
 

Skolslaget 2023  
Innebandyturneringen för årskurs 6 
 
Gruppspel  Tisdag 24 januari 

Onsdag 25 januari 
 

Slut-/och finalspel Torsdag 28 januari 
 
Under tisdagen och onsdagen är det gruppspel och man spelar en av de dagarna. Under torsdagen är 
det ett slutspel med de bäst placerade lagen från gruppspelsdagarna. 
 
Samla ihop tjejer och killar i klassen, bilda ett innebandylag och ha en riktigt rolig dag tillsammans. 
Matcherna spelas med 5 utespelare + målvakt + avbytare. 
Är klassen inte tillräckligt stor kan man spela ihop med parallellklassen och anmäla ett skollag 
 
Varje match är uppdelad i 2 perioder á 10 min där en period spelas av tjejerna och den andra av 
killarna. Resultatet räknas sedan samman 
 
Anmälan 
Görs på www.skolslaget.se 
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 18 december. 
 
Spelplats 
Lundbystrand, Lindholmens sporthallar  
Anders Carlssons gata 10, 417 55 Göteborg 
Närmaste busshållsplats är Regnbågsgatan (se vässtrafik.se eller deras app för mer specifik 
information) 
 
Matcher och turneringsregler 
Spelprogrammet lottas så att alla lag/klasser är garanterade att få spela minst tre matcher under 
gruppspelet. Matcherna spelas mellan 09.00-15.00. 
 
Alla spelare får diplom oavsett resultat. 
 
Matcherna spelas 2x10 minuter, där tjejerna startar i första perioden och killarna går in i andra 
perioden och fortsätter på tjejernas resultat.  
Mer information om speldag, tider och slutspel kommer när anmälan är avslutad och spelprogram är 
gjort. 
Gruppvinnarna kommer att gå till slutspel. Beroende på antalet anmälda lag kan fler än 
gruppvinnarna från varje grupp gå till slutspel. Om du är osäker på något under turneringen, 
kontakta tävlingsinformationen på Lundbystrand. Spelschemat kommer att uppdateras på nätet så 
fort respektive dags matcher är färdigspelade. 
 
Placering i gruppen avgörs enligt poängsystem. Vinst =3 p, oavgjort = 1 p, förlust = 0 p. 
Det lag som har högst poäng vinner gruppen. Skulle två lag i gruppen hamna på samma poäng avgörs 
placering genom inbördes möte, därefter målskillnad mellan inbördes lag. Skulle det fortfarande inte 
gå att skilja lagen åt så sker lottning. 
 
 
 



 

Turneringen spelas enligt Svenska innebandyförbundets spelregler (se nedan för sammanfattning av 
de viktigaste reglerna). 
 
Speltid är 2x10 min, tiden stoppas endast vid mål och vid domarens tecken för det. 
Time-out är ej tillåtet, om inte domaren tillåter det för en särskild händelse.  
Det är ej tillåtet att spela med en kille i tjejernas period eller tvärtom. 
En spelare får ej heller deltaga i flera lag samma dag 
 
Innebandyregler i korthet 
Du får inte: 
- ta bollen med händerna  
- nicka bollen 
- hoppa och nudda bollen 
- slå på någon annan eller på någon annans klubba 
- ha högre klubba än höften 
- ha klubban mellan någon annans ben 
- spela hårt spel dvs knuffa, tackla, gruffa, använda armbågarna 
- ligga eller sitta ner och spela 
- kasta klubban 
 
Vid förseelser dömer domaren frislag (bollen spelas till lagkamrat) 
Utvisning döms ej, utan domaren kan istället tillrättavisa en spelare och vi ber er ledare/lärare att 
istället byta ut spelare som beter sig illa 
Spelplanen är ca 20x40 meter, med sarg 
5 utespelare + 1 målvakt 
Tekning när matchen startar och efter varje mål. Bollen ska ligga still och klubb bladen raka mot 
varandra 
Går bollen utanför sargen blir det inslag till det lag som inte spelade ut bollen (som frislag, bollen ska 
spelas till lagkamrat) 
Målvakten får bara ta med händerna inom det stora målvaktsområdet 
Inga utspelare får vara inom det lilla målområdet 
 
Anmäl er på turneringsdagen 
När ni kommer till er första match så ska laget anmäla att man kommit. Det gör man till 
receptionen/tävlingsdisken. Den finns vid plan 1, direkt till höger när man kommit in genom 
huvudentrén. På så vis vet vi att alla lag har kommit och i samband med det får ni även diplom och 
annan information. Vi uppmanar er att vara ute i god tid vid samlingar. Lagen förväntas hjälpa till att 
ta upp och ned sarg vid första och sista matcherna.  
 
Matchkläder, klubbor, målvaktsutrustning och skyddsglasögon 
Laget/klassen ansvarar för sina egna matchkläder och utrustning men det kommer finnas västar för 
utlåning. Siffror är ej nödvändigt på matchkläder. 
Målvakten måste ha målvaktsutrustning med hjälm, samt gärna långbyxor och långärmad tröja. 
Ha gärna egna klubbor och målvaktskläder med. Det finns ett visst antal för utlåning (både klubbor 
och målvaktsutrustning). 
Vi rekommenderar och önskar att de som har egna skyddsglasögon använder dem. När ett lag har 
lånat målvaktskläder måste man vara beredd att lämna tillbaka kläderna till planen (sekretariatet) 
eller tävlingsreceptionen, detta för att alla ska kunna ta del av utrustningen. 
 
 
 
 



 

Mat 
Medtag egen matsäck då vi inte kan garantera att servering eller kiosk finns öppen. En väldigt viktig 
uppmaning är att ni samlar in skräp från era elever, då många elever inte slänger i 
papperskorgarna.  
 
Västsvenska innebandyförbundet ansvarar inte för förlorade/borttappade saker.  
 
Foton/film från turneringen kan komma att publiceras på www.skolslaget.se och i våra sociala 
medier 
 
Har ni frågor - vänligen kontakta oss på Västsvenska Innebandyförbundet genom info@skolslaget.se. 
 
Vi önskar alla klasser och skolor riktigt roliga Innebandydagar! 


