
Protokoll fört vid Tävlingskonferensen 2016 

Söndagen den 21 januari, Idrottens Hus, Karlstad 

 

Närvarande: 

Representanter från 22 föreningar 

Representanter från VIBF:s Tävlingskommitté 

Representanter från VIBF:s kansli och styrelse 

 

 

VÄLKOMMEN, UPPROP OCH PRESENTATION 

Tävlingskommittéens ordförande Anders Nilsson hälsade deltagarna välkomna till konferensen och 

påminde om att mötet är ett rådgivande forum inför att Tävlingskommittén lägger fram förslag till 

VIBF:s styrelse, som sedan slutgiltigt klubbar besluten om nästa års tävlingsverksamhet.  

 

VIBF:s kanslichef Camilla Olsson genomförde en närvarokontroll och introducerade en 

presentationsrunda laget runt. 

MOTION 1 – FÖRÄNDRING AV LILLA VM 

Mötet ansåg att Lilla VM absolut bör göras om i enlighet med presenterat förslag. För att undvika 

toppning föreslogs att VIBF kan skriva in, som en rekommendation, i inbjudan att toppning ej ska 

förekomma. Sedan är det upp till föreningarna att efterleva detta. 

MOTION 2 - FÖRÄNDRING AV SENIOR-DM 

Mötet ansåg att föreslagen förändring bör genomföras och att det är mycket positivt att testa ett 

nytt upplägg. Vikten av att det ska vara representationslaget som deltar i DM poängterades. Dock 

konstaterades att det inte går att lagstifta om detta, men att det kan vara en lämplig 

rekommendation från VIBF:s sida  

MOTION 3 – FÖRÄNDRING AV JUNIORSERIER PÅ DISTRIKTSNIVÅ 

De presenterade formerna för nya juniorserier på dam- och herrsidan har föregåtts av förmöten, där 

de föreningar som är aktuella för dessa serier i Värmland och Örebro varit inbjudna. Vid dessa möten 

har berörda föreningar tillsammans diskuterat hur uppläggen bör se ut.  

Även sittande tävlingskonferens samtyckte till förslagen och ansåg att de nya serierna bör sjösättas. 

För att förslaget ska kunna bli verklighet måste dock även övriga inblandade förbund (Örebro och 

Västmanland) slutgiltigt säga ja till förslagen. 

Frågan ställdes hur antalet platser ska fördelas mellan de tre deltagande distrikten. 

Tävlingskommittén kommer att fastsälla detta tillsammans med övriga inblandade förbund. 

Precis som i övriga junior- och ungdomsserier kommer det att vara tillåtet att spela med 

kombinerade lag i dessa nya serier. 

 

Det som skiljer damsidan från herrsidan i de presenterade förslagen är åldern, där herrsidan föreslås 



ha 17 år som högsta ålder och damsidan 20 år.  Detta efter att berörda tränare lyft utmaningen med 

att annars få ihop lag på damsidan. 

Både herr och damsidan kommer att ha både ett bredd- och ett elitalternativ. 

MOTION 4 – FÖRÄNDRING AV SERIESYSTEMET FÖR BARN OCH UNGDOMAR 

VIBF:s tävlingskonsulent Johan Carlsson gick igenom de tre olika förslagen i denna motion, varpå 

föreningarna fick kommentera och ställa frågor. 

Diskussionen kan sammanfattas enlig nedan: 

En majoritet av föreningarna ställde sig negativa till Stockholmsmodellen, medan man tyckte att 

Västerbottenmodellen har ett flertal fördelar. Den är mer flexibel och underlättar för föreningarna 

att slussa in nya spelare som vill börja spela innebandy i ”sen” ålder. Modellen erbjuder en möjlighet 

för alla att få spela på sin nivå, vilket också är grundtanken med SIU. 

Dock ansåg en majoritet av mötet att det allra bästa vore att fortsätta med nuvarande klassystem, 

men där göra vissa modifieringar i enlighet med SIU. Det finns en klar vilja att gå mot en större grad 

nivåanpassning och ett förslag är därför att VIBF bjuder in berörda ledare till en träff innan 

serieläggningen, så att serierna kan anpassas 

Innan beslut tas i denna fråga kommer VIBF att skicka ut en enkät till alla föreningar om vilken modell 

man föredrar och hur resonemanget går hos respektive förening. 

MOTION 5 – SERIESTART EFTER NYÅR FÖR UNGDOMSSERIERNA 

Stefan Sköld, Nordmarken, redogjorde för motionen som hans förening skickat in. Mötet samtyckte 

till förslaget om att första helgen efter nyår hålls fri för cupspel.  

 

Vidare ansåg mötet att hela mars bör betraktas som en innebandymånad och att seriespel absolut 

kan pågå den månaden ut.  

MOTION 6 – SPELARE MED B-LICENS I SENIORSERIER 

Cicci Engh, Edebäck, redogjorde för motionen som hennes förening skickat in och påtalade 

utmaningen som föreligger på tjejsidan, där Edebäck inte skulle klara sig utan dispenser. Flera 

föreningar uttryckte samma dilemma, också främst på damsidan.  

Tävlingskommitténs ordförande Anders Nilsson meddelade att TK planerar att ligga kvar med samma 

dispensregler som nuvarande säsong, det vill säga generellt 3 B-licenser i distriktsserierna. Däremot 

kommer alla dispenser i förbundsserierna att försvinna, undantaget nya damettan, där 

dispensreglerna ännu inte är fastslagna.  

ÖVRIGA FRÅGOR 

- Regler om att använda glasögon i distriktsserierna. 

Frågan lyftes om vad som egentligen gäller inom detta område och Tävlingskommitténs Anders 

Nilsson klargjorde läget. Kruxet är att texten om glasögon inte finns med i regelverket, men däremot i 

tävlingsbestämmelserna. Det som gäller är att domarna ska notera under ”anmärkningsvärda 



förhållanden” om spelare inte efterföljer regeln, så att en rapport når kansliet, som sedan i steg ett 

skickar en varning till det berörda laget. Upprepar samma lag förseelsen så kan böter utdömas. 

Mötet ansåg att VIBF gärna får trycka på ännu tydligare om glasögonregeln, vilket blir en hjälp för 

föreningarna att i sin tur trycka på spelarna. 

 

- Domare 

Svårigheten i att få tag på föreningsdomare lyftes och olika insatser för att stärka 

föreningsdomarsidan diskuterades.  

 

- Sidbyte eller ej  

Mikael Engh, Edebäck, lyfte frågan om huruvida det är nödvändigt att byta sida i periodpaus eller 

inte. Anders Nilsson meddelade att detta finns reglerat i regelboken och att domarna är tillsagda på 

utbildningar att sidbyte ska ske ner till FK3/PK3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


