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§ 1 Allmänt 
 
§ 1.1. Klasser/indelning  
Säsongen 2022–2023 tillämpas tillfälliga regler för följande serier: 

- P Ljusröd 10 Svårsvår 
- P Ljusröd 10 Svårlätt 
- F Röd 10 Svår 

 
De tillfälliga reglerna innebär att ovanstående serienivåer tillämpar regelverket för 
serienivåerna P Blå Svårsvår, P Blå Svårlätt och F Blå Svår. 
 
Övriga matcher på röda nivåer spelas enligt Svensk Innebandys 
Utvecklingsmodell - Röd nivå. Klassindelningen är nivåanpassad. Det finns ingen 
kvalificering för att spela på en viss nivå. Stockholms Innebandyförbund, StIBF, 
placerar lagen på lämplig nivå baserat på spelarnas ålder och tidigare resultat i 
seriespel. Dock finns en åldersbegränsning i de Röda klasserna där spelarna som 
äldst får vara födda år 2006. 

 
Denna säsong spelas följande nivåer i de Röda serierna enligt följande 
rekommendationer:  
 
 
Flickor Röd 
 

- Flickor Röd Lätt 13 år (födda 2009). 
Lag som inte kommit så långt i sin utveckling eller är nystartade. Viktigt att 
lämna denna nivå till ”lätta” lag. 

 
- Flickor Röd Medellätt 13–14 år (födda 2008–2009). 

Lag som tidigare spelade Lag som tidigare spelade i Röd Medellätt, Röd 
Lätt eller någon av någon av de blå seriernas högre nivåer.  
 

- Flickor Röd Medel 14–15 år (födda 2007–2008). 
Lag som tidigare spelat på Röd Medellätt eller placerat sig i det lägre 
skiktet av Röd Medel. 
 

- Flickor Röd Medelsvår 14–16 år (födda 2006–2007). 
Lag som tidigare spelat på Röd Medel och som har kommit långt i sin 
utveckling. 

 
- Flickor Röd Svår 15–16 år (födda 2006–2007). 

Lag som kommit mycket långt i sin utveckling med en stomme i 
åldersklasserna 2006–2007. 
 

Pojkar Ljusröd 
 

- Pojkar Ljusröd Lätt 13 år (födda 2009). 
Lag som inte kommit så långt i sin utveckling eller som är nystartade. 
Viktigt att lämna denna nivå till ”lätta” lag i åldersklassen-2009. 
 

- Pojkar Ljusröd Medellätt 13–14 år (födda 2008–2009). 



 
 
Denna serie är främst till för de lag som tidigare spelade i Ljusröd Lätt eller 
legat i det mellersta eller lägre skiktet av tabellen i Blå Svårlätt eller i Blå 
Medel-Svår med spelare som inte kommit så långt i sin utveckling. 
 

- Pojkar Ljusröd Medel 13–14 år (födda 2008–2009).  
Lag som kommit en bit i sin utveckling. Tidigare har de spelat på Ljusröd  
Medellätt, tillhört det mellersta skiktet i tabellen i Blå Svårsvår eller de 
bättre lagen i Blå Svårlätt. 
 

- Pojkar Ljusröd Medelsvår 13–14 år (födda 2008–2009). 
Lag som tidigare spelat på Ljusröd Medel eller som tillhört de bästa lagen i 
Blår Svårsvår. 
 

- Pojkar Ljusröd Svår 14 år (födda 2008). 
Lag som kommit mycket långt i sin utveckling med en stomme i 
åldersklassen 2008. 
 

Pojkar Mörkröd 
 

- Pojkar Mörkröd Lätt 15 år (födda 2007). 
Lag som inte kommit så långt i sin utveckling eller är nystartade. Viktigt att 
lämna denna nivå till ”lätta” lag i åldersklasserna 2007. 
 

- Pojkar Mörkröd Medellätt 15–16 år (födda 2006–2007). 
Denna serie är främst till för de lag som spelade i Mörkröd Lätt eller Ljusröd 
Medel förra säsongen och lag i åldersklasserna 2006–2007 som inte 
kommit så långt i sin utveckling.  
 

- Pojkar Mörkröd Medel 15–16 år (födda 2006–2007). 
Lag som kommit en bit i sin utveckling. Tidigare har de spelat på Mörkröd 
lätt eller Ljusröd Medelsvår alternativt den övre delen av serien i Ljusröd 
Medel. 
 

- Pojkar Mörkröd Medelsvår 15–16 år (födda 2006–2007). 
Lag som tidigare spelat på Mörkröd Medellätt eller som låg i mellersta till 
lägre delen av tabellen i Ljusröd Svår. 
 

- Pojkar Mörkröd Svår 16 år (födda 2006). 
Lag som kommit mycket långt i sin utveckling med en stomme i 
åldersklassen 2006. 
 

§ 1.3 Kombinerade lag  
I StIBF:s ungdomsserier kan två (2) föreningar delta med ett gemensamt lag. 
Laget anmäler sig som A/B till seriespel där lag A är formell förening. Endast ett (1) 
lag per klass får spela som A/B. Ansökan om kombinerade lag görs till 
Tävlingskommittén på StIBF. 
 
§ 2. Matcharenor  

 
§ 2.1. Spelplan 
En spelplan är godkänd i och med att StIBF skickar ut en officiell kallelse till 
match i denna hall. 



 
 
§ 3 Före match 

 
§ 3.1. Matchprotokoll  
Hemmalaget samt bortalaget registrerar laguppställningarna i iBIS. Vid 
vardagsmatcher skall detta göras senast 24 timmar innan matchstart. Vid  
helgmatcher senast klockan 12.00 fredagen innan match. I de fall 
laguppställningen ändras i sista stund skall den slutgiltiga laguppställningen  
läggas in i iBIS innan match. Detta görs lämpligen med mobiltelefonen via 
m.ibis.innebandy.se 
 
I de fall StIBF uppmärksammas på att matchprotokollet i iBIS inte uppdaterats 
med alla deltagande spelare innan aktuell match startat tillämpas följande 
påföljder i fallande ordning: 
 

- Muntlig varning till förening och ledare från StIBF 
- Skriftlig varning till förening och ledare från StIBF 
- Tävlingsavgift om 500 kr/match 

 
Hemmalag ansvarar för att ett fysiskt protokoll tas fram till matchen. 
Matchprotokoll från iBIS ska i första hand användas. Matchprotokollet skall vara 
bortalaget tillhanda senast 45 min innan matchstart. 
 
§ 3.2 Representationsrätt  
 
Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer.  
Om samma förening deltar med flera lag är det tillåtet att förflytta spelare mellan 
lagen och nivåerna enligt följande regler.  
 
Röd nivå Flickor 
En spelare i åldersspannet 2006–2009 får endast flytta en (1) nivå nedåt från den 
högsta nivån som spelaren deltagit i inom det Röda segmentet. 
 
Enskild spelare i åldersspannet 2006–2009 som bedöms att ha kompetens, fysik 
och sociala förutsättningar kan flytta obegränsat antal nivåer uppåt. Även till Svart 
nivå. Spelare som deltagit i match på Svart nivå (DJ), likställs med att ha spelat på 
Röd Svår nivå. 
 
Spelare födda 2006 har A-licens och dessa spelare tillåts även att spela i 
föreningens seniorlag. I de fall dessa spelare deltagit i match i seniorserie likställs 
detta med att spelaren deltagit på Röd Svår nivå. 
 
Spelare med B-licens (födda 2007 eller senare) tillåts inte delta i matcher på 
seniornivå. 
 
Lag med spelare som är födda år 2006–2009 ska spela på någon av de Röda 
nivåerna. De fem (5) olika Röda nivåerna möter behovet där alla lag i åldern 2006–
2009 ska kunna hitta sin nivå. Det är ytterst viktigt att Medellätt och Lätt nivå 
lämnas till lag som inte kommit så långt i sin utveckling eller som är nystartade. 
 
Lag på Röd nivå får dock ha spelare som är födda senare än 2009 men  
spelartruppen varje match får maximalt bestå av 50 % av dessa spelare födda -
2010 eller -2011. 



 
 
Det finns också en generell dispens för en spelare som är född -05 att få delta i 
Röd match. Spelar denna spelare på Svart nivå igen så blir denna spelare låst till  
 
Svart nivå. För övrigt är spelare födda -05 hänvisade till spel i Svarta serier 
(DJ/Senior). 
 
Om lag av något skäl vill undantas från någon del i dessa regler skall laget ansöka 
om dispens och tydligt motivera varför en sådan dispens ska godkännas. 
 
Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer (Ljusröd nivå Pojkar) 
En spelare i åldersspannet 2008–2009 får endast flytta en (1) eller max två (2) 
stycken nivåer nedåt från den högsta nivån som spelaren deltagit i inom det 
Ljusröda segmentet. 
 
Enskild spelare i åldersspannet 2008–2009 som bedöms att ha kompetens, fysik 
och sociala förutsättningar kan flytta obegränsat antal nivåer uppåt. Även till 
Mörkröda nivåer. Spelare som deltagit i match på Mörkröd nivå, likställs med att 
ha spelat på Ljusröd Svår nivå. 
 
Lag med spelare som är födda år 2008–2009 ska spela på någon av de Ljusröda 
nivåerna och ska inte (utom i undantagsfall) spela på Blå nivå. 
 
De fem (5) olika Ljusröda nivåerna möter behovet där alla lag i åldern 2008–2009 
ska kunna hitta sin nivå. Det är ytterst viktigt att Medellätt och Lätt nivå lämnas till 
lag och spelare som inte kommit så långt i sin utveckling eller som är nystartade. 
Lag på Ljusröd nivå får dock ha spelare som är födda senare än -09 men 
spelartruppen varje match får maximalt bestå av 50 % av dessa spelare födda -
2010 eller -2011.  
 
Det finns också en generell dispens för två (2) stycken spelare som är födda -07 att 
få delta i Ljusröd match. Dessa ”överåriga” spelare får inte ha spelat på Mörkröd 
och blir låsta till Ljusröd resten av säsongen.  
 
För övrigt är spelare födda -07 hänvisade till spel i Mörkröda serier. 
Om lag av något skäl vill undantas från någon del i dessa regler skall laget ansöka 
om dispens och tydligt motivera varför en sådan dispens ska godkännas. 
 
Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer (pojkar mörkröd nivå) 
En spelare i åldersspannet 2006 - 2007 får endast flytta en (1) eller max två (2) 
stycken nivåer nedåt från den högsta nivån som spelaren deltagit i inom 
mörkröda segmentet. 
 

Enskild spelare i åldersspannet 2006–2007 som bedöms att ha kompetens, fysik 
och sociala förutsättningar kan flytta obegränsat antal nivåer uppåt. Även till Svart 
nivå. Spelare som deltagit i match på Svart nivå (HJ), likställs med att ha spelat på 
Mörkröd Svår nivå. 
 
Spelare födda 2006 innehar A-licens och dessa spelare tillåts även att spela i 
föreningens seniorlag. I de fall dessa spelare deltagit i match i seniorserie likställs 
detta med att spelaren deltagit på Mörkröd Svår nivå. 
 



 
 
Spelare med B-licens (födda 2007 eller senare) tillåts inte delta i matcher på 
seniornivå. 
 
Lag med spelare som är födda år 2006–2007 ska spela på någon av de Mörkröda 
nivåerna och ska inte spela på Ljusröd nivå. 
 
De fem (5) olika Mörkröda nivåerna möter behovet där alla lag i åldern 2006–2007 
ska kunna hitta sin nivå. Det är ytterst viktigt att Medellätt och Lätt nivå lämnas till 
lag som inte kommit så långt i sin utveckling eller som är nystartade. 
 
Lag på Mörkröd nivå får dock ha spelare som är födda senare än -07 men 
Spelartruppen varje match bör maximalt bestå av 50 % av dessa spelare födda -08 
eller senare. I de fall en förening vill anmäla ett lag till en mörkröd nivå där laget 
består av mer än 50% av spelare födda 2008 eller senare ska detta göras i dialog 
med Stockholms Innebandyförbund. 
 
Det finns också en generell dispens för en spelare som är född -05 att få delta i 
Mörkröd match. Spelar denna spelare på Svart nivå igen nivå så blir denna spelare  
låst till Svart nivå. För övrigt är spelare födda -05 hänvisade till spel i Svarta serier 
(HJ/Senior). 
 
Om lag av något skäl vill undantas från någon del i dessa regler skall laget ansöka 
om dispens och tydligt motivera varför en sådan dispens ska godkännas. 
 
§ 3.3. Ledarlicens   
Vid matcher på Grön till Svart nivå är det krav på att samtliga barn- och 
ungdomsledare inom distriktets verksamhet ska ha giltig ledarlicens. Ledarlicens 
erhålls genom att ledaren går en utbildning. Första steget oavsett nivå är 
Grundutbildningen. För att förnya en befintliga licens går ledaren en Steg- eller 
Licensfortbildning. Varje genomförd utbildning ger en ledarlicens som är giltig i 
tre (3) år efter genomför utbildning. Förening vars lag har en ledare på matcher 
som inte innehar ledarlicens kan dömas till bestraffning. 
 
Följande steg tillämpas: 
 

1. Samtal/e-post till föreningen om utebliven ledarlicens på ledare i båset. 
StIBF har genom matchprotokoll upptäckt att ledare med ej giltigt eller 
utebliven ledarlicens närvarat i båset. Föreningen uppmärksammas om 
kommande utbildningar. 

2. Förening blir bestraffad med en avgift på 1 000 kr/ledare/match. Om 
ledaren blivit uppmärksammad om saknad av ledarlicens och inte 
genomfört utbildning eller anmält sig till kommande utbildning.  

 
Ledare som innehar ledarlicens och uppträder olämpligt vilket väsentligt skadar 
sporten och/eller dess anseende kan få ledarlicensen indragen. 
 
§ 3.4. Uppvärmning 
Inför varje match har lagen rätt till minst två (2) minuters uppvärmning på 
spelplanen. Har det blivit förseningar i hallen så gäller inte två (2) minuters 
uppvärmning. I övrigt gäller att matcherna ska startas på utsatt tid. 
 



 
 
 
§ 3.5. Entré 
Det är inte tillåtet att ta en entréavgift i ungdomsserier. 
 
§ 3.6. Sekretariatet och avbytarbåsen  
Följande matchfunktionärer ska finnas: 

- En tidtagare. 
- En protokollförare. 

 
I StIBF:s serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat, 
utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida. 
 
§ 3.7.  Matchdräkt  
a) Hemmalag ska spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av StIBF 
fastställt spelprogram. Saknas uppgift om hemmalagets färg på matchdräkt i 
StIBF fastställda spelprogram så är alltid hemmalaget skyldiga att byta 
matchdräkt.  
b) Gästande lag/bortalag ska före avresa till match förvissa sig om vilken 
matchdräkt hemmalaget ska använda genom upplysningar i av StIBF fastställt 
spelprogram (iBIS). I ungdomsklasserna kan domarna godkänna spel med västar 
istället för att ställa in matchen. Föreningen som genomför matchen i västar kan 
bötfällas enligt gällande bestämmelser. Då domare bedömer att lagen har 
förväxlingsbara matchdräkter gäller följande(c-d):  
c) Gästande lag/bortalag åläggs byta matchdräkt. Har bortalag ingen annan 
matchdräkt eller västar att tillgå förlorar laget på W.O.  
d) Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a, åläggs 
hemmalaget att byta matchdräkt. Har hemmalag ingen annan matchdräkt att  
tillgå förlorar laget på W.O.  
e) Spelare i lag som spelar match ska använda likadan matchdräkt. Det är ej 
nödvändigt med likadan matchdräkt i hela föreningen.  
f) Vid spel med ej reglementsenlig matchdräkt utgår en tävlingsavgift. Vid 
upprepning av förseelsen inom samma förening kan TK besluta enligt Svenska 
Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser kap.1, § 8 - 9, föreningsansvar.  
 
Gemensam reklam på matchdräkt mellan föreningar inom samma serie/serier 
måste godkännas av StIBF. 
 
§ 3.8.  Spelarlicenser  
Licenser ordnas genom Svenska Innebandyförbundet. För mer information se 
www.innebandy.se 
 
Licenskontroller görs löpande. Licenskontroller kan utföras av domare i tjänst eller 
av StIBF utsedda kontrollanter. 
 
Om en licenskontroll genomförs på er förening gäller följande:  
-Laget ges max fem (5) minuters vila i omklädningsrummet efter match.  
-Vid kontrollen ska spelarens privata legitimation tas fram och jämföras med 
föreningens licensierade spelare i iBIS. 
-Om privat legitimation saknas ska spelaren ovillkorligen lämna personuppgifter 
till kontrollanterna.  
-Samtliga spelare och ledare är skyldiga att besvara frågor från kontrollanterna.  

http://www.innebandy.se/


 
 
-Om någon spelare lämnar omklädningsrummet eller arenan när licenskontroll är 
påkallad, utan att ge sin identitet till känna hos kontrollanterna anses detta som 
ett försök till licensfusk. Licenskontroll kan utföras före match. 
 
§ 4 Under match 

 
§ 4.1. Speltid  
Röd nivå spelas med 3x15 min. Effektiv speltid sista 3 min. 
 
§ 4.2.  Paus  
En paus mellan perioderna ska vara fem (5) minuter. Domaren avgör när spelet 
ska återupptas. 
 
§ 4.3. Regelundantag vid ungdomsmatcher  
I ungdomsklasser (till och med Röd nivå) får en spelare som markerats som 
målvakt, i samma match delta som utespelare med klubba.  
När en spelare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i ungdomsmatch (till 
och med Röd nivå) skall detta bestraffas med två (2) minuters lagstraff. Spelaren 
noteras därefter i protokollet och får fortsätta matchen. 
 
§ 5. Efter match  

 
§ 5.1. Resultatrapportering och betalning  
Hemmalaget skall rapportera in matchresultat i iBIS senast åtta (8) timmar efter 
matchens slut.  
Resultaten kommer att offentliggöras och det är viktigt att förbundet får in 
resultaten denna väg för att regelbunden resultatuppföljning ska kunna ske och 
därmed följa upp att lagen spelar på rätt nivå. 
I Röd klass ansvarar hemmalag för att rapportera in resultatet till StIBF via iBIS. 
Dessa används som underlag för utvärdering samt framtida serieindelning. 
Föreningarna som bryter mot detta blir: 
 
1) Skriftligt tillrättavisande. 
2) Muntligt tillrättavisande.  
3) Tävlingsavgift på 500 kr/tillfälle.  
 
 
Stockholms innebandyförbund betalar ut domararvodena åt föreningarna som 
betalningsförmedlare och fakturerar föreningarna under säsong. StIBF betalar 
eventuella resekostnader till domarna. 

 
Domararvoden 
Pojkar Mörkröd Svår   330 kr/domare 
Pojkar Mörkröd Medelsvår  330 kr/domare 
Pojkar Mörkröd Medel   330 kr/domare 
Pojkar Mörkröd Medellätt  330 kr/domare 
Pojkar Mörkröd Lätt   330 kr/domare 
Pojkar Ljusröd Svår   330 kr/domare 
Pojkar Ljusröd Medelsvår  270 kr/domare 
Pojkar Ljusröd Medel   270 kr/domare 
Pojkar Ljusröd Medellätt  270 kr/domare 



 
 
Pojkar Ljusröd Lätt   270 kr/domare 
Flickor Röd Svår   330 kr/domare 
Flickor Röd  Medelsvår   330 kr/domare 
Flickor Röd  Medel   270 kr/domare 
Flickor Röd  Medellätt   270 kr/domare 
Flickor Röd  Lätt   270 kr/domare 

 
§ 5.2. Matchprotokoll  
Matchprotokollet skall kontrolleras och skrivas under av domarparet direkt efter 
match. Domare 1 skall ta med sig det fysiska protokollet efter match och spara 
detta resten av innevarande säsong. I det fall StIBF behöver uppgifter som finns i 
det fysiska protokollet skall domare 1 kunna skicka över en kopia på protokollet 
med kort varsel. 
 
§ 5.3. Walk Over (W.O.)  
Om lag inte infinner sig till spel på utsatt tid för utannonserad match utdöms 
W.O. av StIBF eller närvarande domare.  
 
W.O. döms ut i följande fall:  
- Vid ogiltigt uteblivande från match.  
- När förening ej har erforderligt antal spelare för att fullfölja matchen.  
- När förenings lag utan giltig anledning lämnar spelplanen före speltidens slut.  
- När föreningens spelare, ledare, funktionär eller supporter för vilken föreningen 
är ansvariga för, i samband med eller under match uppträder på ett för idrotten 
otillbörligt sätt eller gör sig skyldig till våldshandlingar mot funktionärer, 
motståndare eller publik på sådant sätt att domare anser att matchen måste 
avbrytas, beslut om att avbryta match kan endast fattas av domare.  
 
Då W.O. dömts ut ska fastställd W.O.-avgift erläggas till StIBF. Föreningen kan 
åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärers resekostnader, 
arrangerande förenings kostnader, den kostnad laget kunde ha haft för att 
genomföra matchen samt övriga styrkta kostnader.  
Om samma lag i en serie lämnar W.O. vid två (2) tillfällen under innevarande 
säsong riskerar laget att uteslutas från serien. 
 
Om ett lag lämnar W.O. vid någon av de tre sista omgångarna under säsongen 
utgår en förhöjd W.O.-avgift på 2 000 kr/tillfälle. 
 
 


