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1. ALLMÄN INFORMATION 
 
1.1 Fler seniorlag i samma förening 
En förening kan anmäla hur många seniorlag de vill. En förenings olika lag kan dock inte 
spela i samma serie, och ett lag 2 (till exempel) kan inte spela högre än lag 1.  
 
Om lag ett skulle åka ur till exempel division 3, och lag 2 vinna division 4, kan inte lagen byta 
plats med varandra. I detta fall åker båda lagen ur.  
 
Om en förening har två lag i lägsta serien får inte spelare gå emellan lagen utan trupperna 
måste låsas. Om till exempel en förening har ett lag i division 4 herrar och två lag i division 5 
herrar så får båda lagen i division 5 använda sig av 2+1-regeln men det måste vara olika 
spelare och de måste gå ner i samma lag nästa gång. 
 
Lag 2 kan som högst spela i Division 3 Herrar/Division 2 Damer, lag 3 kan som högst spela i 
Division 4 Herrar/Division 3 Damer och lag 4 kan endast spela i lägsta divisionen. 
 
1.2 Spelarflytt mellan Lag 1 och Lag 2 eller Lag 2 och Lag 3 (2+1-regeln) 
För föreningar som har två eller flera lag gäller följande för flytt av spelare mellan högre och 
lägre lag: Det är tillåtet att från föregående match i den högre serien använda två utespelare 
och en målvakt i den lägre serien.  
 
Det är endast spelare som står med på protokollet från föregående match som räknas. Om 
spelare inte stått med på protokollet i den högre serien är den fri att spela i den lägre serien. 
 
Det är inte tillåtet att gå direkt från lag 1 till lag 3. Från lägre lag till högre är det fritt att gå 
när som helst. 
 
1.3 Åldersdispenser i seniorserier 
Om man önskar ha med spelare med ungdomslicens (födda 2007) i seriespelet måste man 
ansöka om dispens. Man kan endast söka för spelare som är ett år för unga.  Man kan söka 
obegränsat antal men kan få dispens för högst tre spelare i samma match. 
 
Dispensen är individuell (spelaren ska alltså vara namngiven) och kommer att vara 
behovsprövad.  För att få dispensen godkänd krävs en kortare handlingsplan och dispenser 
är enbart godkända halvårsvis.  
 
Det finns tre kriterier för vilka man kan söka dispens spelare födda 2007 i seniorspel: 1) Om 
föreningen inte har något ungdomslag, 2) om laget saknar målvakt samt 3) om laget på 
våren har så ont om spelare att det finns risk för att man inte kan fullfölja serien. Man kan 
även söka för andra orsaker, men dessa är svåra att få för och beslut tas från fall till fall. 
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Dispensens söks via mail till dalarna@innebandy.se och skall innehålla följande: namn, 
personnummer, förening, vilken serie det gäller samt anledning om varför.  
Handläggningstiden är minst tre (3) arbetsdagar.  
 
Dalarnas Innebandyförbund har en nollvision, vilket betyder att inte bruka spelare med 
ungdomslicenser i seniorspel, vilket styr prövningen. 
 

1.4 Nivåer och seriespel på ungdomssidan 
Syftet med nivåanpassning är att man skall spela efter sin nivå och utveckling och inte efter 
sin ålder. Nivåanpassning handlar om att en spelare får möjlighet att träna och spela 
tillsammans med andra spelare som är på samma utvecklingsnivå, där ett ömsesidigt utbyte 
kan ske mellan spelare.  
 
Detta gör att det kommer hända att vi får seriematcher som spänner över flera åldrar. 
Däremot är det otroligt viktigt att ni som ledare tar ert eget ansvar så att detta inte 
missbrukas.  
 
Den viktigaste byggstenen för att vi skall spela jämna och nivåanpassade matcher är 
ledaransvar. Det betyder att vi som ledare måste ha flera olika saker i beaktning när vi 
nivåanpassar.  
 
Se till att förklara för spelare och föräldrar varför man nivåanpassar och vad det betyder. Det 
är viktigt att alla är införstådda med vad det handlar om och varför vi gör detta. 
 
1.5 Två föreningar – Ett lag 
Man har möjlighet att anmäla ett gemensamt lag ifrån två föreningar till seriespel. Detta 
gäller i alla junior- och ungdomsserier, samt i lägsta seniordivisionen. En förening står som 
huvudansvarig och anmäler laget, men spelarna kan komma ifrån två olika föreningar. Allt 
som behövs är ett enkelt dokument underskrivet av båda ledarna som bekräftar 
överenskommelsen. 
 
Exempel: Om man har ont om spelare i någon åldersgrupp i två föreningar och inte vill lämna 
sin förening kan man spela gemensamt i en serie. Spelarna kan samtidigt spela seriespel i en 
annan åldersgrupp i sin egen förening. Notera att denna lösning måste vara innan säsongens 
första match.  
 
1.6 Utbetalning av domararvode, milersättning och eventuell restidsersättning 
I seniorserier, juniorserier samt Röda och Blåa serier ska domararvode, milersättning och 
eventuell restidsersättning sökas av domare i iBIS och ska utbetalas av hemmalaget via 
bankkonto eller Swish senast tre (3) vardagar efter spelad match av hemmalaget. Om 
hemmalag ej betalar ut domararvode och eventuell restidsersättning inom tre (3) vardagar 
kan tävlingsavgifter utdömas till hemmalag enligt sidan 5 i dessa direktiv. Ersättningar 
hanteras alltså genom iBIS men utbetalas som tidigare. 
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1.7 Matchflytt 
Alla matchflyttar efter fastställd spelordning ska gå igenom och godkännas av Dalarnas 
Innebandyförbund. Fråga om matchflytt/ändring av matchtid görs via mail till 
dalarna@innebandy.se. För att flytta match krävs att man är överens med 
motståndarna. Flyttande lag bokar av gammal tid, bokar på ny tid och meddelar den nya 
tiden till förbundet som lägger in den i iBIS. 
 
1.8 Regler för matchstart 
Matchstart för match lördag eller söndag är mellan 11.00 - 18.00. Är resmilen för bortalaget 
däremot mer än tjugo (20) mil enkel resa är det matchstart mellan 12.00 - 16.00 som gäller. 
Vid vardagsmatch är det 19.00 -20.00 som gäller för matchstart. Detta gäller de matcher där 
resmilen för bortalaget uppgår till max tolv (12) mil enkel resa för bortalaget, är resmilen 
längre får man inte lägga match då – om inte lagen är överens förstås. 
 
1.9 Åldersdispenser i Röda, Blåa och Gröna serier 
Numera (sedan säsongen 19/20) finns det inte längre några dispenser i dessa serier, utan 
man anmäler sitt lag med hela truppen i den serie man anser att man passar in. Det ställer 
alltså stora krav på förening och ledare när man anmäler sitt lag så att det hamnar på rätt 
nivå. 
 

1.9 Dispens för flickor i pojklag 
Flickor får spela i pojklag, men dispens måste sökas för samtliga spelare hos förbundet. 
Dispensen är kostnadsfri. 
 
1.10 Licenser 
Alla licenser är numera individuella och baseras på födelseåret. Spelare ska alltid vara 
licensierad innan första bindande match.  Spelare utan betald licens är oförsäkrad från och 
med 1 november. 
 
Licensavgift per spelare:  
Grön licens (2013-2015): 70 kronor  
Blå licens (2010-2012): 120 kronor  
Röd licens (2007-2009): 170 kronor  
Svart/Lila licens (2006 och äldre): 340 kronor  
 
1.11 Skyddsglasögon 
Från och med den 1 juli 2019 gäller att spelare som deltar i tävlingar för åldersklasser 16 år 
(2006) och yngre, det vill säga U16-SM, Distriktslags-SM, PF16-serier, samt alla Röda, Blåa 
och Gröna Serier ska bära godkända skyddsglasögon. Spelare som deltar i seniorserier, JAS 
och juniorserier behöver inte bära skyddsglasögon – oavsett ålder. Förbundet 
rekommenderar dock alla spelare födda 2006 och senare att alltid använda skyddsglasögon 
oavsett serie. 
 
 

mailto:dalarna@innebandy.se
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1.12 Väderdirektiv 
 
Klass 3 (röd) 
Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora 
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information 
på Internet, radio eller TV. Svensk Innebandys riktlinjer: Stark rekommendation att inte åka 
överhuvudtaget. 

 
Klass 2 (orange) 
Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och 
stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny 
information på Internet, radio eller TV. Svensk Innebandys riktlinjer: Det är upp till 
föreningen och funktionären att ta ställning till om ni ska åka eller inte. 
 
Klass 1 (gul) 
Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del 
samhällsfunktioner. Svensk Innebandys riktlinjer: Spela matchen. 

 
Blå 
Ingen varning utfärdad. Svensk Innebandys riktlinjer: Spela matchen. 
 
Om vädret inte tillåter match? 
Om förening/funktionär väljer att inte åka ska alltid motståndarlag, funktionärer (läs 
domare) och de som administrerar matchen (distrikt eller Svenska Innebandyförbundet) 
kontaktas. Det går inte att utdöma några sanktioner för en ospelad match där det råder 
orange eller röd varning. 

 
2. SERIEINFORMATION 
 
2.1 GUD-serier (serier tillsammans med Gävleborg och Uppland) 
 
2.1.1 Seniorserier 
På seniorsidan finns två serier: Division 1 Damer Gud och division 2 Herrar GUD. Dessa 
platser är man kvalificerad för men ska ändå anmäla sig till. 
 
2.1.2 Junior- och ungdomsserier 
På junior- och ungdomssidan finns fyra serier: Herrjuniorer GUD (04-05), Damjuniorer GUD 
(03-05), Pojkar 16 GUD (06-07) och Flickor 16 GUD (06-07).  
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Dispenser 
HJ GUD (04-05)  Tre (3) utespelare födda 03 + en (1) målvakt född 03 eller 02 
DJ GUD (03-05) Tre (3) utespelare födda 02 + en (1) målvakt född 02 eller 01  
P16 GUD (06-07) Tre (3) utespelare födda 05 + en (1) målvakt född 05 eller 04 
F16 GUD (06-07) Tre (3) utespelare födda 05 + en (1) målvakt född 05 eller 04  
 
Alla dispenser är generella. Det går att söka för fler, men beslut tas då från fall till fall (det vill 
säga dispenserna är behovsprövade), ska vara namngivna och ska gälla hela säsongen. 
Dispenser kan omprövas under säsong. 
 
Två lag i samma serie 
Om en förening har många ungdomsspelare i en åldersgrupp och vill anmäla två (2) eller fler 
lag i samma åldersklass så får fem (5) spelare + en (1) målvakt från senaste match med lag 1 
användas i lag 2 om ni har två lag i samma åldersklass. Samma gäller från lag 2 till lag 1.  
 
Vi förutsätter att föreningarna använder detta på sådant sätt att fler spelare får spela flera 
matcher och att vi slipper matchflytt på grund av sjukdomar.  
 
Avsikten får aldrig vara att flytta ”de bästa spelarna” för att vinna matcher. Missbrukas 
denna möjlighet kan förbundet vidta åtgärder. 
 
 

2.2 Seniorserier (serier tillsammans Gävleborg och lokala serier i Dalarna och Gävleborg) 
 

2.2.1 Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg (D/G), Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg (D/G) 
och Damer division 2 Dalarna/Gävleborg (D/G) är gemensamma serier med Gästrikland. 
Serierna administreras av Dalarnas IBF. Matchtiden är 3x20 minuter effektiv tid. Vid oavgjort 
vid full tid spelas fem minuters Sudden Death. 
 
2.2.2 Herrar Division 5 Dalarna och Herrar Division 5 Gävleborg är lokala serier i respektive 
distrikt som administreras av Dalarnas IBF. Matchtiden är 3x20 minuter effektiv tid. 
 

2.2.4 Rapportering 
I serierna H3, H4 och D2 ska liverapportering göras. I H5 ska resultat rapporteras senast en 
timme efter spelad match, och händelser ska rapporteras senast tjugofyra (24) timmar efter 
spelad match. 
 
Vid utebliven liverapportering debiteras 500 kronor per tillfälle. I H5 är gången följande vid 
utebliven rapportering: Resultat/Händelserapportering: varning/varning (första gången), 
500/250 kr (andra gången) och 1000/500 kr (tredje gången och därefter).  
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2.3 Ungdomsserier (lokala serier i Dalarna) 
 
2.3.1 Flytt av spelare mellan Röd, Blå och Grön nivå 
Grundprincipen när det gäller ledaransvaret är att man fyller på med yngre spelare före att 
ta ner äldre spelare i lagen. Det betyder att grundfilosofin är att blå spelare spelar på blå nivå 
och så vidare. 
 
Men i gränslandet mellan nivåerna, skall mest lämpad spelare flyttas upp/ner före att någon 
spelare inte får flytta på grund av låsta åldersanpassade nivåer.  
 
2.3.2 Få anmälda lag i serier 
Serier där det inte blir tillräckligt stort antal lag kommer att slås ihop efter samråd med lagen 
och förbundet. 
 
2.3.3 Två lag i samma serie 
Om en förening har många ungdomsspelare i en åldersgrupp och vill anmäla två (2) eller fler 
lag i samma åldersklass så är det möjligt för spelare att gå fritt emellan lagen så att spelare 
får matchtid och slipper stå över. Detta gäller för alla serier. 
 
Vi förutsätter att föreningarna använder detta på sådant sätt att fler spelare får spela flera 
matcher och att vi slipper matchflytt på grund av sjukdomar. Avsikten får aldrig vara att 
flytta ”de bästa spelarna” för att vinna matcher. Missbrukas denna möjlighet kan förbundet 
vidta åtgärder. 
 
2.3.4 Speciella undantag från regelverket i Röda, Blåa och Gröna serier. 
I dessa serier gäller två undantag: 1) Spelare får spela både som målvakt och utespelare i 
samma match och 2) Om spelare inte står med på matchprotokollet så renderar detta inte i 
matchstraff utan spelaren skrivs in i matchprotokollet och får spela vidare. 
 
2.3.5 Tabell och resultat: 
Röda serier spelas med tabeller och resultat. Blåa serier spelas utan tabell men med resultat 
på tavlan. Gröna serier spelas utan tabell och resultat på tavlan.  
 
2.3.6 Rapportering 
I de Röda serierna rapporteras resultat och händelser. I de Blåa serierna rapporteras endast 
resultat. I de Gröna serierna rapporteras endast resultaten på papper som sparas, men dessa 
kommer inte att synas på nätet. 
 
Resultat ska rapporteras senast en timme efter spelad match, händelser ska rapporteras 
senast tjugofyra (24) timmar efter spelad match. Vid utebliven rapportering är gången 
följande: Resultat: varning (första gången) - 100 kr (andra gången och därefter). 
Händelserapportering: Påminnelse (varje gång). 
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2.3.7 Följande lokala ungdomsserier finns: 
 
Pojkar och flickor 
 

Röd Riktålder  
Division 1 Född 2007  
Division 2 Född 2008  
Division 3 Född 2009 
Division 4 Född 2010 
Division 4 Ljusröd Född 2011  
 

Blå Riktålder  
Division 3 Född 2012 
Division 4 Född 2013   
 

Grön Riktålder  
Division 2 Född 2014  
Division 3 Född 2015  
 

2.3.8 Röda serier 
Division 1-3 spelas med matchtiden 3x20 minuter rullande tid med sista tre minuterna i sista 
perioden effektiv tid. Spelformen är 5 mot 5.  
 

Division 4 spelas med 3x15 minuter rullande tid med de sista tre minuterna i sista perioden 
effektiv tid. Spelformen är 5 mot 5 och med standardburar. 
 

2.3.9 Blåa serier 
Division 3 spelas med matchtiden 3x15 minuter rullande tid med sista tre minuterna i sista 
perioden effektiv tid. Planstorleken är 32x16 meter. Spelformen är 4 mot 4 med mindre 
burar. 
 

Division 4 spelas som sammandrag, ett sammandrag i månaden under oktober-februari. 
Matchtiden är 2x15 minuter rullande tid. Planstorleken är 32x16 meter. Spelformen är 4 mot 
4 med mindre burar. 
 

2.3.10 Gröna serier 
Division 2 och 3 spelas som sammandrag, ett sammandrag i månaden under oktober-
februari. Matchtiden är 2x15 minuter rullande tid. Planstorleken är 20x12 meter. Spelformen 
är 3 mot 3 med mindre burar. 
 

Avgifter och betalning för domarersättningar och hallhyror i Gröna serier: 
Förbundet betalar ut domarersättningar till domarna efter sammandragen, och betalar även 
hallhyran för sammandragen. Lagen delar på dessa kostnader och en samlad uträknad 
summa för detta kommer att faktureras föreningen efter sista sammandraget.  
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3. Avgifter 
 

3.1 Serieavgifter 
 
Serie Avgift (kronor) 
Division 2 Herrar GUD 17500 
Division 3 Herrar Dalarna/Gävleborg 12500 
Division 4 Herrar Dalarna Gävleborg 9500 
Division 5 Herrar Dalarna 7500 
Division 1 Damer GUD 17500 
Division 2 Damer Dalarna/Gävleborg 12500 
Herrjuniorer GUD 6000 
Damjuniorer GUD  6000   
Pojkar 16 GUD  6000 
Flickor 16 GUD  6000  
Pantamera Flickor/Pojkar Röd Division 1, 2 och 3 3500 
Pantamera Flickor/Pojkar Blå Division 1, 2 och 3 2900 
Pantamera Flickor/Pojkar Grön Division 1, 2 och 3 2900 
 
3.2 Efteranmälningsavgifter 
  
Serie Avgift (kronor) 
Seniorlag 1200  
Junior- och ungdomslag 600 
 
3.3 Urdragningsavgifter Avgift (kronor) 
Junior- och ungdomslag efter 1 oktober 2500 
Seniorlag efter 1 oktober 5000 
 
3.4 Övriga avgifter Avgift (kronor) 
Matchflyttsavgift seniorlag 1000  
Matchflyttsavgift juniorlag 500  
Matchflyttsavgift ungdomslag 200 
WO-avgift seniorlag 2000 
WO-avgift juniorlag 1000 
WO-avgift ungdomslag 500 
 

3.5 Årsavgift  Avgift (kronor) 
Samtliga föreningar betalar en årsavgift till förbundet 2500 
 
3.5 Betalningar  
Samtliga ovanstående avgifter faktureras från förbundet. 
 


