


 

Tack!  

Tack för att ni gör ett fantastiskt arbete i hallarna. Ni ledare, 
spelare, föreningar, domare och föräldrar är avgörande för att 
innebandyn ska vara trygg och utvecklande.  
”Tävling på grön nivå” är en folder som är framtagen för att på 
ett enkelt sätt få en överblick i vad det innebär att spela och 
leda.  
 
Värmlands Innebandyförbund vill att så många som möjligt ska 
hålla på med idrott i förening så länge som möjligt. För att nå ett 
livslångt idrottsintresse är en viktig del en bra verksamhet kring 
hur vi tränar och tävlar.  
 
Innebandy på grön, blå och röd nivå i Svensk Innebandys 
Utvecklingsmodell (SIU-modellen) är innebandy för barn och 
ungdomar mellan 6 och 16 år. Innebandyn för barn och 
ungdomar är inte en kopia av seniorinnebandyn utan anpassad 
helt för barnen. De anpassade spelformerna av träning och 
tävling skapar en rolig, aktiv och utvecklande miljö för alla. 
 

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grön nivå (8-9 år)  

Matcherna spelas 3 mot 3 med målvakt. Matchtiden är 2x16 
minuter rullande tid, med bytesavblåsning. Tiden stoppas 
endast vid bytesblåsning samt vid mål. 
 
Med bytesavblåsning menas att sekretariatet ansvarar för att 
blåsa av varannan minut så nya spelare kan komma ut på 
planen. De lag som hade bollen under kontroll vid 
bytesblåsningen börjar med den, om inget lag har bollen under 
kontroll sker tekning. Matcherna spelas på en halv plan, så att 
två matcher kan genomföras samtidigt. Målburarna är av 
mindre modell, 120x90 centimeter.  
 
Inom poolspelen på grön nivå finns två indelningar, 
”Fortsättning” och ”Nybörjare”. Båda indelningarna riktar sig till 
spelare som är 8-9 år. ”Fortsättning” riktar sig till spelare som 
deltagit i VIBF:s poolspel en säsong medan ”Nybörjare” riktar sig 
till spelarna som inte spelat VIBF:s poolspel tidigare. 
 
Resultat eller tabeller publiceras inte, varken på Värmlands 
Innebandyförbunds hemsida, föreningarnas hemsidor eller i 
sociala medier. 
 
Anmälan till Poolspel på grön nivå 

Anmälan sker till varje halvsäsong, det vill säga inga 
anmälningar ligger kvar sedan fjolåret. Varje förening skickar in 
en sammanställd serieanmälan för samtliga lag i föreningen. 
Varje förening avgör om man vill anmäla respektive lag till 
”Fortsättning” eller ”Nybörjare”. 
 
Eftersom anmälan till poolspelen görs halvårsvis så gäller 
anmälan som görs i maj för höstens poolspel. Sedan görs en ny 
anmälan i november för vårens poolspel. 
 
Kostnader  

Att anmäla lag kostar 1000kr/lag och säsong.  
 



 

iBIS  

Innebandyns administrationsverktyg heter iBIS och det är där 
man alltid kan se det senaste schemat samt ange sin 
laguppställning inför match. Det är viktigt att du som ledare har 
fått inloggningsuppgifter till iBIS av din förening. Om du inte har 
fått detta vänligen kontakta din förening snarast.  
 

Försäkringar och licenser  

Via iBIS administreras och sköts försäkringar och licenser och 
det är viktigt att ledarna i laget är noga med att meddela 
föreningen vilka spelare som finns i laget, så att föreningen kan 
licensera dessa spelare. Så snart föreningen licenserar spelarna 
så är de försäkrade via Folksam. En spelare får inte spela match 
administrerad av Värmlands Innebandyförbund om hen inte är 
licenserad.  
 
Poolspel 

På grön nivå genomförs hela säsongen via poolspel. Varje lag 
deltar på tre poolspel under hösten och tre poolspel under 
våren. OBS! Se Anmälan till poolspel på grön nivå.  
 
Grundtanken med poolspelen på grön nivå är att barnen skall få 
spela flera matcher under samma dag. För att underlätta för 
deltagande lag, så är systemet uppbyggt på att de anslutna 
föreningarna själva står för arrangemangen.  
 
Åldersdispenser  

Poolspel fortsättning: Tre spelare födda 2012 får delta per 
poolspel/lag utan att laget behöver ansöka om dispens. 
 
Poolspel nybörjare: Föreningen måste ansöka om dispens för att 
få ha med spelare födda 2012. Max tre spelare födda 2012 får 
delta per poolspel/lag, efter att Tävlingskommittén godkänt 
dispensansökan. 
 
 

 



 

Könsdispens 

På grön nivå råder generell könsdispens utifrån Svenska 
Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser. Med generell 
könsdispens menas att spelare av båda kön får spela i alla 
poolspel utan att lagen inkommit med en dispensansökan.  
 
Skyddsglasögon  

Samtliga spelare i klasserna grön, blå och röd eller motsvarande 
ska bära skyddsglasögon vid match. Detta gäller oavsett 
spelarens födelseår. 
 
Ledarlicens och utbildning 

I samtliga matcher som genomförs av Värmlands 
Innebandyförbund råder krav på ledarlicens.  
Ledarlicensen får ledarna genom att gå en godkänd utbildning. 
Kravet är att om fler än två ledare är uppskrivna på protokollet 
skall minst två inneha ledarlicens. Är det endast två eller färre 
ledare uppskrivna krävs en giltig ledarlicens.  
 

Svensk Innebandys utbildningsstruktur erbjuder många olika 
utbildningar anpassade till de olika nivåerna. Kontakta 
Värmlands IBF för mer information eller besök www.vibf.nu. 
 
Domare  

På grön nivå kallas domarna för ungdomsdomare och 
föreningarna ansvarar själva för att tillsätta domare på denna 
nivå. Arvodet för ungdomsdomare på poolspelen är 155 kr per 
match.  
 
De ungdomsdomare som blir tillsatta på matcher på grön nivå 
måste fylla minst 14 år det året som säsongen inleds och de 
måste ha genomgått en domarutbildning inför aktuell säsong. 
Om match döms av domare utan giltig utbildning kan 
föreningen tilldömas böter. 
 
 

 

http://www.vibf.nu/


 

Regelavsteg på grön nivå. 

Se handboken för nationella spelformer på blå och grön nivå: 
https://www.innebandy.se/media/22057/svensk-innebandys-
handbok-fo-r-nationella-spelformer-pa-gro-n-och-bla-niva-
2022.pdf 
 
 

Att tänka på Före, under & efter match  

 • Registrera spelarna på laguppställningen i iBIS.  
Hälsa på matchledarna/domarna innan tekning. Hälsa också 
gärna på motståndarna. 
• Uppmuntra spelarna oavsett vad som händer.  
• Se till att alla spelare får spela lika mycket.  
• Respektera domarens domslut.  
• Tacka motståndare, domare och publik för god match.  
 
 

Tillsammans skapar vi en trygg  

och utvecklande idrottsmiljö! 

 

https://www.innebandy.se/media/22057/svensk-innebandys-handbok-fo-r-nationella-spelformer-pa-gro-n-och-bla-niva-2022.pdf
https://www.innebandy.se/media/22057/svensk-innebandys-handbok-fo-r-nationella-spelformer-pa-gro-n-och-bla-niva-2022.pdf
https://www.innebandy.se/media/22057/svensk-innebandys-handbok-fo-r-nationella-spelformer-pa-gro-n-och-bla-niva-2022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands Innebandyförbund 
Postadress: Box 10, 651 02 Karlstad 

Besöksadress: Industrigatan 1, Karlstad 
Tfn växel: 054- 202 14 40 

www.vibf.nu 
varmland@innebandy.se 


