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Manual Gävleborg Knatteligan Grön klass (6-9 år) Gäller från 2022-10-01  
     

VARMT VÄLKOMMEN TILL KNATTELIGAN 2022-2023  
Knatteligan i Gävleborg – en riktig innebandyfest.  

Det första vi vill trycka på är vår nya plattform  http://innebandyforall.se/borja  

Är er förening inte med mer er information där? Meddela oss gärna snarast så 
kan vi lägga till just er information. 
 
Knatteligan är spelformen som vänder sig till våra yngsta I sammandragsform. 
En ordentlig innebandyfest där stor glädje sätts I centrum.  
 
Här samlas lag och föreningarna från hela distriktet att spela Innebandy under 
en heldag med era matcher. 
 
I första hand för Flickor/pojkar födda -14 och yngre. Knatteligan spelas i 
sammandragsform vid angivna tillfällen under säsongen. Vi spelar tre mot tre på 
mellanmål med målvakt (kan väljas utan) och man spelare tre till fyra matcher 
per sammandrag. En match är fjorton minuter lång med byten efter en minut. 
 
En separat inbjudan och anmälan till knatteligan skickas ut inför varje 
sammandrag. 
 
Knatteligan vänder sig främst till spelare som anses som nybörjare eller som ett 
komplement till andra aktiviteter. Observera att i Gästrikland erbjuds även en 
serieform för Grön-serie som även den spelar i år i också spelar i mindre 
sammandragsformat.  
 
Vi hoppas att alla lag anmäler sig till knatteligan och sista dagen att anmäla är: 2 
veckor innan valt sammandrag. 
 
Anmälan, den sker löpande till gavleborg@innebandy.se.  
Sista dagen att anmäla är: 2 veckor innan valt sammandrag. 
Mejla förening, antal lag och vilket sammandrag ni vill delta på. 
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Utökat stöd hösten 2022 
Var med och sätt spaden för nästa generations innebandyspelare i Gävleborg. 
Från och med hösten 2018 kommer Gävleborgs Innebandy tillsammans med RF 
SISU Gävleborg kunna erbjuda er en ordentlig och seriös uppstart med en 
innebandyskola och därmed kunna värva nya medlemmar till föreningen. 

Vår målsättning är att samtliga Innebandyföreningar varje säsong bedriver nya 
Innebandyskolor årligen i deras etableringssatsning av föreningen. Till denna 
säsong kan vi även erbjuda ekonomiska muskler för att genomföra satsningen. 

Konceptet bygger på att bjuda in alla barn i närområdet, tjejer som killar och få 
de att prova på innebandy. 

Gävleborgs Innebandy kan stå för: 
- Utrustning vid behov 
- Marknadsföring på förbundets mediekanaler 
- Kontakt med skolor 
- Flygblad 
- Det som är nödvändigt för att komma igång med verksamheten. 

De två första träffarna kan Innebandyförbundet vara med och driva 
verksamheten där man också kan utbilda föräldragruppen i korta drag i vad som 
krävs för att bedriva en enkel och lyckad verksamhet i Svensk Innebandys 
Utvecklingsmodells anda. Motprestationen är att någon som har god kännedom 
om föreningen är med på plats samt att en tydlig ledarmanual/information finns 
på plats. 

Det finns även ekonomiska stöd att söka för verksamheten, framför allt om det 
är på en geografisk ort där det idag inte finns någon verksamhet. Då kan man 
söka stöd för att få verksamheten bekostad. 

Om ni vill ha stöd och vill veta mer, kontakta oss så vägleder vi. 

Observera också att vi prioriterar nya föreningar som inte haft hjälp av oss 
tidigare, vi kan inte deltaga på alla föreningars Innebandyskola fysiskt men vi 
kan vara med och stötta i konceptet och försöka vara så tillmötesgående som 
möjligt för samtliga. 
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Tävlingsförutsättningar: 

Matchtid 1x14 min rullande tid med ”tutbyten” (2 min). Spelet återupptas sedan 
med en tekning på mittpunkten. Sekretariatet uppmanas att stanna klockan 
och tuta manuellt när det är byte. Klockan stannas enbart när domaren anser att 
den ska stannas.  

Denna jingel kan användas: https://innebandy.se/media/6255/knatteligan-
jingel.mp3   

Mellanmål ska skall tillämpas och spel ska ske med målvakt, vill båda lagen inte 
spela med målvakt är det accepterat att på plats istället ersätta mellanmålen 
med små mål, Vill endast ett av laget inte spela med målvakt ska spelas 
matchen utan målvakt. Alla matcher står inför samma val i alla sammandrag. I 
det fall ansvarar respektive lag för sin egen utrustning. Har arrangerade förening 
en målvaktsutrustning att låna ut är det möjligt att lösa det den vägen. 

Knatteligan spelas på liten spelplan (20m lång x 10m bred) med tre utespelare 
(mixade lag tjejer och killar är tillåtet), Rekommendation är 6-9 utespelare per 
lag och match. Är man fler spelare bör man anmäla flera lag. 

Ingen händelse- eller resultatrapportering ska ske och endast tiden skall synas 
på en tidtavla. Inget matchprotokoll behöver fyllas i. Däremot skall 
laguppställningar fyllas i och skickas till förbundet. Inga icke-licensierade spelare 
får delta. 

Vi räknar under inga som helst omständigheter målen under dessa 
sammandrag.  

En domare dömer varje match och skall stöttas av samtliga inblandade.  

Prata gärna ihop er med domaren/domarna inför match. Tanken är att spelarna 
ska se och lära spelet innebandy. Det gör man bäst på planen eller i 
avbytarbåset.  

Inga utvisningar ska tas utan där uppmanas domare blåsa av, informera och låta 
det andra laget återuppta spelet med frislag. Det är även accepterat att få göra 
om inslag eller frislag för att få lära sig att göra rätt. Lagen kommer att ha alla 
möjliga domare och även där i många fall nybörjare under säsongen. Ledarna 
förutsätts stötta domarna.  
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Flexibilitet gällande jämnhet 
Målsättningen är att spelet innebandy ska vara någorlunda jämnt. Om båda 
deltagande lagen i en match i en match är överens om att förutsättningarna är 
detta accepterat. Är ett lag väldigt överlägset kanske det andra laget kan spela 
med ytterligare en utespelare? Skadar sig det ena lagets spelare är det 
accepterat att exempelvis låna in spelare men använd sunt förnuft.  

Matchklädsel 
Det ställs inga krav på matchtröjor med nummer men samtliga spelare i laget 
måste spela med samma färg på tröjor eller västar för att se enhetliga ut.. T-shirts 
är accepterat. Det är fördelaktigt om man tar med två färger så att man kan byta 
om motståndarna råkar ha samma färg.  

Rekommenderad ålder 
Åldern som gäller i knatteligan som är främst nybörjare som är mellan 6 och 9 år. 
Vi vet att det i många föreningar är väldigt blandade åldrar i trupper och det är 
därför accepterat att ta med spelare som är ett år äldre än den 
rekommenderade åldern i klassen. Använd sunt förnuft. Om ni vill ha med en 
spelare som är två år äldre rekommenderad ålder krävs det en bra anledning 
samt en dialog med motståndare. Yngre spelare är aldrig några problem men 
använd gott omdöme. Målsättningen är att spela jämna matcher med en positiv 
innebandyupplevelse. 

Resultat, time-out och ta ut målvakten:  
Nej, vi räknar inga mål och det är inte tillåtet att ta time-out eller ta ut 
målvakten. Självklart är det accepterat att få till ett avbrott i samband med 
skadad spelare eller byte.   
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Arrangerande förening 
I vissa sammandrag har vi en utsedd arrangör vilket är överenskommet inför 
sammandraget. I en del av sammandragen är innebandyförbundet arrangör. Ni 
ser i kallelsen samma vecka till sammandraget vilken förening som är arrangör 
av sammandraget för eventuella praktiska frågor.  

Förutsättningar för arrangerande förening:  

• Arrangören står för ett värdskap med ett gott och välkomnande klimat 
och hänvisar sedan gästerna och domare till omklädningsrum och dess 
ruiner.  

• Arrangören har möjlighet till caféförsäljning och kringverksamheter som 
innebär intäkter för föreningen. Arrangör står för hallhyran.  

• Arrangören står för uppvärmnings- och matchbollar.  

• Om tröjor krockar med färgen ansvarar arrangören för att ha västar 
tillgängliga till det lag som står som borta lag i den angivna matchen.  

• Arrangören ordnar en person som sköter matchklockan som är tillgänglig 
mellan planerna om fler planer är i bruk. Det är samma klocka som gäller 
för båda matcherna. Dvs matcherna skall startas samtidigt. Det är i de 
fallen alltså ett sekretariat för båda matcherna.  
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Särskilda spelregler för Knatteligan  

Reglerna skall användas med mycket sunt förnuft i syfte att ”undervisa” våra 
unga spelare.  

När en onaturlig situation uppstår vidtas tekning (ex. demolerad boll eller skada) 
och när bollen lämnar planen/träffar taket vidtas inslag. 

Frislag vidtas vid följande situationer:  

• När en spelare slår på, låser, lyfter eller sparkar på motståndarens klubba 
eller dennes kropp  

• När en spelare tacklar motståndaren  

• När en spelare spelar bollen med foten i mål  

• När en spelare avsiktligt nickar bollen  

• När en spelare liggande eller sittande spelar bollen  

• När en spelare kastar klubban eller deltar i spelet utan klubba  

• När en spelare befinner sig i målområde (om sådant finns)  

• När en spelare inte intar ett avstånd av minst 1,5 m från bollen vid fast 
situation  

Utvisning utdöms endast vid våldsamt spel. Utvisningen är personlig och 
spelet fortsätter tre mot tre. Utvisad spelare deltar inte i spelet under de 
påföljande två minuterna.  

Om en spelare eller ledare uppträder på ett verbalt störande och nedlåtande 
sätt mot motståndare eller funktionärer skall detta påtalas av matchledaren. Det 
åligger både matchledaren och medverkande lag att se till så att matcherna 
spelas med bra attityder och sunda värderingar.  

Knatteligans uppmaningar:  

Knatteligan ska utspelas med sunda värderingar och attityder där lekfullheten 
och glädjen ska få stort utrymme. För att på ett aktivt sätt få med oss ledare, 
spelare och föräldrar har vi skapat ett antal värderingar som skall efterföljas 
under sammandraget.  

Uppmaningar som är lika många som spelarna på planen:  

• Vi uppmuntrar till glädje och löser det mesta med sunt förnuft 

• Vi respekterar alla, domare, funktionärer och motståndare. 

• Vi vill ha en positiv stämning både på och utanför planen!  


