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Kapitel 3 Tävlingens genomförande 

§3 Distriktsserier m.m. 
§3b.  Barn- och ungdomsinnebandy (tidigare kap 3 § 8 a.) 

Se bilagorna ”Seriekrav senior”, ”Seriekrav ”junior- och ungdom” och ”Seriekrav HJ17 
Region”. 
 

 

§3c.  Könsdispens (kap 3 § 9) 

I poolspelen på Grön nivå råder en generell könsdispens utifrån SIBF:s 
tävlingsbestämmelser kap. 3 § 9. 
 
I övriga serier kan förening ansöka om könsdispens. 
 
Anmälan om lagtillhörighet  
Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som 
följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas ska göras av 
SDF. 
 

§4 Mästerskapstävlingar 
§4b.  Distriktsmästerskap (kap 1 § 5) 

DM Herr och Dam 
DM för seniorer spelas i följande klasser: Herrar, Damer. 
 



 

 

Distriktsmästerskapen (DM) genomförs i cupform.  
Första steget är kvalspel i form av gruppspel där lag från distriktsserierna deltar. Från 
kvalet går sedan ett visst antal lag vidare till slutspelet. 
 
I slutspelet, som avgörs i enskilda matcher antingen hemma eller borta, tillkommer lag 
som spelar i förbundsserierna. Vinnaren av respektive match går vidare till nästa omgång. 
 
I slutspelet spelar laget med lägst serietillhörighet har hemmamatch. Spelar lagen i 
samma serie är det serieplacering från föregående säsong som avgör. Seedning i varje 
omgång från förra årets seriespel inför lottningen av respektive omgång av slutspelet. 
Finalerna spelas samma helg som finalerna i ungdomsklasserna. 
 
Matchtiden är 3 x 20 minuter effektiv tid, med 10 minuters paus. Vid oavgjord ställning 
efter full tid tillgrips sudden death i max 10 minuter, därefter straffslagsavgörande enligt 
regelhandboken. 
 
Maximalt ett lag per förening kan anmälas till seniorklasserna i DM. 
 
Svenska Cupen 
Vinnaren av dam- respektive herr-DM är kvalificerad att delta i Svenska Cupen den 
efterföljande säsongen. 
 
Om vinnande lag säkrar en plats i Svenska Cupen via serieplacering tillfaller platsen i 
Svenska Cupen till det förlorande finallaget i DM. Om även detta lag är 
direktkvalificerat tillfaller platsen i Svenska Cupen vinnaren av lottning mellan de båda 
semifinalförlorande lagen.  
 
Åldersgräns DM Herr och Dam 
För spel i DM för seniorer måste spelaren inneha A-licens (född 2006) eller tidigare. 
 
Dispenser 
Se kapitel 2 § 1A i SIBF.s tävlingsbestämmelser. 
 
 
DM Juniorer  
 
Junior-DM genomförs som turnering/cup under en helg med ett inledande gruppspel och 
sedan ett avslutande slutspel med finalmatcher. Matchtiden i gruppspel är normalt 3x15 
minuter rullande tid sista 3 minuterna effektiva.  
 
Reservation för att matchtiderna och spelschema kan ändras av Tävlingsstyrelsen 
beroende på antal anmälda lag. 
 
Åldersgräns DM Juniorer 
För spel i DM för juniorer måste spelaren vara födda 2003 eller senare. 
 
 
DM Ungdom 
Ungdoms-DM spelas i följande klasser: P 15 och F 15. 
 
Inga åldersdispenser tillåts i ungdoms-DM. 
 
Junior-DM genomförs som med utslagsmatcher under säsongen och en avslutande final i 
februari. Varje omgång spelas i bäst av en match. Viss seedning sker baserat på 
föregående säsongs resultat i Lilla VM. 
 
   



 

 

§8 Sammansättning distriktsserierna (Ny) 

Dam 
Division 1 Region är en regional serie som består av 12 lag. Den regionala omfattningen av 
serien är Värmlands IBF (inkl. föreningar från Bengtsfors och Åmåls kommuner), Örebro 
Läns IBF och Västmanlands IBF. 
 
Division 2 består av 10 lag och Division 3 består av det antalet laget som är kvalificerade för 
serien samt alla nyanmälda lag. De två sistnämnda serierna består av föreningar från 
Värmlands IBF samt lag från Bengtsfors och Åmåls kommuner. 
 
Herr 
Division 2 består av 12 lag. Division 3 består av 10 lag. Division 4 består av 20 lag som 
fördelas upp i två serier med 10 lag i vardera. Division 5 består av det antalet laget som är 
kvalificerade för serien samt alla nyanmälda lag. Alla herrserier består av lag från 
Värmlands IBF samt lag från Bengtsfors och Åmåls kommuner. 
 

§9 Anmälan till tävling (kap 3 § 3) 

Se ”Seriekrav senior” och ”Seriekrav Damer Division 1 Region” för presentation av 
sammansättningen av distriktsserierna. 
 

§12 Kombinerade lag (kap 3 § 6) 

Om ett kombinerat lag upphör så tillfaller lagets serieplats till förening A. Om Förening A 
inte väljer att ta serieplatsen så ersätts laget enligt de föreskrifter som finns i ”Seriekrav – 
seniorserier” alt. ”Seriekrav – junior- och ungdomsserier” för vakanstillsättningen av lag i 
seriespel. 
 
 

§14 Matchändring (kap 3 § 12) 

Värmlands innebandyförbund behandlar endast matchflyttar som gjorts via iBIS. Lag som 
önskar flytta matchen ansvarar för matchflyttansökan. 
 
Kriterier för matchflytt 
För att matchflytt skall kunna godkännas måste följande kriterier uppfyllas: 

 
1) Motståndarlag skall godkänna matchflytt. * 
2) Ny matchtid finns angiven på matchflyttansökan. 
3) Motståndare har godkänt ny matchtid 
4) Nytt matchdatum skall ligga i anslutning till aktuell serieomgång.** 
5) Match får ej förläggas efter sista spelomgång. *** 
6)  Matchflyttansökan för match i sista omgång i serier med gemensam 

speltid godkänns ej om tredje part kan påverkas. 
 
*) Om särskilda skäl föreligger kan matchflytt godkännas utan medgivande från 
motståndare om ansökan inkommit senast 10 dagar före ordinarie matchdatum. 
Deltagande i SM-turnering i innebandy kan vara ett sådant skäl. Motståndare skall dock 
ges möjlighet att acceptera ny matchtid. 
 
**) Värmlands innebandyförbund kan bestämma om att undantag från denna regel kan 
göras. 
 
***) Seriens sista speldatum i junior och ungdomsserier är söndag i sista spelveckan för 
säsongens seriematcher.  



 

 

 
 
Avgifter och krav 
 
a) Ansökan inkommen före 18 september 
Ingen administrativ matchflyttavgift uttages för ansökan som inkommit före 18 
september. Undantag för de serier som har matcher som spelas i september, för de 
matcherna gäller punkten b) från och med 1 september.  
 
b) Ansökan inkommen senast 30 dagar före ordinarie matchdatum 
Om ansökan inkommer senast 30 dagar före ordinarie matchdatum (eller datum för ny 
match om den ligger före ordinarie matchdatum) åläggs sökande förening att betala 
matchflyttavgift. 
 
Matchflyttavgift uttages ej vid fall där Svenska innebandyförbundet, Värmlands 
innebandyförbund, kommun (eller annan hallägare) är orsak till matchflytten, om ansökan 
är inkommen innan ovan angiven tidsperiod. Vid flytt orsakad av hallägare skall intyg från 
denne bifogas. Om intyg ej bifogas debiteras föreningen matchflyttavgift. 
 
c) Ansökan inkommen senast 7 dagar före ordinarie matchdatum 
Om ansökan inkommer senast 7 dagar före ordinarie matchdatum (eller datum för ny 
match om den ligger före ordinarie matchdatum) åläggs sökande förening att betala 
matchflyttavgift. 
 
Matchflyttavgift uttages ej vid fall där Svenska innebandyförbundet, Värmlands 
innebandyförbund, kommun (eller annan hallägare) är orsak till matchflytten, om ansökan 
är inkommen innan ovan angiven tidsperiod. Vid flytt orsakad av hallägare skall intyg från 
denne bifogas. Om intyg ej bifogas debiteras föreningen matchflyttavgift. Om ny 
matchtid, som godkänts av båda lagen, saknas på matchflyttansökan tillkommer en extra 
administrativ avgift. (Se vidare under punkt e). 
 
d) Ansökan inkommen 6 dagar - 0 dagar före ordinarie matchdatum 
Om ansökan inkommer senare än 7 dagar före ordinarie matchdatum (eller datum för ny 
match om den ligger före ordinarie matchdatum) åläggs sökande förening att betala 
matchflyttavgift. 
 
Om ansökan inkommer senare än 6 dagar innan match ansvarar lag som önskar flytta 
matchen för att domare som skulle dömt matchen underrättas via antingen 
telefonsamtal eller SMS. Om SMS används som kommunikation till domarna så måste 
laget som kontaktar domarna få ett skriftligt svar på att domarna tagit emot SMS:et.  
 
Om matchflytten sker samma dygn som matchens utsatta datum är det lag som önskar 
matchflytten skyldiga att ersätta domarna med det ordinarie domararvodet. Om domarna 
ej hinner ställa in sin resa till aktuell match så har domarna även rätt att kräva ersättning 
för sin resa från det laget som önskat matchflytten.  
 
Om matchflytten sker dagen innan den utsatta tiden för matchen är det lag som önskar 
matchflytten skyldiga att ersätta domarna med 50% av det ordinarie domararvodet. 
 
e) Brott mot matchflyttbestämmelserna 
Lag som flyttar match i strid mot matchflyttbestämmelserna kan tilldömas böter. 
 
f) Godkännande av matchflyttansökan 
Matchflytt anses som godkänd och bekräftad då den registrerats i spelprogrammet på 
www.vibf.nu. 
 
För matchflyttsavgifter se bilagan ”Anmälningsavgifter, tävlingsavgifter & straffavgifter”. 

http://www.vibf.nu/


 

 

 

 

§15 Förening som utgår ur tävling (Kap 3 § 16 a.) 

Inget tillägg 
 

§16 Förening som utesluts ur tävling  
§16a.  Allmänt (Kap 3 § 16 a.) 

Inget tillägg 

 

Kapitel 4  Matchens genomförande 

§4 Matchstart  
Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid eller inte har tillräckligt 
antal spelare ska matchen ställas in och Värmlands IBF informeras. Innan beslut tas om 
att ställa in matchen ska minst 15 minuter ha förflutit. 
 
Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid och fyllt i matchprotokollet samt har 
tillräckligt med spelklara spelare på planen ska matchen spelas, annars ska matchen 
ställas in. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen. 
 
Domarna ska omedelbart efter matchen rapportera händelsen till Värmlands IBF. 
 

§10 Matchfunktionärer 
§10a.  Domare  
Domare godkänns och legitimeras enligt Värmlands innebandyförbunds bestämmelser. 
Domare legitimeras för ett år i taget. Domare indelas i poolspelsdomare, föreningsdomare 
och distriktsdomare. 
 
Poolspelsdomare skall vara minst 14 år (födda 2008), föreningsdomare minst 15 år (födda 
2007) och distriktsdomare minst 16 år (födda 2006).  
 
Domare födda 2007 och tidigare får döma både på grön och blå nivå. Domare födda 2008 
får döma matcher på blå nivå från och med 1 januari 2023, men får döma på grön nivå hela 
säsongen. 
 
Domarklassificering av distriktsdomare fastställs av Värmlands Innebandyförbunds 
domarkommitté. 
 
Varje förening som har lag som deltar i serierna/tävlingarna: Flickor/Pojkar Röd 4-6, 
Flickor/Pojkar Blå 1-3 och Flickor/Pojkar Grön Poolspel har skyldighet att utbilda poolspels- 
och föreningsdomare som ska döma föreningens matcher i ovan nämnda serier/tävlingar. 
 
Varje match skall dömas av två domare. Match kan dock genomföras med en domare 
efter godkännande av Värmlands Innebandyförbund om synnerliga skäl föreligger. 
Värmlands Innebandyförbund ansvarar för tillsättande av domare i samtliga 
tävlingsmatcher i seniordistriktsserier, DM och Lilla VM. Utöver det ansvarar man för 
tillsättningen av domare i alla juniorserier samt Pojkar Röd Serie 1-4 och Flickor Röd Serie 



 

 

1-3. Värmlands Innebandyförbund kan dock via överenskommelse med förening, lägga 
över ansvar för tillsättande av domare i ovan nämnda ungdomsserier. 
 
I ungdomsmatcher i övriga serier på Röd nivå samt alla serier på Blå nivå och alla poolspel 
på Grön nivå ansvarar arrangerande föreningen för tillsättandet av domarna.  
Domarna som tillsätts skall ha gått minst föreningsdomarkurs och vara godkända av 
Värmlands IBF. Om match döms av icke godkända domare kan förening tilldömas böter.  
 
Varje förening skall utse en domaransvarig för sina föreningsdomare. Denne skall ansvara 
för tillsättning av föreningsdomarna samt coacha och följa deras utveckling. Den 
domaransvarige skall även vara föreningens kontakt gentemot Värmlands 
Innebandyförbund i frågor gällande föreningsdomare. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anmälningsavgifter, Tävlingsavgifter, 
Straffavgifter 
 

Kansliavgift     

Värmlands IBF 1 000 kr  
Dommartillsättningsavgift 1 000 kr/serie  
Ej deltagit i Värmlands IBF:s arrangemang/träffar 5 000 kr  
Anmälningsavgift seriespel     

Herrar Division 2 12 000 kr  
Herrar Division 3 11 000 kr  
Herrar Division 4 10 000 kr  
Herrar Division 5 8 000 kr*  
Damer Division 1 22 000 kr**  
Damer Division 2 11 000 kr  
Damer Division 3 10 000 kr*  
Herrjunior 17 Region 9 000 kr**  
HJ20, DJ20 5 000 kr***  
Pojkar Röd, Flickor Röd 4 000 kr  
Pojkar Blå, Flickor Blå 3 000 kr  
Pojkar Grön, Flickor Grön           1 000 kr  
* = nyanmälda A-lag debiteras ingen serieavgift under 
sin första säsong. Nyanmälda U-lag debiteras halva 
serieavgiften under sin första säsong. 

 
 

** = inklusive avgift till reseutjämningspott   
Anmälningsavgift Distriktsmästerskap     

Dam och Herr - distriktsserielag 3 000 kr  
Dam och Herr - förbundsserielag 1 500 kr  
Dam- och Herrjunior 2 600 kr  
Flickor och Pojkar 15 1 000 kr  
Walk over-avgift     

Division 2-5 herr, division 1-3 dam 3 000 kr  
Övriga serier 1 500 kr  
Administrations- och Tävlingsavgifter  Herr-Dam Övrig serie 

Lag som drar sig ur efter 18 augusti Anm. avg + 1000 kr 
anm. avg 
+1000 kr 

Lag som drar sig ur efter 18 september ytterligare 1000 kr 
ytterligare 

1000 kr 

Från och med veckan serien startar ytterligare 4000 kr 
ytterligare 

2000 kr 
Ej inlämnat matchtider i tid (per förening och tillfälle) 1 000 kr 1 000 kr 

Ej inlämnat laguppgifter i tid (per förening och tillfälle) 1 000 kr 1 000 kr 

Använt ej godkända domare  500 kr 

Felaktigt fört matchprotokoll 1 000 kr 500 kr 

Ej fungerande sekretariat 1 000 kr 500 kr 
Missad resultatrapport H2-H5, D2-D3, HJ-PRS6, DJ-
FRS4 

500 kr (efter 2 ggr 1 000 kr) 



 

 

Missad händelserapportering H2-H5, D2-D3, HJ-PRS2, 
DJ-FRS2 

500 kr (efter 2 ggr 1 000 kr) 

Missad laguppställning i iBIS H2-H5, D2-D3, HJ-PRS2, 
DJ-FRS2 

500 kr (efter 2 ggr 1 000 kr) 

Protestavgift 2 000 kr 2 000 kr 

Ej korrekt matchdräkt 1 500 kr 750 kr 

Ej inlämnat matchprotokoll (per domare och protokoll) 100 kr 100 kr 

Utebliven betalning av domararvoden 1 000 kr 1 000 kr 

Övertaligt antal A-lags/samarbetslagsspelare i U-
lagsmatch  

1 500 kr/per tillfälle och match + 
1000 kr/per spelare och match 

Använt spelare vars licens ej varit betalt när aktuell 
match genomförts 

2 000 kr/per tillfälle och match + 
500 kr/per spelare och match 

Övertaligt antal underåriga spelare eller använd 
underåriga spelare i seniorserie som ej har godkänd 
dispens 

1000 kr/per spelare och match 

Använt en okvalificerad spelare i serie- eller 
tävlingsmatch 

2000 kr/per tillfälle och match + 
500 kr/per spelare och match 

Dispensavgift 200 kr per spelare 

Avsaknad av ledarlicens 200 kr per ledare 

Ej speaker i seniormatch 200 kr per tillfälle 
Matchflyttavgifter Herr-Dam Junior/Röd 1-3 Övriga serier 
Före 18 september¹ Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift 
Senast 30 dagar före match 300 kr      150 kr Ingen avgift  
29 - 8 dagar före match 600 kr 300 kr Ingen avgift 
7 - 0 dagar före match 1000 kr 500 kr Ingen avgift 
Påminnelse (gäller båda lagen) 500 kr 250 kr Ingen avgift 
Brott mot matchflyttbestämmelser 3000 kr  1500 kr 500 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Domararvoden 2022/23-2023/24 
 
 

 

Seniorer   

H2 850 kr effektiv tid 
H3 775 kr effektiv tid 
H4 670 kr effektiv tid 
H5 585 kr effektiv tid 
D1 850 kr effektiv tid 
D2 775 kr effektiv tid 
D3 670 kr effektiv tid 
   

Ungdom pojkar   

HJ20 670 kr 3x20 
HJ17 Region 670 kr 3x20 effektiv tid 
P Röd Serie 1-2 425 kr 3x20 
P Röd Serie 3-6 320 kr 3x15 
P Blå Serie 1-3 260 kr 3x15 
P Grön Poolspel 1-2 155 kr 2x16 
      
Ungdom flickor   

DJ20 670 kr 3x20 
F Röd Serie 1-2/3 425 kr 3x20 
F Röd Serie 4 320 kr 3x15 
F Blå Serie 1-3 260 kr 3x15 
F Grön Poolspel 1-2 155 kr 2x16 
      
Kvalmatch Arvodet för den serie man kvalar till   
Träningsmatch Halva ordinarie matcharvode   
   
Bilersättning 25 kr / mil   
Restidsersättning (frånvaro 
från bostaden) 

Mer än 4-6 timmar: 100 kr 
Mer än 10-16 timmar: 400 kr 

Mer än 6-10 timmar: 300 kr 
Mer än 16-24 timmar: 500 kr 

   
Senior-DM   
Kvalspel 630 kr  
Slutspel 850 kr   
   
DM   

HJ18/DJ17 500 kr   
P-15/F-15 475 kr   
    
Träningsmatcher 
Värmlandslag 

   

F-16 530 kr   
P-16 530 kr  
    
Lilla VM    
Gruppspel 240 kr   
Slutspel 290 kr  



 

 

Seriekrav  
 
Bilaga 1. Damer division 1 Region  
Bilaga 2. Seniorserier  
Bilaga 3. Herrjunior 17 Region  
Bilaga 4. Junior- och ungdomsserier 

 
 

 
 


