
 

 

Välkommen till  

röd nivå 



 
 

 

Tack! 

 

Tack för att ni gör ett fantastiskt arbete i hallarna. Ni ledare, spelare,  

föreningar, domare och föräldrar är otroligt viktiga för att innebandyn 

ska vara trygg och utvecklande. 

 

”Välkommen till röd” är en folder som är framtagen för att på ett en-

kelt sätt få en överblick i vad det innebär att spela och leda på röd 

nivå.  

 
 

Ha följande fyra punkter som utgångspunkt för att skapa ett  

motiverande klimat: 

 

- Alla kan lära sig 

- Alla kan bli bättre 

- Alla skall få möjlighet att lära i sin egen takt 

- Alla kan göra misstag 

 

 

 

Tillsammans skapar vi en trygg  

och utvecklande idrottsmiljö! 

Foto: Stockholms Innebandyförbund  



 
 

 

Röd nivå (12 –16 år)  

Matcherna spelas 6 mot 6 i 3x15 mi-
nuter med tre minuters effektiv 
speltid sista tre minuterna. En paus 
mellan perioderna ska vara fem (5) 
minuter.  
 
Det finns tio (10) stycken pojk-  
respektive fem (5) stycken flick-
serier att välja mellan. Tanken är att 
de yngre spelarna inleder på de 
lägre nivåerna och de äldre spelar 
på de högre nivåerna. Det finns 
ingen kvalificering för att spela på 
en viss nivå.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Pojkar -  
Mörkröd 2022-2023 

 Svår 16 år (födda 2006) 

 Medelsvår 15-16 år (födda 2006-2007) 

 Medel 15-16 år (födda 2006-2007) 

 Medellätt 15-16 år (födda 2006-2007) 

 Lätt 15 år (födda 2007) 

Pojkar-
Ljusröd 2022-2023 

 Svår 14 år (födda 2008) 

 Medelsvår 13-14 år (födda 2008-2009) 

 Medel 13-14 år (födda 2008-2009) 

 Medellätt 13-14 år (födda 2008-20089 

 Lätt  13 år (födda 2009) 

Flickor-  
Röd 2022-2023 

 Svår 15-16 år (födda 2006-2007) 

 Medelsvår 14-16 år (födda 2006-2008) 

 Medel 14-15 år (födda 2007-2008) 

 Medellätt 13-14 år (födda 2008-2009) 

 Lätt 13 år (födda 2009) 

Stockholms Innebandyförbund pla-
cerar lagen på lämplig nivå baserat 
på spelarnas ålder och tidigare re-
sultat i seriespel.  
 
Det finns en åldersbegränsning på 
de Röda nivåerna där spelarna som 
äldst får vara födda år 2006.  
 
Som ledare är det viktigt att ha läst 
seriedirektiven för Röd nivå. 
Länk till seriedirektiven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är rekommenderade åldrar från                        
Stockholms Innebandyförbund. 

https://www.innebandy.se/stockholm/regler-och-direktiv/overgripande-tavlingsinfo/tavlingsforeskrifter/


 
 

 



 
 

 

Försäkringar och licenser  

Via iBIS administreras och sköts för-
säkringar och licenser, ofta av före-
ningen, dock är det viktigt att ledar-
na i laget är noga med att meddela 
föreningen vilka spelare som finns i 
laget så att föreningen kan licensera 
dessa spelare. Så fort föreningen li-
censerar spelarna så är de försäk-
rade via Folksam.  

En spelare får inte spela match ad-
ministrerad av Stockholms Inneban-
dyförbund om denne inte är licen-
serad.  
Mer om försäkringar  
 

Råd och Vård för idrottsskador 

Råd och Vård för idrottsskador är en 
kostnadsfri tjänst som ingår i id-
rottsförsäkringen . Hit kan du som 
spelare, ledare eller anhörig i en för-
ening ringa och få råd om hur ska-
dor kan undvikas.  

Skulle du bedömas behöva mer än 
rådgivning ingår upp till två besök 
hos sjukgymnast och ett läkarbesök 
hos vårdgivare specialiserade på id-
rottsskador.  
Mer om råd och vård 
 

Seriespel  

Seriespelet startar i slutet av sep-
tember och slutar i slutet av mars, 
spelschemat släpps i början av sep-
tember.   
Länk till spelschemat  

 

 

iBIS  

Innebandyns administrationsverk-
tyg heter iBIS och är där man alltid 
kan se det senaste schemat samt 
anger sin laguppställning inför 
match. Hemmalaget samt bortala-
get registrerar laguppställningarna i 
iBIS. Vid vardagsmatcher skall det 
göras senast 24 timmar innan 
matchstart, vid matcher under helg 
senast 12.00 fredagen innan match. 
Det kan lätt göras via dator eller 
smartphone. Stockholms Inneban-
dyförbund följer upp alla resultat 
som ligger till grund för eventuella 
nivåbyten.  

Det är viktigt att du som ledare har 
fått inloggningsuppgifter till iBIS av 
din förening. Om du inte har fått 
detta vänligen kontakta din före-
ning snarast . 
Mer om iBIS 

 

Byte av nivå  

Inom seriespelet är det möjligt fram 
till och med omgång fyra i varje se-
rie att byta nivå. Det innebär att om 
man anmält sig till en för lätt alter-
nativt svår serie så kan man få byta 
till en mer lämplig nivå. För att sä-
kerställa att varje lag hamnar i en så 
givande miljö som möjligt finns 
denna möjlighet.  

Vid behov kontakta Stockholms  
Innebandyförbund för dialog om ett 
byte blir nödvändigt.  

 

 

https://www.innebandy.se/regler-direktiv/licenser-overgangar/forsakring/
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/rad-och-vard-for-idrottsskador
https://www.innebandy.se/stockholm/tavlingar/seriespel/resultat-spelprogram/
https://www.innebandy.se/om-svensk-innebandy/it/ibis-forening/


 
 

 

Walk Over  

Walk Over (W.O.) är ett begrepp 
som betyder att det ena laget inte 
dyker upp till matchen. Det bör 
undvikas i största möjliga mån av 
respekt för motståndare samt do-
maren. Det kan även innebära en 
tävlingsavgift. Om det inte går att 
undvika en W.O. så skall det med-
delas först och främst till Stock-
holms Innebandyförbund som 
därefter kontaktar motståndarna.  
Mer om W.O. 
 

Matchflyttar  

Matchflyttar måste göras om 
matchtiden inte passar laget, i di-
alog med motståndarna kommer 
man överens om en ny matchtid. 
Meddelar sedan Stockholms Inne-
bandyförbund.   
Mer om matchändringar 

Domare  
Domare tillsätts av Stockholms In-
nebandyförbund. Domararvoden 
betalas av Stockholms Innebandy-
förbund. 
 

Utvisning 

Stockholms Innebandyförbund läg-
ger stor vikt på att domarna på 
denna nivå leder och utbildar spe-
larna. Som spelare och ledare kan 
du tilldelas  2 eller 5 minuters utvis-
ning eller matchstraff.  
 

Skyddsglasögon 

Skyddsglasögon tillhör spelarens 
utrustning och spelaren tilldelas ut-
visning om skyddsglasögonen inte 
är på.   

https://www.innebandy.se/stockholm/regler-och-direktiv/wo-walk-ower/
https://www.innebandy.se/stockholm/tavlingar/seriespel/matchandring-flytta-match/


 
 

 

Dispenser  

Generell dispens kan ges för Pojkar 
och Flickor födda 2005 att delta på 
Röd nivå. Dispensen gäller för en (1)
överårig spelare per match och lag. 
När en spelare som deltagit under 
dispens på Röd återigen deltar på 
Svart nivå anses dispensen som för-
brukad. Nyttjandet av den generella 
dispensen skall ske innan den 31 ja-
nuari för att anses som giltig.  
Ytterligare dispenser avseende Poj-
kar och Flickor födda 2005 för spel 
på Röd ska godkännas av Stock-
holms Innebandyförbunds tävlings-
kommitté, TK. 
 

Spelare födda 2009 i Blå eller 

Ljusröd-10/Röd-10-serier 
Det finns en generell dispens för två 
(2) stycken spelare som är födda 
2009 att få delta i Blå Match. Dessa 
”överåriga” spelare får inte ha spelat 
på Röd och blir låsta till Blå resten 
av säsongen.  
 

Spelare födda 2007  

Ljusröd (pojkar) (Ej Ljusröd-10) 

Det finns en generell dispens för två 
(2) stycken spelare som är födda 
2007 att få delta i Ljusröd match. 
Dessa ”överåriga” spelare får inte ha 
spelat på Mörkröd och blir låsta till 
Ljusröd resten av säsongen. För öv-
rigt är spelare födda 2007 hänvisade 
till spel i Mörkröda serier. 
 

 

 

 

 

 

Spelare födda 2008 eller senare 

Mörkröd (pojkar) 
Lag på Mörkröd får ha spelare som 
är födda 2008 eller senare men den 
anmälda spelartruppen varje match 
får maximalt bestå av 50 % av spe-
lare födda 2008 eller senare.  
 

Spelare födda 2010 och 2011 

Ljusröd (pojkar) 
Lag på Ljusröd får ha spelare som är 
födda 2010 och 2011 men spelartrup-
pen får maximalt bestå av 50 % av 
spelare födda 2010 och 2011 varje 
match. 
 

Röd (Flickor)  

En spelare i åldersspannet 2006 - 
2009 får endast flytta en (1) nivå 
neråt från den högsta nivån som 
spelaren deltagit i inom Röda seg-
mentet.  
 
 



 
 

 

Regler för flytt av spelare mellan 

olika nivåer (flickor) 

Om samma förening deltar med 
flera lag är det tillåtet att förflytta 
spelare mellan lagen och nivåerna 
enligt följande regler.  
 

En spelare i åldersspannet 2006 - 
2009 får endast flytta en (1) nivå 
neråt från den högsta nivån som 
spelaren deltagit i inom Röda seg-
mentet.  
 

Enskild spelare i åldersspannet  
2006-2009 som bedöms att ha 
kompetens, fysik och sociala förut-
sättningar kan flytta obegränsat an-
tal nivåer uppåt. Även till Svart nivå. 
Spelare som deltagit i match på 
Svart nivå (DJ/Senior), likställs med 
att ha spelat på Röd Svår nivå.  
 

De olika nivåerna möter behovet 
där alla lag i åldern 2006-2009 ska 
kunna hitta sin nivå.  
 

Det är ytterst viktigt att Medellätt 
och Lätt lämnas till lag som inte 
kommit så långt i sin utveckling  
eller som är nystartade.  
Lag på Röd får dock ha spelare  
som är födda senare än 2009 men 
spelartruppen varje match får maxi-
malt bestå av 50 % av dessa spelare 
födda 2010 eller 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Det finns också en generell dispens 
för en (1) spelare som är född 2005 
att få delta i Röd match. Spelar 
denna spelare på Svart igen så blir 
denna spelare låst till Svart.  
För övrigt är spelare födda 2005 
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 (pojkar) 
 

Ljusröd 

En spelare i åldersspannet 2008-
2009 får endast flytta en (1) eller 
max två (2) nivåer neråt 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 förut-
sättningar kan flytta obegränsat an-
tal nivåer uppåt. Även till Mörkröd. 
Spelare som deltagit i match på 
Mörkröd, likställs med att ha spelat 
på Ljusröd Svår.  
 

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.  
De fem olika Ljusröda nivåerna mö-
ter behovet där alla lag i åldern  
2008-2009 ska kunna hitta sin nivå. 
Det är ytterst viktigt att Medellätt 
och Lätt lämnas till lag som inte 
kommit så långt i sin utveckling el-
ler som är nystartade.  
 

Lag på Ljusröd får dock ha spelare 
som är födda senare än 2009 men 
spelartruppen får maximalt bestå av 
50 % av dessa spelare födda 2010 el-
ler 2011 varje match.  
 

Det finns också en generell dispens 
för två (2) stycken spelare som är 
födda 2007 att få delta i Ljusröd 
Match.  
 
 
 

 
 

 
 
Överåriga spelare får inte ha spelat 
på Mörkröd och blir låsta till Ljusröd 
nivå resten av säsongen.  
 

För övrigt är spelare födda 2007 
hänvisade till spel i Mörkröd.  
 

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 

En spelare i åldersspannet 2006-
2007 får endast flytta en (1) eller 
max två (2) stycken nivåer neråt  
från den högsta nivån som spelaren 
deltagit i inom mörkröda segmen-
tet.  
 

Enskild spelare i åldersspannet  
2006-2007 som bedöms att ha 
kompetens, fysik och sociala förut-
sättningar kan flytta obegränsat an-
tal nivåer uppåt. Även till Svart. Spe-
lare som deltagit i match på Svart 
(HJ/Senior), likställs med att ha spe-
lat på Mörkröd Svår.  
 

Lag med spelare som är födda år 
2006-2007 ska spela på någon av de 
Mörkröda nivåerna och ska inte 
spela på Ljusröd.  
 

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 lämnas till lag som inte 
kommit så långt i sin utveckling el-
ler som är nystartade.  
 
 

 
 
 
 
Lag på Mörkröd får ha spelare som 
är födda senare än 2007 men 
spelartruppen till match får maxi-
malt bestå av 50 % av dessa spelare 
födda 2008 eller senare.  
 

Det finns också en generell dispens 
för en (1) spelare som är född 2005 
att få delta i Mörkröd match. Spelar 
spelaren på Svart igen så blir spela-
ren låst till Svart. För övrigt är spe-
lare födda 2005 hänvisade till spel i 
Svart (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.  



 
 

 

Utbildning 

Vid matcher på Grön till Svart nivå 
är det krav på att samtliga barn- 
och ungdomsledare inom di-
striktets verksamhet ska ha giltig 
ledarlicens. Ledarlicens erhålls ge-
nom att ledaren går en utbildning. 
Första steget oavsett nivå är Grund-
utbildningen. För att förnya en be-
fintliga licens går ledaren en För-
djupnings- eller Licensfortbild-
ning. Ledaren kan inte gå om en ut-
bildning för att förnya sin licens 
utan måste välja nästa steg i utbild-
ningsstrukturen. Varje utbildning 
ger giltig licens i tre (3) år. 
 
Svensk Innebandys utbildnings-
struktur erbjuder olika utbildning-
ar.  Alla utbildningar är anpassade 
till just din nivå som ledare. Mer om 
utbildning 
 

-Grundutbildning  

Grundutbildningen ger dig en för-
djupad kunskap om Svensk Inne-
bandys Utvecklingsmodell. Det är 
ett krav att ha genomgått för att få 
stå i båset. Grundutbildningen är 
den första utbildningen du går oav-
sett vilken åldersgrupp du tränar på 
barn- och ungdomsnivå. 
 
 
 

-Steg 1 

Steg 1 är en fördjupningsutbildning 
för barn och ungdomsledare. Ut-
bildningsinnehållet ger en större 
och djupare insikt inom de områ-
den som introducerades i Grundut-
bildningen. Exempelvis lärandeme-
toder, spelet innebandy, rörelseför-
ståelse och träningsplanering.  Steg 
1 genomförs på grön, blå och röd 
nivå.  
 

-Licenfortbildningar 

Lekens betydelse på Grön och Blå 

nivå är en utbildning där deltagarna 
fördjupar sig i möjligheterna att 
träna innebandyspecifika färdighet-
er genom lek. Utöver lek berörs fy-
siska färdigheter och spelformer för 
lärande. 

Träningsplanering för Blå och Röd 

nivå är en utbildning på blå eller röd 
nivå, där deltagaren får lära sig att 
med spelet i centrum planera sina 
träningar. 

Innebandyfys för Grön, Blå och Röd 

nivå sätter fysträningen i centrum. 

Knäkontroll för Grön-Svart nivå är 

en utbildning där deltagaren får ta 
del av senaste innebandyspecifika 
forskningen, och blir bekväm att 
leda de övningar som minskar ris-
ken för knäskador. 

https://www.innebandy.se/stockholm/ledare/ga-en-utbildning/
https://www.innebandy.se/stockholm/ledare/ga-en-utbildning/


 
 

 

Före, under & efter match  

Du som ledare har vissa ansvarsom-
råden. I första hand måste alla le-
dare i båset inneha en godkänd le-
darlicens. Licensen utfärdas av 
Stockholms Innebandyförbund och 
tilldelas i samband med godkänd 
utbildning.  

Matchkallelse 

I iBIS finns ett verktyg som heter 
matchkallelse. Det är ett verktyg 
som du lätt kan använda och bör 
använda innan match. Här skickar 
du information till kommande mot-
ståndarlag och en inbjudan till 
match.  

Lathund för matchkallelse 

 

Före match 

• Kalla spelare till match. 

• Registrera spelarna i iBIS. 

• Ta med rätt material till mat-
chen exempelvis matchkläder 
och bollar. 

• Utse en samlingspunkt där la-
get kan samlas inför matchen i 
god tid innan matchstart. 

• Hälsa på motståndare samt do-
marna innan tekning. 

 

 

 

 

 

 

Under match 

• Uppmuntra spelarna oavsett 
vad som händer. 

• Tänka på att alla spelare får 
spela lika mycket. 

• Respektera domarens domslut. 

Efter match 

• Tacka motståndare, domaren 
och publiken för god match. 

• Avrunda matchen med laget 
genom en samling, se till att 
alla spelare tar sig hem på ett 
tryggt sätt. 

• Om ni är hemmalag har ni i 
uppgift att rapportera matchre-
sultatet i iBIS. 

 

https://innebandy.se/media/5264/skicka-kallelse-till-motst%C3%A5ndare-domare.pdf

