


 
 

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 röd 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Röd nivå (12–16 år)  

På röd nivå följs regelboken fullt ut, till skillnad från nivåerna 
grön och blå där vissa regelavsteg finns.  
 
Antal serier på röd nivå anpassas efter behovet, dvs antalet lag 
som anmäler sig. De två högsta serierna spelas 3x20 minuter 
och övriga röda serier spelas 3x15 minuter. Speltiden är rullande 
med undantag för de tre sista minuterna i period 3. 
 
Steget att gå från blå nivå till röd nivå innebär en del föreningar. 
Här publiceras serietabeller och i röd serie 1-2 även poängligor. 
Matchrapporteringen blir en viktig del i matcharrangemanget. I 
Pojkar Röd Serie 1-4 och Flickor Röd Serie 1-3 döms matcherna 
av så kallade distriktsdomare.  
 
Mer information om alla dessa skillnader från den blåa nivån 
finner ni i denna folder. Vi rekommenderar även ledare och 
andra berörda att läsa Värmlands Innebandyförbunds 
tävlingsbestämmelser samt Svenska Innebandyförbundets 
tävlingsbestämmelser. Dessa dokument finns på www.vibf.nu. 
 
Anmälan och seriespel på röd nivå 

Anmälan sker till varje säsong, det vill säga inga anmälningar 
ligger kvar sedan fjolåret. Varje förening skickar in en 
sammanställd serieanmälan för samtliga lag i föreningen. Vid 
serieanmälan anger föreningen att man vill spela på röd nivå, 
vilken ålder som spelarna i laget har samt vilket lag från förra 
säsongen som laget baseras på. 
 
Värmlands Innebandyförbunds tävlingskommitté delar sedan in 
lagen baserat på fjolårssäsongen samt ålder (födelseår) på 
spelarna. Indelningen skickas ut till föreningarna och därefter 
bjuder Värmlands Innebandyförbund in till en serieträff, där alla 
föreningar har möjlighet att diskutera serieindelningen på röd 
nivå innan den fastställs. 
 

http://www.vibf.nu/


 
 

Seriespelet startar i mitten av oktober och slutar i slutet av april. 
Spelschemat fastställs 1 september.  
 

Dispenser och flytt av spelare. 

På röd nivå ska varje lag anmäla en trupp inför säsongen. 
Spelarna som registreras i en trupp, ex i Röd serie 3, får endast 
flyttas ner till det närmast underliggande laget i föreningen i 
röda serier som är lägre än den serie spelaren själv tillhör. 
Dock gäller regeln att spelare födda 2006 inte får delta i den 
lägsta röda serien.  
 
En generell åldersdispens för tre överåriga spelare ges på röd 
nivå enligt följande riktlinjer säsongen 2022/23: 
 
Röd serie 1: Tre spelare födda 2005 får delta utan 
dispensansökan.  
 
Med generell åldersdispens menas alltså att man inte behöver 
skicka in någon skriftlig ansökan till Värmlands 
Innebandyförbund. 
 
Kostnader  

Att anmäla lag kostar 4000kr/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. 
 
I alla serier på röd nivå ska båda lagen lägga in korrekta 
laguppställningar i iBIS senast 12 timmar före match.  
 
I de två högsta röda serierna (Röd 1 och Röd 2) finns krav på att 
hemmalaget rapporterar in matchhändelserna samt resultatet i 
iBIS senast, 2 timmar efter match. 
 



 
 

I de övriga serierna på röd nivå finns endast kravet att 
slutresultatet ska rapporteras i iBIS, senast 24 timmar efter 
match. 
 
Det är viktigt att ledarna får hjälp av föreningen med inloggning 
så att ni enkelt kan lägga in spelare och rapportera resultat och 
matchhändelser. Kontakta din förenings iBIS-ansvarig om du 
behöver hjälp. 
 
Försäkringar och licenser  

Via iBIS administreras och sköts försäkringar och licenser. 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.  
 
Matchflyttar  

Röd serie 1-3 (+ Pojkar Röd Serie 4): Matchflyttar kan göras om 
matchtiden inte passar laget. I dialog med motståndarna 
kommer man då överens om en ny matchtid. Sedan genomförs 
matchflytten via iBIS av den förening som önskar flytta aktuell 
match. Som sista steg så godkänns matchflytten av Värmlands 
Innebandyförbund. 
 
Röd serie 4-6 (ej Pojkar Röd Serie 4): Matchflyttar kan göras om 
matchtiden inte passar laget. I dialog med motståndarna 
kommer man överens om en ny matchtid. Sedan genomförs 
matchflytten via iBIS av den föreningen som önskar flytta 
aktuell match. 
 
Könsdispens 

På röd nivå behöver en förening ansöka om könsdispens per 
individ. Därefter tar Tävlingskommittén beslut utifrån varje 
enskild ansökan.  
 



 
 

Walk Over  

Walk Over (WO) är ett begrepp som betyder att det ena laget 
inte dyker upp till matchen. Detta bör undvikas i största möjliga 
mån av respekt för motståndare samt domare. Det kan även 
innebära en straffavgift. Om det inte går att undvika en WO så 
skall detta meddelas först och främst Värmlands 
Innebandyförbund och därefter motståndarna.  
 
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  

I Pojkar Röd Serie 1-4 och Flickor Röd Serie 1-3 tillsätts domarna 
av Värmlands Innebandyförbund, vilket innebär att domarna är 
så kallade distriktsdomare. I de övriga serierna tillsätts domarna 
av föreningen och kallas för ungdomsdomare.  
 
De ungdomsdomare som blir tillsatta på matcher på röd nivå 
måste fylla minst 15 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/


 
 

Domarens arvode på röd nivå varierar beroende på 
serietillhörighet enligt följande: 
I röda serier 1-2 är arvodet 425 kr per domare. 
I röda serier 3-6 är arvodet 320 kr per domare. 
 

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! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands Innebandyförbund 
Postadress: Box 10, 651 02 Karlstad 

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

www.vibf.nu 
varmland@innebandy.se 


