangörens dataregister samt att 
arrangören, inom ramen för sin 
verksamhet, oavsett framställningsform 
offentliggör uppgifterna. 
 

§8 Registrering av förenings- respektive 
personuppgifter     
Tävlingsstyrelsen registrerar och offentliggör 
förenings- respektive personuppgifter om 
bl.a. ledare, spelare och funktionärer i den 
omfattning som är nödvändig för tävlingens 
administration och genomförande.    
 
Det åligger varje förening att inhämta 
spelares och andra medlemmars bekräftelse 
på att de är medvetna om att registrering 
och offentliggörande av personuppgifter kan 
ske. 



     
  
 
 
 

3 
 

Det åligger varje förening att inhämta 
spelares och andra medlemmars 
godkännande i angivet hänseende.  

 
 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Den publiceringen av uppgifter som vi gör i iBIS fordrar inte samtycke enligt GDPR när den 
motiveras av en intresseavvägning. Den anses vara nödvändig för ett berättigat ändamål 
och förutsätter därför att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte 
väger tyngre. Paragrafen reglerar inte andra publiceringar som föreningen själva gör inom 
sin verksamhet där den rättsliga grunden i motsatts till detta ofta baseras på samtycke från 
varje medlem. 
 
 
 
Kapitel 2 Representationsregler 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§1 Spelbehörighet  
Endast spelare som innehar licens och som 
i övrigt är behörig enligt dessa 
bestämmelser får i match representera 
SIBF, SDF eller förening.  
 
Lag får endast bestå av spelare som är 
medlemmar i föreningen samt är 
licensierade i den förening i vars matcher 
spelarna deltar.  
 
Kap 3 § 3c. Könsdispens 
Spelare kan söka dispens för spel i flick-
/damserier och pojk-/herrserier hos 
tävlingsstyrelsen. För spelare som fyller 15 
år samma år som spelåret inleds eller 
yngre ska i möjligaste mån dispens 
medges.  
SDF har rätt att fastställa särskilda 
bestämmelser för distriktsserierna. 
Beviljade individuella distriktsdispenser 
överförs ej till förbunds- eller 
internationella tävlingar. 

 

§1 Spelares behörighet att delta i match 
Endast spelare som innehar licens och som i 
övrigt är behörig enligt dessa bestämmelser 
får i match representera SIBF, SDF eller 
förening. 
 
Lag får endast bestå av spelare som är 
medlemmar i föreningen samt är licensierade 
i den förening i vars matcher spelarna deltar. 
 
I av SDF anordnad tävling avsedd för spelare 
som är 12 år eller yngre får flick-/pojkspelare 
delta i flick-/pojklag utan dispens.  
 
I av SDF anordnad tävling avsedd för spelare 
13-18 år samt övrig tävlingsverksamhet får 
tävlingsstyrelsen bevilja dispens för 
flick/damspelare och pojk/herrspelare att 
delta i flick/pojklag eller dam/herrlag om 
särskilda skäl föreligger.  
 
I av SIBF anordnad tävling avsedd för spelare 
18 år eller yngre får tävlingsstyrelsen bevilja 
spel för flick/pojkspelare att delta i flick-
/pojklag om synnerliga skäl föreligger. 
 
Vid prövning av särskilda och synnerliga skäl 
ska samtliga omständigheter i det enskilda 
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fallet beaktas, till exempel: ålder, tävlingsnivå, 
om aktuell tävling är tävling om svenskt 
mästerskap enligt 3 kap. 4a §, skaderisk för 
berörda spelare samt rätten till en rättvis 
tävling. 
 
Beviljad dispens i av SDF eller SIBF anordnad 
tävling gäller enbart i den/de tävling/-ar 
dispensen utfärdades för. 
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Nuvarande regelverk om könsdispens återfinns under kapitel 3 Tävlingens genomförande 
under paragraf 3 Distriktsserier m.m. Av såväl regelns placering som dess formulering 
framgår att möjligheten till könsdispens är begränsad till spel i distriktsserier.  
 
Nuvarande regelverk är bristfälligt dels för att det inte ger någon ledning för hur 
prövningen ska gå till vid ett dispensförfarande. Den ledning som finns för spelare upp t o 
m 15 år är att dispens ska medges i möjligaste mån men ingen närmare beskrivning av vad 
som ska beaktas eller hur prövningen ska gå till. 
 
Riksidrottsförbundet har sedan vår senaste Tävlingskongress förändrat sina riktlinjer för 
barn och ungdomsidrott. Där betonas allas rätt att vara med som är en del av idrottens 
värdegrund och där framgår att det är av yttersta vikt att barn- och ungdomsidrotten inte 
av gammal vana delas in efter kön. Indelning ska i stället göras utifrån en bedömning av 
varje barns och ungdoms bästa och utifrån ambitionen att skapa en jämställd och 
inkluderande miljö.  
Specialförbunden ska också som ett mål i strategi 2025 anpassa sina tävlingsregler för att 
bli mer transinkluderande och skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara med utifrån 
sin könsidentitet. Det är en åtgärd för att kunna uppnå vårt mål som är ett livslångt 
idrottande i trygga miljöer fria från diskriminering.  
 
Eftersom könsdispens är en reglering om spelares behörighet att delta i match så passar 
regleringen bättre i andra kapitlet och i ett sammanhang med andra regler om 
spelbehörighet. I regeln finns en generell rätt att delta i tävling, oavsett kön, i tävlingar upp 
till 12 år. För övriga SDF tävlingar ska en dispens motiveras av särskilda skäl där ålder, 
tävlingsnivå, skaderisk för berörda spelare samt rätten till en rättvis tävling är sådant som 
ska vara för bedömning. Enligt barnkonventionen som avser spelare t o m 19 års ålder ska 
alla beslut som rör barn (notera begreppet barn-och ungdomsspelare) föregås av att man 
gjort en barnkonsekvensanalys med beaktande av barnets/barnens bästa. Detta är ett skäl 
för varför prövningar av detta slag ska göras i vår idrott som är indelad efter kön. Regeln 
möjliggör även deltagande i våra förbundstävlingar men ska föregås av en prövning av 
synnerliga skäl.  

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§3 Bindande match   
----- 
----- 

§3 Bindande match   
----- 
----- 
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Spelares deltagande i match enligt kap 2 
§§ 13-15 anses vara en bindande match 
för den förening i vilken spelaren har 
licens.   
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelverket om bindande match behöver definiera att matcher som en spelare deltagit i 
under ett Samarbetsavtal, Utlåningsavtal eller en Dubbel licens ska kopplas till §4 
definitionen av Moderförening och § 11 Byte av föreningstillhörighet där deltagandet i 
bindande match är väsentligt.  
 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§13 Samarbetsavtal 
----- 
----- 
Moderföreningen ansvarar för alla 
övergångar för sina licenserade spelare 
både till och från föreningen. Övergångar 
kan ej ske under perioden 1 februari till 30 
april. Fr.o.m. den 1 februari kan en spelare 
enbart delta i ett av representationslagen, 
det lag som spelaren först representerar i 
serie- eller kvalmatch fr. o. m. den 1 
februari. För att kunna delta i 
representationslaget med lägst 
divisionstillhörighet fr. o. m. 1 februari får 
aktuell spelare ej ha deltagit i 
representationslaget med högst 
serietillhörighets sista serie- eller 
kvalmatch innan 1 februari.  
 

En spelare i en förening som har 
samarbetsavtal kan vid alla tillfällen 
deltaga i moderföreningens alla lag, 
förutom representationslaget, som 
spelaren är kvalificerad för (d.v.s. även efter 
31/1).  
 

Spelaren kan delta i moderföreningens och 
samarbetsföreningens representationslag 
när den är spelklar: 
•   Vid samarbetsövergång från förening 
med lägre divisionstillhörighet, är spelaren 
spelklar direkt  

§13 Samarbetsavtal 
----- 
----- 
Moderföreningen ansvarar för alla 
övergångar för sina licenserade spelare både 
till och från föreningen. 

 

En spelare i en förening som har 
samarbetsavtal kan vid alla tillfällen deltaga i 
moderföreningens alla lag, förutom 
representationslaget, som spelaren är 
kvalificerad för (d.v.s. även efter 31/1).  

 

Spelaren kan delta i moderföreningens och 
samarbetsföreningens representationslag 
när den är spelklar: 
•   Vid samarbetsövergång från förening med 
lägre divisionstillhörighet, är spelaren 
spelklar direkt  
•  Vid samarbetsövergång från förening med 
högre divisionstillhörighet är spelare som ej 
deltagit i senaste serie- eller kvalmatch för 
laget med högre divisionstillhörighet 
spelklar   
Förtydligande: Vid övergång från exempelvis 
Allsvenskan till division 1 ska spelaren stå över en 
seriematch i den högre divisionen innan den får 
representera division 1-föreningen.  
 

Fr.o.m. den 1 februari kan en spelare enbart 
delta i ett av representationslagen, det lag 
som spelaren först representerar i serie- eller 
kvalmatch fr. o. m. den 1 februari. För att 
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•  Vid samarbetsövergång från förening 
med högre divisionstillhörighet är spelare 
som ej deltagit i senaste serie- eller 
kvalmatch för laget med högre 
divisionstillhörighet spelklar   
Förtydligande: Vid övergång från exempelvis 
Allsvenskan till division 1 ska spelaren stå över en 
seriematch i den högre divisionen innan den får 

representera division 1-föreningen.  
 
Förening som bryter mot detta regelverk 
kan ådömas straffavgift. Vid upprepade 
regelöverträdelser kan samarbetsavtalet 
annulleras. 

kunna delta i representationslaget med lägst 
divisionstillhörighet får aktuell spelare ej ha 
deltagit i representationslaget med högst 
serietillhörighets senaste serie- eller 
kvalmatch.  
Förening som bryter mot detta regelverk 
kan ådömas en tävlingsbestraffning enligt 
kap 5 § 4. Vid upprepade regelöverträdelser 
kan samarbetsavtalet annulleras. 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Förändringarna är redaktionella och innehåller en regeländring. 
Regelverket förändras redaktionellt när de generella förutsättningarna för spelklarhet i 
tidigare stycken 7-8 presenteras innan 1 februari begränsningen.  
För att föreningarna i månadsskiftet januari-februari ska kunna planera sina 
samarbetsövergångar för spelare på ett bättre sätt, och förhindra den inlåsningseffekt som 
exempelvis en oförutsedd inställd match i en högre serie får så formuleras regeln på ett 
liknande sätt som för Dubbel licens. Det innebär att spelare kan stå över match i den högre 
serien som spelas i februari för att bli spelklar i föreningen med lägre serietillhörighet.  
Överträdelser av regelverket, kan jämföras med att spelaren har licens för annan förening 
än den som spelaren representerar i bindande match. Därför bör detta jämställas med att 
vara okvalificerad spelare vilket innebär att det kan få tävlingsmässiga följder enligt det 
processförfarande som finns reglerat i kap 5 § 4. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§15 Dubbel Licens  
En förening har möjlighet att registrera 
fem (5) spelare som fyller minst 16 år 
samma år som spelåret inleds eller som är 
högst 22 år, då spelåret inleds, för dubbel 
licens med föreningar i annan division. En 
förening har möjlighet att ta emot fem (5) 
spelare med dubbel licens. Två föreningar 
kan ha ett maximalt utbyte om totalt två 
spelare med dubbel licens med varandra.  
----- 
----- 

 

§15 Dubbel Licens 
En förening har möjlighet att registrera 
fem (5) spelare som fyller minst 16 år 
samma år som spelåret inleds eller som 
är högst 22 år, då spelåret inleds, för 
dubbel licens med föreningar i annan 
division. En förening som saknar 
representationslag har möjlighet att 
registrera dubbel licens med 
föreningar som har representationslag 
enligt ovan.  
 
En förening har möjlighet att ta emot 
fem (5) spelare med dubbel licens. Två 
föreningar kan ha ett maximalt utbyte 
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om totalt två spelare med dubbel licens 
med varandra.  
----- 
----- 
 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är en komplettering avsedd för regelverkets syfte, att möjliggöra spel på en högre 
serienivå för en individuell spelare utan att den ska behöva lämna sin miljö, sitt lag, sin 
förening. Med detta tillägg kan en spelare delta i juniorlaget i sin moderförening och prova 
på seniorspel utan att för den skull behöva lämna sitt lag. 
 

 
 
 
 

Kapitel 3 Tävlingens genomförande 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 16 b Uteslutning i seriespel  § 16 b Uteslutning i seriespel 
 
----- 
----- 

- Om förenings ledare, spelare eller 
supportrar vid upprepade tillfällen 
gjort sig skyldiga till våld under eller i 
samband med match kan SIBF 
besluta om uteslutning ur den serie 
som laget deltar i. Se även kap. 5 §3. 

----- 
----- 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
För att betona förenings ansvar för supportrar införs en ny reglering om uteslutning ur 
seriespel. I denna regel återfinns sedan tidigare bl a möjlighet att utesluta förening för 
förening som gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter eller om spelare gjort sig 
skyldiga till dopingbrott. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

§17 Nedflyttning p g a ekonomiska 
missförhållanden  
Såvida det inte finns särskilda skäl ska 
förenings representationslag flyttas ned i 
seriesystemet när föreningen 
 - grovt åsidosatt vad som ålegat 
föreningen genom att i avsevärd 
omfattning underlåta att betala skatter 
och allmänna avgifter. 
 -underlåta att i rätt tid till SDF/SIBF betala 
klar och förfallen fordran på betydande 
belopp, som inte kan kvittas. 
Med betydande belopp avses här två (2) 
prisbasbelopp. 
Nedflyttning ska ske inför den seriestart 
som infaller närmast efter beslutet samt 
avse en (1) serienivå under den nivå 
föreningen är behörig att delta, eller i 
förkommande fall distriktets lägsta serie. 
Om föreningen har representationslag på 
såväl dam- som herrsidan ska det lag som 
befinner sig på högst nivå i seriesystemet 
nedflyttas 
 

§17 Nedflyttning p g a ekonomiska 
missförhållanden  
Såvida det inte finns särskilda skäl ska 
förenings representationslag flyttas 
ned i seriesystemet när föreningen 
 - grovt åsidosatt vad som ålegat 
föreningen genom att i avsevärd 
omfattning underlåta att betala skatter 
och allmänna avgifter. 
 -underlåta att i rätt tid till SDF/SIBF 
eller annan medlemsförening betala 
klar och förfallen fordran på betydande 
belopp, som inte kan kvittas. 
- genom styrelseledamöter eller andra 
personer med betydande inflytande på 
föreningens verksamhet, i väsentlig 
mån deltagit i matchfixning eller grovt 
åsidosatt sina skyldigheter att 
motverka matchfixning, eller på annat 
sätt, inom ramen för den idrottsliga 
verksamheten, gjort sig skyldig till 
ekonomiska eller andra oegentligheter 
som allvarligt skadat idrottens 
anseende. 
 

Med betydande belopp avses här två 
(2) prisbasbelopp. 
 

Nedflyttning ska ske inför den 
seriestart som infaller närmast efter 
tidpunkten för beslutet samt avse en (1) 
serienivå under den nivå föreningen är 
behörig att delta, eller i förkommande 
fall distriktets lägsta serie. I samband 
med beslut om nedflyttning ska 
prövningsorganet även besluta om 
nedflyttningen ska omfatta både 
dam- och herrlaget eller endast 
ettdera av lagen.  
 

Om nedflyttningen skulle framstå som 
uppenbart olämplig med hänsyn till 
att ifrågavarande seriestart är nära 
förestående, äger tävlingsstyrelsen 
besluta om att nedflyttningen ska 
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anstå till nästa 
seriesammansättningstillfälle. 
 

Utöver nedflyttning kan föreningen bli 
föremål för bestraffning enligt RF:s 
bestraffningsregler. 
 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Idrottens regelverk om matchfixning är nära sammankopplat till direkta och indirekta 
ekonomiska fördelar. Detta motiverar att överträdelser mot Idrottens reglemente om 
otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet (MFR) eller om man så vill 
Matchfixningreglementet även ska få idrottsliga följder när väsentliga föreningsföreträdare 
som styrelseledamöter eller andra personer med betydande inflytande på föreningens 
verksamhet är inblandade i sådant. Regelverket åsyftar även andra ekonomiska 
oegentligheter som exempelvis mutor som kan förekomma i tävlingar som inte omfattas 
av vadhållningsreglerna men där syftet är att vinna sportsligt. Även ett scenario med 
insiderinformation, att man delat kunskap med någon annan som kan användas för 
vadhållning omfattas av formuleringen som möjliggör att även sådant agerande kan 
bestraffas utöver vad som möjliggörs av MFR. 
Förändringarna vad avser att det ska ske en bedömning av vilket lag som ska nedflyttas 
motiveras av den situationen att en oegentlighet kan vara förknippad med ett lag inom 
föreningen då kan det motivera att det blir laget som ska nedflyttas.  
 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§18 Förening på obestånd 
Representationslag vars förening kommit 
på obestånd och genomfört 
rekonstruktion som lett till ansökan om 
ackordsförfarande eller att förening 
genomfört frivillig ackordsförhandling (så 
kallat underhandsackord), ska flyttas ned 
till en serie som ligger en serienivå lägre än 
den serie laget deltagit i senast. Beslut om 
nedflyttning får fattas först efter 
seriespelets slut, inkluderat eventuella 
kvalomgångar, och ska gälla fr.o.m. 
närmast följande säsong. 
 
----- 
----- 

 

§18 Förening på obestånd 
----- 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förening som dels ska flyttas ned som 
en följd av vad som angetts i detta 
stycke, dels ska flyttas ned en serienivå 
enligt vad som i övrigt är föreskrivet i 
dessa tävlingsbestämmelser eller i 
reglementet för elitlicensen, ska 
nedflyttas två serienivåer. 
----- 
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----- 
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Denna nya reglering är ett förtydligande av hur nedflyttning ska gå till för förening som 
redan genom sin tabellplacering eller ett beslut med anledning av nekad Elitlicens i 
förbundsserierna ska flyttas ned till en underliggande serie.  
 
 
 
 
 
Kapitel 4 Matchens genomförande 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 9 Matchprotokoll och 
resultatrapportering 
Det är arrangerande förenings ansvar att 
använda rätt matchprotokoll enligt 
seriekrav.  
 
SDF fastställer hur resultatrapportering 
sker i distriktstävlingar. 
 
I förbundsserierna ska hemmalaget 
rapportera matchresultat och annan 
information enligt direktiv från 
Tävlingsstyrelsen. 

§ 9 b Matchprotokoll och 
resultatrapportering 
Det är arrangerande förenings ansvar 
att använda rätt matchprotokoll enligt 
seriekrav.  
 
Tävlingsstyrelsen får fastställa 
särskilda regler vad gäller hantering av 
digitala matchprotokoll. 
 
SDF fastställer hur resultatrapportering 
sker i distriktstävlingar. 
 
I förbundsserierna ska hemmalaget 
rapportera matchresultat och annan 
information enligt direktiv från 
Tävlingsstyrelsen. 
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Det finns behov av att reglera förfarandet med digitala matchprotokoll, där införandet 
skiljer sig åt mellan tävlingar.  
 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 10 b Sekretariat  
----- 
----- 

§ 9 b Sekretariat  
----- 
----- 

SDF har rätt att fastställa särskilda 
bestämmelser i tävlingar avsedda för 
spelare 16 år eller yngre.  
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FS motivering till föreslagna ändringar 
Det finns behov av att kunna genomföra mer förenklade arrangemang företrädesvis i 
tävlingar för yngre spelare därför ska SDF medges en möjlighet att i seriekrav eller 
sekretariatsanvisningar reglera ett förenklat förfarande. 

 
 
 

 
 
Kapitel 5 Förenings ansvar m.m. 
Kapitelindelningen förskjuts fr. o. m. kapitel 5 som får en ny rubrik Förenings ansvar m.m. 
Här samlas regelverk som kopplas till föreningens ansvar för sitt arrangemang. 

Kapitlet ska få paragrafer enligt denna ordning 
§1 Allmänt om förenings ansvar vid matcharrangemang 
§2 Bestraffningsansvar för ordningsstörning m.m. vid match 
§3 Våld mot funktionär m.fl 
§4 Diskriminerande företeelser m.m. 
§5 Politiska budskap 
§6 Avbruten match på grund av ordningsstörning 
§7 Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare 
§8 Arrangemangsavstängning 
§9 Tillträdesförbud 
§10 Doping 
§11 Matchfixning och otillåten vadhållning 
§12 Misskreditering av innebandyns organisationer 
§13 Okvalificerad spelare  

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 4 §3 Förenings ansvar för 
arrangemang 
 
 
 
 
 
Arrangerande och gästande förening är 
ansvariga för sina respektive spelares, 
ledares, funktionärers och supportrars 
uppförande inom arenan under eller i 
samband med match. 
 

Arrangerande förening är ansvarig för 
ordningen och funktionärs arbetsmiljö i 
samband med match. 

§1 Allmänt om förenings ansvar vid 
matcharrangemang 
I seriekraven för förbundsserierna och 
distriktsserierna föreskrivs vad som i övrigt 
gäller avseende föreningars skyldigheter i 
samband med match i dessa serier. 
 

Arrangerande och gästande förening är 
ansvariga för sina respektive spelares, ledares, 
funktionärers och supportrars uppförande 
inom arenan under eller i samband med 
match. 
 

Arrangerande förening är ansvarig för 
ordningen och funktionärs arbetsmiljö i 
samband med match. 
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Arrangerande förening är skyldig att 
informera publiken om vilka 
ordningsregler som gäller i samband med 
match. 
 

Arrangerande förening är skyldig att se till 
att god säkerhet råder bland publiken och 
på matcharenan. Det är arrangerande 
förenings skyldighet att vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda funktionärer, 
spelare och publik från såväl fysiska som 
psykiska övergrepp eller kränkningar. 
  
Musik som spelas i arenorna får ej uttrycka 
missaktning mot folkgrupp eller annan 
grupp av personer med anspelning på ras 
och hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, religion eller sexuell läggning. 
Den får ej heller uppmana till brottslig 
handling eller annat agerande som hotar 
att störa den allmänna ordningen.  
 

Exponering av politiska budskap i 
matchprogram får endast förekomma i 
form av politiska partiers namn eller 
kännetecken. Andra former av politiska 
budskap är förbjudna, t.ex. politiska 
anföranden och manifestationer liksom 
andra liknande aktiviteter oavsett 
framställningsform. I fall där tvekan 
uppstår huruvida en aktivitet innefattar 
ett politiskt budskap beslutar 
tävlingsstyrelsen i frågan. 
 

Exponering av politiska budskap på 
arenareklam och matchdräkter regleras i 
kap. 1 §9. 
 

Förening är skyldig att vidta alla 
erforderliga åtgärder för att identifiera 
samt stänga av ordningsstörare som 
föreningen ansvarar för enligt 
tävlingsreglerna. Arrangörsavstängningar 
och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag 
(2005:321) om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang. Förening ska även 
vidta övriga åtgärder för att motverka att 

 

Arrangerande förening är skyldig att 
informera publiken om vilka ordningsregler 
som gäller i samband med match. 
 
 
Utgår (framgår av ovanstående) 
 
 
 
 
 
 
 
§5 Diskriminerande företeelser m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 Politiska budskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Politiska budskap 
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inträffad ordningsstörning upprepas vid 
kommande matcher.  
 

Ledare, spelare eller annan person får inte 
inleda diskussion med domarna när dessa 
är kvar på spelplanen eller på väg från 
spelplanen till omklädningsrummet. 
Endast matchdelegaten och domarcoach 
har tillträdesrätt till domarnas 
omklädningsrum om inte domarna 
medger annat.  
 

I seriekraven för förbundsserierna 
föreskrivs vad som i övrigt gäller avseende 
föreningars skyldigheter i samband med 
match i dessa serier. 
 

Förening som ej iakttar ovanstående 
skyldigheter kan åläggas 
tävlingsbestraffningar enligt kap. 5 §5. 
 

 
 
 
 
Ledare, spelare eller annan person får inte 
inleda diskussion med domarna när dessa är 
kvar på spelplanen eller på väg från 
spelplanen till omklädningsrummet. Endast 
matchdelegaten och domarcoach har 
tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum 
om inte domarna medger annat.  
 
 
Flyttas till nytt första stycke 
 
 
 
§2 Bestraffningsansvar för 
ordningsstörning vid match 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
1:a st. förtydligar att såväl SDF och SIBF för speciella tävlingar kan reglera ytterligare krav till 
skydd av säkerheten på arrangemangen. 

4:e st. utgår för att det framgår av sammanhanget i stycke 2-3 och hur föreningen ska ta 
ansvar för säkerheten regleras i detalj i efterföljande paragrafer. 

5:e st. utgår för att det framgår av ny § 5 Diskriminerande företeelser m.m.  

6:e st. flyttas till ny § 6 Politiska budskap  

7:e st. utgår när hänvisningen till den paragrafen är överflödig  

8:e st. flyttas till ny §8 Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare  

11:e st. flyttas till en ny §2 Bestraffningsansvar för ordningsstörning vid match 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 5 Föreningsansvar för 
ordningsstörning vid match 

 

§2 Bestraffningsansvar för ordningsstörning 
m.m. vid match 
----- 
----- 
 
I fråga om våld mot funktionär och 
diskriminerande företeelser finns 
särskilda bestämmelser i Kap 5 §§ 3 och 4 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
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Kapitlet reglerar förenings ansvar och i denna paragraf regleras vad en förening kan 
bestraffas för därför ändras rubriken. Tillägget är för att förtydliga att ansvar för våld mot 
funktionär eller diskriminerande företeelser är speciellt reglerat. 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 5 a Våld mot funktionär 
Om en förenings ledare, spelare eller 
supporter, för vilka föreningen kan anses 
vara ansvarig, under pågående match eller 
i anslutning därtill brukat våld mot 
matchfunktionär, har Tävlingsstyrelse rätt 
att besluta om en straffavgift och högst 
tolv poängs avdrag.   
Vidare får förening åläggas: 
att spela en eller flera matcher på annan 

arena än föreningens ordinarie 
hemmaarena, 

att spela en eller flera matcher utan 
åskådare. 

§ 3 Våld mot funktionärer m. fl.  
Om förenings ledare, spelare eller 
supportrar under eller i samband med 
match brukat våld mot funktionär, 
ledare, supporter eller annan 
utomstående, eller mot spelare och 
våldet klart överstiger sådan fysisk 
kontakt som är en naturlig del av 
spelet, får föreningen åläggas en 
straffavgift och högst 12 poängs avdrag.  
 
Vidare får förening åläggas: 
att    spela en eller flera matcher på annan 

arena än föreningens ordinarie 
hemmaarena, 

att    spela en eller flera matcher utan 
åskådare eller med ett begränsat antal 
åskådare. 

 
Vid upprepade förseelser, eller i särskilt 
allvarliga fall, får förenings lag 
uteslutas ur den serie laget deltar i. 
Föreligger särskilt försvårande 
omständigheter får därtill beslutas att 
laget inte får delta i seriespel 
nästkommande säsong. Påföljd får 
inte åläggas om föreningen kan visa 
att den inte genom fel eller 
försummelse orsakat aktuell händelse. 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelförändringen innebär att möjligheten till sanktioner skärps om en förening visar sig 
ha problem med återkommande våldsförseelser. Den kan skapa incitament för att en 
förening ska börja arbeta mer aktivt med de verktyg som finns exempelvis avvisning och 
arrangörsavstängningar. Se mer om detta nedan §§ 7-8. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kapitel 4 § 3 4-5 st. 
Arrangerande förening är skyldig att se till 
att god säkerhet råder bland publiken och 
på matcharenan. Det är arrangerande 
förenings skyldighet att vidta nödvändiga 

§ 4 Diskriminerande företeelse m.m.  
Förening, vars supportrar gör sig 
skyldiga till diskriminerade eller andra 
kränkande handlingar, eller spelas 
musik som uttrycker missaktning mot 
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åtgärder för att skydda funktionärer, 
spelare och publik från såväl fysiska som 
psykiska övergrepp eller kränkningar.  
Musik som spelas i arenorna får ej uttrycka 
missaktning mot folkgrupp eller annan 
grupp av personer med anspelning på ras 
och hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, religion eller sexuell läggning. 
Den får ej heller uppmana till brottslig 
handling eller annat agerande som hotar 
att störa den allmänna ordningen. 
 
 
  

folkgrupp eller annan grupp av 
personer med anspelning på ras och 
hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, religion eller sexuell 
läggning, eller som uppmanar till 
brottslig handling eller annat agerande 
som hotar att störa den allmänna 
ordningen får åläggas  
att   spela en eller flera matcher på annan 

arena än föreningens ordinarie 
hemmaarena, 

att    spela en eller flera matcher utan 
åskådare eller med ett begränsat antal 
åskådare. 

 
Vid bestämmande av påföljd ska som 
förmildrande omständigheter beaktas 
vad föreningen har gjort för att 
motverka aktuell händelse. 
 
Den som under eller i samband med 
match genom ord eller handling 
uttrycker sig kränkande mot person 
eller grupp av personer eller visar 
missaktning för folkgrupp eller annan 
sådan grupp av personer med 
anspelning på till exempel kön, 
hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, ålder eller annan 
omständighet som gäller den enskilde 
som person, ska anmälas till 
förbundsbestraffning. 
 
Då förenings supportrar 
vid upprepade tillfällen gör sig skyldiga 
till diskriminerade eller andra 
kränkande handlingar enligt ovan, ska 
föreningen dessutom anmälas till 
förbundsbestraffning. 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelverket består av två delar, förenings ansvar för sina supportrar och möjlighet att 
påföra den tävlingsbestraffningar för brister i ordningen. Den innehåller även en skyldighet 
att anmäla enskild ordningsstörare till bestraffning enligt idrottens regelverk 14 kap RF:s 
stadgar.  
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Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 4 § 3 6 st & 7 st.  
Exponering av politiska budskap i 
matchprogram får endast förekomma i 
form av politiska partiers namn eller 
kännetecken. Andra former av politiska 
budskap är förbjudna, t.ex. politiska 
anföranden och manifestationer liksom 
andra liknande aktiviteter oavsett 
framställningsform. I fall där tvekan 
uppstår huruvida en aktivitet innefattar ett 
politiskt budskap beslutar tävlingsstyrelsen 
i frågan. 
 
Exponering av politiska budskap på 
arenareklam och matchdräkter regleras i 
kap. 1 §9. 

§ 5 Politiska budskap 
Exponering av politiska budskap på 
arenareklam och matchdräkter eller i 
matchprogram får endast förekomma i 
form av politiska partiers namn eller 
kännetecken. Andra former av politiska 
budskap är förbjudna, t.ex. politiska 
anföranden och manifestationer liksom 
andra liknande aktiviteter oavsett 
framställningsform (text, ljud, bild eller 
annat). 
Förening, vars företrädare eller 
supportrar, under eller i samband med 
match brutit mot denna bestämmelse 
kan åläggas påföljd enligt §3. Påföljd får 
inte åläggas om föreningen kan visa 
att den inte genom fel eller 
försummelse orsakat aktuell händelse. 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelförändringen innebär att möjligheten till sanktioner skärps om en förening visar sig 
ha problem med återkommande våldsförseelser. Den kan skapa incitament för att en 
förening ska börja arbeta mer aktivt med de verktyg som finns exempelvis avvisning och 
arrangörsavstängningar. Se mer om detta nedan §§ 7-8. 
 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  



     
  
 
 
 

17 
 

Kapitel 4 § 6 c. Avbruten match på grund 
av ordningsstörning 
Tävling enligt seriemetoden 
----- 
----- 
Förening som ej iakttar ovanstående 
skyldigheter kan åläggas 
tävlingsbestraffningar enligt kap. 5 §5. 
Vid upprepade förseelser får förenings lag 
uteslutas ur den serie laget deltar i. Vid 
särskilt försvårande omständigheter får 
förenings lag uteslutas ur den serie laget 
deltar i redan vid den första förseelsen.  
Samtliga händelser i match där resultat 
fastställts enligt första eller andra stycket 
eller match spelats om i sin helhet 
annulleras, med undantag av vad som 
skrivs om bestraffning i kap. 5 §2.  
 
----- 
----- 

§6 Avbruten match på grund av 
ordningsstörning 
Tävling enligt seriemetoden 
----- 
----- 
Förening som ej iakttar ovanstående 
skyldigheter kan åläggas 
tävlingsbestraffningar enligt kap. 5 §3. 
Vid upprepade förseelser får förenings 
lag uteslutas ur den serie laget deltar i. 
Vid särskilt försvårande 
omständigheter får förenings lag 
uteslutas ur den serie laget deltar i 
redan vid den första förseelsen.  
Samtliga händelser i match där resultat 
fastställts enligt första eller andra 
stycket eller match spelats om i sin 
helhet annulleras, med undantag av 
vad som skrivs om bestraffning i kap. 6 
§2. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Endast en redaktionell förändring av hänvisningen till rätt kapitel återfinns här eftersom 
förändringen endast sker om förslaget om införandet av ett nytt kapitel 5 antas. 
 
 
 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 6 Tillträde till matcharena och 
avvisning av åskådare 
Den som kan befaras utgöra fara för 
ordningsstörning, den som är berusad eller 
som bär klädesplagg med text eller symbol 
som uttrycker missaktning för folkgrupp eller 
annan sådan grupp med anspelning på ras, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller 
religion ska vägras tillträde till matcharena. 
Detsamma gäller den som önskar medföra 
flagga, banderoll eller annat föremål med 
sådan text eller symbol. 
Den som anträffas inom matcharenan och är 
berusad eller som bär klädesplagg eller 
föremål som anges i föregående stycke, ska 
avvisas från arenan. 
SIBF, SDF och förening har rätt att på sakliga 
grunder förbjuda personer tillträde till sin 
matcharena. Förbudet kan avse en tid om 

§7 Tillträde till matcharena och 
avvisning av åskådare 
Den som kan befaras utgöra fara för 
ordningsstörning, inklusive men inte 
begränsat till, den som är berusad eller 
som bär klädesplagg med text eller 
symbol som uttrycker missaktning för 
folkgrupp eller annan sådan grupp av 
personer med anspelning på ras, 
hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung eller religion, ska vägras 
tillträde till matcharena. Detsamma 
gäller den som önskar medföra flagga, 
banderoll eller annat föremål med 
sådan text eller symbol liksom den 
som medför t.ex. rånarluva eller helt 
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högst två år. Den anmälde ska ges tillfälle att 
yttra sig före beslutet. Beslutet ska avfattas 
skriftligen samt innehålla uppgift om att 
beslutet får överklagas. 
Beslut om att förbjuda personer tillträde till 
matcharena som fattats av SIBF eller förening 
tillhörande förbundsserierna, får utsträckas till 
att omfatta samtliga matcharenor som nyttjas 
av föreningarna i förbundsserierna samt 
arenor där landskamper spelas i Sverige. 

eller delvis täcker ansiktet på ett sätt 
som försvårar identifikation 
(maskering) och som kan befaras 
utgöra fara för ordningsstörning. 
Detsamma gäller den som medför 
annat föremål som det på grund av 
särskilda omständigheter kan befaras 
ska användas som hjälpmedel vid 
brott. 
 
Den som anträffas inom matcharenan 
och är berusad eller som bär 
klädesplagg eller föremål som anges i 
föregående stycke, ska avvisas från 
arenan. 
 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Se ovan §8 Arrangemangsavstängning 
SIBF, SDF och förening har rätt att på 
sakliga grunder förbjuda personer 
tillträde till sin matcharena. Förbudet 
kan avse en tid om högst två år. Den 
anmälde ska ges tillfälle att yttra sig 
före beslutet. Beslutet ska avfattas 
skriftligen samt innehålla uppgift om 
att beslutet får överklagas. 
Beslut enligt första stycket får 
överklagas i enlighet med vad som 
gäller för överklagande av beslut om 
tävlingsbestraffning enligt 7 kap. 
Beslut från SDF eller förening vars 
representationslag deltar i en 
förbundsserie får överklagas 
till Juridiska nämnden. 
Om det slutliga beslutet om förbud av 
särskilda skäl inte kan avvaktas, får 
SIBF, SDF eller föreningen besluta att 
förbudet ska gälla tills vidare i 
avvaktan på att frågan avgörs slutligt. 
Beslut om avstängning som fattas av 
SIBF eller förening tillhörande 
förbundsserierna, får utsträckas till att 
omfatta samtliga matcharenor som 
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nyttjas av föreningarna i 
förbundsserierna och Svenska Cupen 
samt arenor där förbundsserielag 
spelar träningsmatcher och arenor där 
landskamper spelas i Sverige. 
Juridiska nämnden handlägger som 
första instans ärenden där SIBF ska 
pröva om en person ska förbjudas 
tillträde till matcharena/matcharenor. 
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Dessa båda är nya regler, den första avser avvisning av person som man befarar ska skapa 
ordningsstörningar och den andra reglerar förutsättningarna för arrangörsavstängningar.  
 
I motsats till tillträdesförbud som beslutas av åklagare är arrangörsavstängningen en åtgärd 
som arrangören/klubben vidtar för att freda sin anläggning.  En arrangörsavstängning är 
detsamma som att portförbjuda någon att bevista ett idrottsarrangemang på den egna och 
andras arenor. Som utgångspunkt gäller att en person inte får portförbjudas med hänsyn till 
personens ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella 
läggning (se BrB 16 kap. 9 § 3–4 st.) samt att saklig grund krävs för arrangörsavstängningen.  
 
Arrangörsavstängningar för personer som bryter mot portningen är relativt verkningslösa. 
Har någon väl tagit sig in är möjligheterna att avvisa ytterst begränsade. en person som 
blivit arrangörsavstängd men struntar i detta och går på matchen i varje fall har inte gjort sig 
skyldig till något brott. Därför har arrangören inte några rättigheter/möjligheter att kasta ut 
vederbörande enbart av den anledningen att hen är belagd med en arrangörsavstängning. 
För att detta ska vara möjligt krävs att vederbörande gör sig skyldig till någon form av 
ordningsstörning och på den grunden kan avvisas/avlägsnas av ordningsvakt eller polis.  
 
Det finns ingen uttömmande uppräkning över vad som kan rendera i en 
arrangörsavstängning. Det beror på att det är föreningarna ensamma som bestämmer vad 
som ska vara en handling som grund för arrangörsavstängning. Några exempel är  
 
• Misskötsamhet på läktaren genom att skrika för högt, göra obscena gester, kasta in saker 
på planen genom att på andra sätt bete sig på ett sätt på läktaren eller i arenan, eller i 
arenans närhet som inte överensstämmer med klubbens vilja hur en supporter ska 
uppträda i samband med klubbens matcher, skrika nedlåtande saker till egna laget,    
motståndarlaget eller annan funktionär (som exempelvis domaren)  
• Misskötsamhet genom att på olika sätt inte följa de uppmaningar som klubbens 
säkerhetspersonal ger bete sig illa mot annan publik utöva våld inne på arenan eller i 
arenans närhet  
• Misskötsamhet genom att tränga sig in på arenan utan att lösa entré till arrangemanget  
• Misskötsamhet genom att tala illa om klubben offentligt  
• Övriga förseelser/handlanden som klubben inte anser att man vill bli förknippade med  
 
Det kan noteras att den sista punkten i princip täcker in allt som inte finns med i övriga 
punkter. Detta tydliggör att en klubb med stöd av arrangörsrätten har rätt att i vilka fall som 
helst i princip ålägga en person arrangörsavstängning till klubbens arrangemang.  
 
Det enda krav som behöver uppfyllas är att det finns sakliga skäl för en 
arrangörsavstängning och att processen genomförs på ett rättssäkert sätt.  
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Vad avser sakliga skäl utgörs det av en aktivitet eller ett beteende/uppförande ingen 
prognos om framtida risk. Här är det väsentligt att en arrangörsavstängning är att anse som 
en bestraffningsåtgärd.  
 
Ett beslut om en arrangörsavstängning ska följa en bestämd process. Det innebär att 
föreningen måste delge beslutet före det att det ska tillämpas och att personen som 
arrangörsavstängningen gäller ska få tillfälle att yttra sig före det att beslutet är tänkt att 
gälla. Vidare uppställs att ingen kan åläggas mer än två års avstängning för en och samma 
förseelse. Detta innebär att ingen avstängning utifrån arrangörsrätten kan förlängas, såvida 
inga andra förseelser inträffar under tiden som personen ifråga är avstängd.  
 

 
 
 
 

Kapitel 6 Bestraffning 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  
 

§ 1a. Undantag från Regelhandboken 
I tävling avsedd för spelare som är 16 år 
eller yngre ska följande undantag från 
Regelhandboken tillämpas: 

- När en spelare som inte är noterad i 
matchprotokollet deltar i matchen. 
Förseelsen ska ej leda till tekniskt 
matchstraff, utan i matcher där 
utvisningar tillämpas i stället 
bestraffas med mindre lagstraff. 
Spelaren noteras därefter och får 
fortsätta matchen. 

- När en spelare deltar som utespelare 
efter att i samma match ha deltagit 
som målvakt. 
Förseelsen ska ej leda till lindrigt 
matchstraff, utan det är tillåtet att 
delta som utespelare, trots att man 
tidigare i matchen deltagit som 
målvakt. 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är en regel som återfinns i många SDF:s seriekrav och som varit reglerat i TB tidigare. 
Avsteg från regelboken ska vara reglerade av SF därför ska detta regelverk framgå av TB. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  
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Kapitel 5 § 4 Okvalificerad spelare  
Spelare som har licens för annan förening 
än den som spelaren representerar i 
bindande match, är avstängd, spelar under 
falskt namn/personnummer, är 
underårig/överårig utan dispens, ej 
genomfört en internationell övergång från 
den utländska förening som spelaren 
senast varit licensierad för eller i övrigt ej 
äger rätt att vistas i landet. 

 

Nytt kapitel 5 §14 Okvalificerad spelare  
Spelare som ej genomfört en nationell 
eller internationell övergång från den 
förening som spelaren senast varit 
licensierad för, har licens för annan 
förening än den som spelaren 
representerar i bindande match, ej är 
spelklar enligt regelverket om 
samarbetsavtal eller distriktsseriers 
regelverk om flytt av spelare mellan 
föreningens seniorlag, är avstängd, 
spelar under falskt 
namn/personnummer, är 
underårig/överårig utan dispens, eller i 
övrigt ej äger rätt att vistas i landet. 
 

 
 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Definitionen av okvalificerad spelare utvidgas för att motsvara förändringarna i 
representationsreglerna avseende samarbetsavtal och för att SDF:n ska ha möjlighet att 
bestraffa förening som flyttar spelare mellan förenings olika lag på ett felaktigt sätt.  
Endast en redaktionell förändring som avser inplaceringen i TB om förslaget att reglera 
Förenings ansvar för arrangemang i eget kapitel (kapitel 5) godtas. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

11 § Avslutning 

 
 

Information: Avrapportering Målbursundersökning 

 
 

Förbundsstyrelsen informerar om att undersökningen, utifrån uppdrag från den extra 

Tävlingskongressen 2021, är genomförd – se bilaga: 

”Rapport angående förslag till förändrad målbur på blå nivå” 
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förslag till förändrad 

målbur på blå nivå 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Mårten Storm och Mattias Lind 
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Sammanfattning 

Bakgrund 
För att bistå Svenska innebandyförbundets uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en 

målburstorlek anpassad för blå nivå, genomfördes en mindre undersökning på målgruppen. 

Den teoretiska utgångspunkten är den icke-linjära pedagogikens antagande att utveckling sker 

i en matchlik miljö. Målburens storlek är en faktor i den miljön, då det kommer att påverka 

målvaktens förutsättningar att rädda bollen. Tekniska aktioner för utespelare och 

räddningsprocent identifierades som möjliga mått för att se hur målburstorleken påverkar 

spelet för både utespelare och målvakter. Frågeställningarna som rapporten utgick ifrån var:  

skiljer sig antalet tekniska aktioner för utespelare vid spel med den nya målburen (140 x 105 

cm) jämfört med knatteliganmålet (120 x 90 cm) och skiljer sig målvaktens räddningsprocent 

vid spel med de två olika målburarna samt hur ser det ut i förhållande till räddningsprocent 

vid seniorspel?  

Metod 
Blå nivå delades in i två grupper: yngre (9-10 år) och äldre (11-12 år). Tre flicklag och tre 

pojklag rekryterades till vardera grupp. Deltagarna fick spela tre matcher (2x10 minuter) med 

de båda målburarna, vilket gav totalt sex perioder/grupp/målbur. 

Resultat  
Sammantaget påvisar inget av resultaten att målburarnas storlek har någon betydande 

påverkan på utespelarnas beteende i spelet. De uppvisar liknande mängd för både spelvolym 

och avslut med båda målburarna, trots en skillnad i spelvolym för pojkar. Ingen signifikant 

skillnad uppmättes i räddningsprocenten men den ser ut att sjuka en aning vid spel med de 

nya målburarna.  

Diskussion 
De yngre målvakterna verkar klara av den nya buren på ett rimligt sätt, sett till att det inte 

visats någon signifikant skillnad på den genomsnittliga räddningsprocenten mellan de två 

målburarna för dem. Samtidigt hamnar de äldre målvakterna i större grad på en realistisk nivå 

i jämförelse med det stora spelet, sett till medelvärden i räddningsprocent, men som inte 

heller visar någon signifikant skillnad målburarna emellan. 

Slutsats 
Utifrån det som kunnat observeras i denna rapport görs bedömningen att de nya målburarna 

kan vara ett rimligt steg på blå nivå, dock bör denna rapport vidare kompletteras med 

kvalitativa bedömningar av målvakters rörelser i spelet.   
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Kommentar från författarna av rapporten 

Gällande resultatet anser vi att underlaget från denna rapport enbart inte är tillräckligt för att 

ge en tydlig rekommendation gällande förändring av målbur på blå nivå. Rapporten bör 

kompletteras med ytterligare undersökningar innan något kan sägas med säkerhet.  

 

Utifrån den tillgängliga informationen anser vi att sannolikheten att en förändring skulle ha 

några negativa effekter är mycket låg samtidigt som vi ser potential för en bättre miljö för 

målvakten. I rapportens slutsats står det att “de nya målburarna kan vara ett rimligt steg på 

blå nivå” men för att veta detta krävs mer kunskap inom ämnet.  

 

Gällande hur pass viktigt det är med denna förändring är också svårt att säga men med den 

begränsade information vi har så finns det inget som tyder på att denna förändring skulle ha 

någon avgörande effekt, då väldigt få signifikanta skillnader identifierats i statistiken.  

 

Vi skulle inte förorda att en förändring görs nu enbart utifrån denna rapport. Det vore att ta ett 

att ta ett förhastat beslut mot otillräcklig bakgrund. Vi tycker att resultatet av denna rapport 

ska tolkas som att det finns anledning att undersöka saken vidare genom en pilotsäsong i SDF 

eller en mer omfattande undersökning.  

 

Vi anser att det viktigaste för målvaktens utveckling inte primärt ligger i målburens storlek, 

utan snarare i vad tränare utbildar målvakterna i gällande teknik och rörelsemönster. Att 

utveckla sättet vi ser på målvaktsspel och hur vi utbildar målvakter tycks betydligt viktigare 

utan att ha någon djupare insyn i just detta.    
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Bakgrund 

Under Svensk innebandys extra tävlingskongress 2021-04-21 beslutade kongressen att bifalla 

motion 9.4 från Östergötlands innebandyförbund (Svensk innebandy 2021). Motionen 

innebär att spel fyra-mot-fyra med målvakt (4v4) ska gälla för hela blå nivå senast till 

säsongen 22/23 samt att SIBF ska undersöka “möjligheten att ta fram en målbursstorlek 

anpassad för blå nivå”.  

I antagandet, ur den icke-linjära pedagogiken, att funktionell teknik utvecklas effektivt 

genom tekniska aktioner i en anpassad matchlik miljö (Chow et al. 2016, s. 167), bör det vara 

eftersträvansvärt att öka frekvensen av dessa aktioner i spel för både målvakter och 

utespelare.  

Den “anpassade” matchlika miljön skapas vanligtvis genom mindre spelformer 

(smålagsspel) där tanken är att färre spelare på planen ger fler aktioner per spelare. En 

spelaktion definieras i svensk innebandys utvecklingsmodell som “en samverkan mellan 

informationsprocessen och färdigheterna spelförståelse, teknik och fysik samt den 

psykologiska förmågan”. (SIU) Syftet med den anpassade miljön är att öka frekvensen av 

dessa aktioner och därmed uppnå en högre träningsvolym. I dagsläget har det visat sig att för 

seniorspelare finns det en statistisk påvisad skillnad i spelvolym mellan 5v5 och 4v4 med ett 

högre antal tekniska aktioner per spelare i 4v4. För ungdomsspelare har samma tendens 

påvisats, om än inte statistiskt säkerställd. (Lind & Storm 2019)  

Den teoretiska utgångspunkten är alltså att effektiv träning sker i en anpassad matchlik 

miljö (Chow et al. 2016, s. 167); att definiera och sedan realisera denna miljö är utmaningen 

vi står inför när vi tar beslut kring alltifrån hur en specifik träning ska genomföras till vilken 

målbursstorlek som är mest lämplig på blå nivå.  

Matchlik miljö för målvakt på blå nivå kan ses som att försvara en målbur som förhåller 

sig till relativt lika förutsättningar som en seniormålvakt i en fullstor målbur. En anpassad 

målbur där dimensionerna skalas upp så målvakter på blå nivå har ett mellanting mellan den 

fullstora målburen och knatteliganmålet skulle kunna skapa en mer matchlik miljö för dessa 

målvakter. Idag finns det två målburar för matchspel. Det fullstora målet mäter 160 x 115 cm 

och knatteliganmålet som mäter 120 x 90 cm. Idag ska samtliga 4v4-matcher på blå nivå 

spelas med knatteliganmålet. Svenska innebandyförbundet har tagit fram ett förslag på 

anpassad målbur för blå nivå (140 x 105 cm).  

Spelare på blå nivå växer. Främst börjar en tillväxtspurt för flickor vid 8-9 års ålder där 

flickorna växer cirka fem centimeter per år, som sedan kulminerar vid 11-12-års ålder med en 

tillväxt på cirka 10 centimeter per år. Pojkar i åldern 9-12 växer cirka 5-7 centimeter per år 

och hamnar i sin tillväxtspurt först i åldern 12-15. (Kenney, Wilmore & Costill 2021, s. 515) 

Översikten av tillväxtspurter är naturligtvis generaliserande, och dessa sker individuellt, men 

blir viktig i samtalet kring målburarnas storlek för spelare på blå nivå då målet, utifrån att 

träningen ska vara matchlik, är att efterlikna förutsättningarna för målvakterna på seniornivå 

att rädda bollen på.  

Enligt den tidigare studien som gjorts på äldre spelare (Lind & Storm 2019) ökar 

antalet avslut då ungdomarna spelar smålagsspel istället för 5v5. Samma trend har visats i, 

bland annat, fotboll (Owen et al. 2013). Fler avslut kan innebära fler möjligheter för 

målvakten att rädda bollen, det vill säga fler tekniska aktioner. Fler tekniska aktioner ger fler 
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möjligheter till utveckling. Enligt den icke-linjära pedagogiken bör dessa aktioner ske i en så 

matchlik miljö som möjligt. För målvakten innebär det att förutsättningarna för att rädda 

bollen är så lika som möjligt, jämfört med det stora spelet på seniornivå. Ungdomsmålvakter 

bör rimligtvis lyckas i lika stor grad som en seniormålvakt, för att det ska anses vara 

matchlikt.  

De rörelser en ungdomsmålvakt behöver göra för att rädda bollen bör därför efterlikna 

rörelserna en seniormålvakt utför i sina räddningsaktioner. Det kan då det anses viktigt att 

proportionerna mellan ungdomsmålvakter och målbur bör motsvara proportionerna på 

seniornivå. Det är dock viktigt att komma ihåg att tillväxtspurter sker på individnivå, som 

tidigare diskuterats. Detta gör storleken på målburar problematisk på blå nivå, där spelarna 

vuxit och växer olika mycket under de åren. Ytterligare en aspekt man bör ha i åtanke är att 

det inte går att förvänta sig att målvakter på blå nivå kan utföra samma rörelser som en 

målvakt på seniornivå. Däremot bör vi arbeta för att förutsättningarna för att rädda bollen på 

blå nivå motsvarar seniormålvakternas förutsättningar, och därmed inte enbart titta på 

proportionerna. Som jämförelsevärde kan då seniormålvakternas räddningsprocent stå som 

riktvärde för hur ofta en målvakt lyckas i sina aktioner för att rädda bollen. Den 

genomsnittliga räddningsprocenten för målvakter i svenska superligan herr och dam har de 

senaste två säsongerna varit mellan 73-78 %. (SSL 2022) Mer kunskap om hur målburens 

storlek påverkar förutsättningarna att rädda bollen kan erbjuda underlag för hur vi skapar en 

så god utvecklingsmiljö som möjligt för ungdomsmålvakterna.   

Det bör också tas i beaktande huruvida målvaktens förutsättningar att rädda bollen i en 

större målbur också påverkar utespelarnas förutsättningar att göra mål. Då spel för ungdomar 

vill efterlikna det stora spelet behöver utespelarna ges möjligheter att fatta liknande beslut 

som görs på seniornivå, exempelvis om det är för enkelt att göra mål i spel 4v4 på blå nivå, 

skulle det kunna leda till att spelaren tränar in beteenden i spelet som inte är applicerbara på 

seniornivå, och således inte efterliknar det stora spelet. På så vis är det också intressant att 

utforska huruvida utespelarnas agerande påverkas av en större målbur.  

Idag har vi inget underlag för att bedöma hur matchlik miljön är för våra 

ungdomsmålvakter som spelar 4v4. Det blir således svårt att fatta väl underbyggda beslut 

kring vad som kommer vara bäst för målvakternas utveckling, i match- och träningsmiljön. 

Data som beskriver miljön för målvakterna kan utgöra en grund för vidare diskussion, samt 

eventuellt fungera som en del av ett underlag för beslutsfattande gällande spelformer och 

matchmiljö.  

Syfte 

Denna rapport syftar till att ta fram data om vad som händer i spelet i allmänhet, och för 

målvakten i synnerhet, när spel 4v4 sker med målbursstorleken (140 x 105 cm) jämfört med 

knatteliganmålen (120 x 90 cm).  
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Frågeställningar 

● Skiljer sig antalet tekniska aktioner för utespelare vid spel med den nya målburen 

(140 x 105 cm) jämfört med knatteliganmålet (120 x 90 cm)? 

● Skiljer sig målvaktens räddningsprocent vid spel med de två olika målburarna samt 

hur ser det ut i förhållande till räddningsprocent vid seniorspel?  

Metod 

Deltagare 

I undersökningen delas blå nivå in i två åldersgrupper: yngre (9-10 år) och äldre (11-12 år). 

Sex grupper för vardera åldersgrupp rekryteras inom stockholmsområdet (tre grupper med 

flickor och tre grupper med pojkar) vilket totalt ger tolv grupper.  

Datainsamling 

En turnering arrangeras över två dagar, där varje grupp spelar två matcher om 2 x 10 minuter 

på vardera målbur. Detta innebär totalt fyra matcher per grupp, varav två på knatteliganmålet 

och två på det nya målet.  

Matcherna spelas in och kodas i efterhand vid videogranskning, utifrån givet protokoll. 

Deltagandet är frivilligt och samtycke från vårdnadshavare och deltagare samlas in innan 

turneringen genomförs. Efter dataextrahering raderas videomaterialet.  

Tre kameror monteras runt varje spelplan; två kameror i bortre hörn, samt en kamera 

centralt som följer spelet.  

Protokoll 

 

Match Period Yngre Äldre Flickor Pojkar Knattemål Nya mål 

        

Mottagna bollar  

Erövrade bollar  

Avslut  

Avslut på mål  

Mål  



7 

 

Begreppsförklaring 

Mottagna bollar   

● Mottagen passning från medspelare.   

Erövrade bollar   

● Bollinnehav vinns genom att bollen fysiskt erövras från motståndaren, 

genom bruten passning eller genom erövring av lös boll som ingen har 

kontroll på.   

Avslut  

● Medveten aktion där spelare avser att skjuta bollen mot mål.   

Avslut på mål  

● Alla skott som tar innanför målramen och tvingar målvakten till en aktion 

för att förhindra mål.   

Mål 

● Antal mål gjorda under sekvensen. 

Mottagna och erövrade bollar summeras och delas med antalet utespelare enligt Gréhaigne et 

al (1997, s. 507) begrepp för spelvolym. Detta ger ett mått för utespelarnas delaktighet i 

spelet. 

Avslut på mål och mål summeras som totalt antal avslut som kan eller blir mål, och 

divideras sedan med antalet gjorda mål, för att sammanställa målvakternas räddningsprocent i 

varje sekvens. 

Dataanalys 

Det inspelade materialet observerades och data extraherades manuellt med hjälp av 

protokollet i avsnittet ovan. Spelvolymen per spelare räknades ut genom att summera 

mottagna och erövrade bollar och sedan dividera summan med antalet utespelare på planen (8 

stycken). Avslut för utespelare summerades för varje period. Även räddningsprocenten för 

varje period räknades ut genom att dividera totalt antal avslut på mål med samma siffra minus 

antal mål. Datan fördes in i statistikprogrammet Jamovi, där t-tester genomfördes mellan 

perioderna med knatteliganmål (120 x 90 cm) och de föreslagna målen (140 x 105 cm). Dessa 

genomfördes först för alla flickor, 120 x 90 cm med 140 x 105 cm, och sedan på samma vis 

för alla pojkars genomförda perioder. Därefter genomfördes t-tester för varje grupp: flickor 

yngre, flickor äldre, pojkar yngre och pojkar äldre. För t-testerna användes genomgående 

signifikansnivå p < 0,05.  

Resultat 

Denna del redovisar resultatet av dataanalysen. Inledningsvis presenteras resultatet kring 

utespelarnas tekniska aktioner för att fastställa om de olika målburarna har någon mätbar 

påverkan på utespelarnas aktioner i spelet. Därefter redovisas målvakternas räddningsprocent 

för att se huruvida målburens storlek påverkar målvaktens förutsättningar att lyckas i sina 

aktioner för att rädda bollen.  
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Tekniska aktioner 

Gällande utespelarnas tekniska aktioner så var spelvolym det första utfallsmåttet för analys. 

Därefter analyserades frekvensen av avslut.  

Spelvolym  

Flickor 

Flickorna visade ingen signifikant skillnad i spelvolym vid spel med de olika målburarna. 

Ingenting tyder på att målburens storlek påverkar flickornas delaktighet i spelet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojkar 

Hos pojkarna observerades en liten, men signifikant skillnad, i spelvolym där volymen går 

ner en aning då spel sker med de nya målburarna (140x105). Utslaget på antal bollkontakter 

per spelare per minut så innebär det 0,17 färre bollkontakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslut 

Flickor 

Det verkar inte som att de nya målburarna leder till fler avslut från utespelarna, ingen 

signifikant skillnad kunde observeras i jämförelse med knatteligamålet för flickorna.  
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Pojkar 

Pojkarna visade inte heller någon skillnad i antalet avslut vid spel med de olika målburarna. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sammantaget påvisar inget av resultaten att målburarnas storlek har någon betydande 

påverkan på utespelarnas beteende i spelet. De uppvisar liknande mängd för både spelvolym 

och avslut med båda målburarna, trots en skillnad i spelvolym för pojkar.  

Räddningsprocent  

Flickor  

Flickorna visade en signifikant skillnad i räddningsprocent mellan de båda målburarna. 

Räddningsprocenten sjunker med 17,3 procentenheter vid spel på det nya målet 140x105.  
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Pojkar 

Pojkarna visar ingen signifikant skillnad i räddningsprocent mellan de olika målburarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelse äldre och yngre  

När åldersgrupperna jämfördes med sig själva, återfanns inte heller någon signifikant 

skillnad. 

 

Flickor  

 

 

 

 

 

Pojkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Rapporten tittade på två frågeställningar som berörde utespelarnas beteenden och möjligheter 

till teknisk utveckling i spelet, samt huruvida möjligheten att rädda bollen för målvakterna 

skiljde sig mellan de två målen. 
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Skiljer sig antalet tekniska aktioner för utespelare vid spel med den nya 

målburen (140 x 105 cm) jämfört med knatteliganmålet (120 x 90 cm)? 

Under observationerna har det inte påvisats någon skillnad för hur många tekniska aktioner 

spelarna får möjlighet till att utvecklas. Inte heller antalet avslut visade någon signifikant 

skillnad i spelet mellan de två målburarna, förutom för pojkarna, där spelvolymen sjönk med 

två aktioner per period. Detta bör ändå betyda att spelet i sig är i mångt och mycket 

detsamma för utespelare och att utespelarna tar samma beslut, oberoende av storlek på de två 

målburarna som tittats på i den här rapporten. Det betyder att spelarna inte bör lära in ett 

beteende att, exempelvis, skjuta oftare när målburen är större, vilket sedan inte är gångbart 

när de blir äldre.  

Då någon större skillnad för utespelarnas möjligheter till utveckling uteblev kan fokus 

flyttas till hur ofta målvakterna lyckades. 

Skiljer sig målvaktens räddningsprocent vid spel med de två olika målburarna 

samt hur ser det ut i förhållande till räddningsprocent vid seniorspel?  

Spelet på blå nivå framstår som, subjektivt sett, oorganiserat och slumpmässigt. Detta kan ha 

haft en påverkan på den data som extraherats från videogranskningen, där spridningen är stor 

när det kommer till räddningsprocent. Däremot framgår det att det finns en knapp, men ändå 

signifikant, skillnad för flickmålvakters räddningsprocent i spelet med de nya målburarna då 

räddningsprocenten sjönk från cirka 82% till cirka 65%. För pojkarna påvisades ingen 

statistisk skillnad i räddningsprocent, som var densamma runt 65%.  

Det verkar dock inte finnas några negativa effekter av den nya målburen. Det går att 

ana en trend att det görs fler mål på den nya målburen, men målvakternas räddningsprocent 

på blå nivå är jämförbar med seniormålvakternas i det stora spelet. Målvakterna kommer 

sannolikt bli mer aktiva i det stora målet och behöva röra sig mer, då de inte fyller målet lika 

väl inledningsvis på blå nivå, innan växtspurter slagit till. Det kan å ena sidan anses positivt 

om man tänker att mer rörelse och aktivitet bidrar till bättre träning. Å andra sidan så är det 

viktigt att den rörelse som sker är överförbar till det stora spelet. Om målvakterna behöver 

flytta sig orimligt mycket i spelet finns risken att de lär sig att överarbeta i sin teknik.  

Om bedömningen görs att målvakternas rörelser i spelet med de nya målburarna blir 

mer matchlika utifrån det stora spelet 5v5, samt att vi kan tänka oss att acceptera en något 

lägre räddningsprocent, skulle de nya målburarna kunna vara ett bra steg i att göra spelet på 

blå nivå mer matchlikt och således skapa en bättre utvecklingsmiljö för våra 

ungdomsmålvakter.  

Slutsats  

Det är en ytterst komplex fråga att uttala sig om vad som är bättre eller sämre gällande 

storleken på de två målburarna. Först och främst behöver det finnas en bedömning om vad 

som anses vara bra, gällande ungdomsspelares utbildning i allmänhet, och målvakters 

utveckling i synnerhet. Den här rapporten har tagit utgångspunkt i att fler tekniska aktioner 

för utespelare i matchspel, samt en räddningsprocent som i stora drag ligger i närhet av det 
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stora spelets målvakters räddningsprocent, bör vara gynnsamt. Detta bör kompletteras med en 

kvalitativ bedömning av målvakters rörelser i spelet för att få ett bredare underlag för beslut. 

De trender, utan att kunna säkerställas statistiskt, som den här rapporten påvisar är att 

räddningsprocenten sjunker med den större målburen, men fortfarande befinner sig inom ett 

rimligt spann gentemot referensvärdena ur det stora spelet. Detta, i kombination med att 

något för höga värden har observerats när de äldre spelarna spelar på de små målburarna, gör 

vår slutsats till att de nya målburarna sannolikt kommer vara bättre för ungdomsmålvakters 

utveckling på blå nivå.  

De yngre målvakterna verkar klara av den nya buren på ett rimligt sätt, sett till att det 

inte visats någon signifikant skillnad på den genomsnittliga räddningsprocenten mellan de två 

målburarna för dem. Samtidigt hamnar de äldre målvakterna i större grad på en realistisk nivå 

i jämförelse med det stora spelet, sett till medelvärden i räddningsprocent, men som inte 

heller visar någon signifikant skillnad målburarna emellan.  

För utespelarna skiljde sig inte antalet tekniska aktioner målburarna emellan, förutom 

hos pojkar, och samma beslut angående avslut verkar tas oberoende av vilken målbur som 

användes. Det bör dock tänkas på att denna observation är efter en sex perioder lång 

introduktion av den större målburen och huruvida detta kan tänkas ändras över tid går inte att 

säga i den här rapporten.  

Utifrån det som kunnat observeras i denna rapport görs bedömningen att de nya 

målburarna kan vara ett rimligt steg på blå nivå, dock bör denna rapport vidare kompletteras 

med kvalitativa bedömningar av målvakters rörelser i spelet.  
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