
 

 

Protokoll Tävlingskonferens 9 februari 2020 
Närvarande: 
Representanter från 13 föreningar 
Representanter från VIBF 

 
1. Mötets öppnande 
Tävlingskommitténs (TK) ordförande Anders Nilsson öppnade mötet och hälsade 
deltagarna välkomna till årets konferens samt introducerade en 
presentationsrunda. 

 

2. Fastställande av röstlängd 
Camilla Olsson, VIBF, konstaterade att 13 föreningar närvarar vid mötet och att 
absolut majoritet således är 7 röster. 
 

3. Motion 1 – Utökning av herr division 2 
Anders Nilsson, Tävlingskommittén, redogjorde för inkommen motion från GS 86 
AIF (se bilaga). 

Olof Olsson Säffle SK/SK Sifhälla lyfte möjligheten att även tänka tvärtom, att 
skära ner på antalet lag, som istället möter varandra fler gånger. 

Fredrik Olsson, Karlstad IBF, poängterade att det också är lite av ett generellt 
problem med en stor ruljangs i seriesystemet, där det möjligtvis är för lätt att 
både halka ur och gå upp. 
 
Oscar Österberg, Skattkärrs IK framförde att en utökning troligtvis är något som 
slår igenom positivt på lång sikt, men att det i ett kortare perspektiv också kan 
innebära utmaningar. 
 
Anders Nilsson, TK, meddelade att Tävlingskommitté är för motionen och föreslår 
i så fall en ökning till 12 (från 10 lag). Samtliga distrikt som har fler A-licenser än 



Värmland har idag 12 lag och de distrikt som idag har tio lag har klart färre 
licenser än vad vi har i vårt distrikt. 

Anders Nilsson poängterade vidare att en utmaning som TK diskuterat är vad 
som händer längre ner i systemet, hur en utökning exempelvis kan komma att 
påverka division 5. 

Omröstning motion 1:  
8 föreningar röstade för motionen 
3 föreningar röstade emot motionen 
2 föreningar lade ner sina röster 

 

4. Motion 2 – senior-DM och kombinerade lag 
Björn Haevaker, Skoghalls IBK, redogjorde för Skoghalls motion om möjligheten 
att använda kombinerade lag i senior-DM (se bilaga) 

Anders Nilsson meddelade att TK förstår utmaningarna som Skoghall anger och 
är positiva till förslaget. 

Omröstning motion 2:  
13 föreningar röstade för motionen 

 

5. Nationella spelformer grön och blå nivå 

Johan Carlsson, VIBF, redogjorde för de förslag som framkommit angående nya 
nationella spelformer på grön, blå och röd nivå. 

Spelformerna på respektive nivå föreslås bli: 

Grön – 3 mot 3 med målvakt, spelyta ca 20x10 meter 

Blå – 4 mot 4 med målvakt, spelyta ca 30x15 meter 

Röd – 5 mot 5 med målvakt, spelyta ca 40x20 meter 

Utöver detta kommer det att finnas nationella regelavsteg för grön och blå nivå. 

Mötets samlade mening var att förslaget är bra och viktigt och att spelformerna 
bör införas i Värmland. Dock menade mötet att det eventuellt räcker med 4 mot 
4-spel två år på blå nivå och att det sista blå året kan genomföras med 5 mot 5-
spel. 

Förslaget om nya nationella spelformer kommer även att tas upp på serieträffarna 
inför kommande säsong.  

Inget nationellt beslut är taget kring förslagen, men de förväntas behandlas vid 
SIBF:s tävlingskongress i december. 

 

 

 



6. Diskussionspunkter 

 
Utvärdering av DM-upplägg 
Mötets samlade mening var att upplägget för de olika DM-tävlingarna (senior-DM, 
junior-DM och 15-DM) är bra och bör fortsätta genomföras i nuvarande form.  

Mötet diskuterade huruvida det ska vara möjligt att flytta finaler i fall då aktuella 
finallag samtidigt deltar i SM-tävlingar och man kom fram till att detta bör vara 
möjligt.  

 

Åldersregler blå nivå 
Johan Carlsson, VIBF, redogjorde för nuvarande regler kring ålder på blå nivå.  

Se bilaga för nuvarande regler och struktur. 

Mötet diskuterade frågan och konstaterade att det bästa är att behålla nuvarande 
regler. 

 

Framtiden för HJ20 och DJ20 
Johan Carlsson lyfte att antalet deltagande lag i både HJ20 och DJ20 återigen har 
minskat och i DJ20 så mycket att hela serien fick ställas in detta år. Vad kan vi 
göra för att vända denna utveckling? 
 
Västmanland har kommit med en förfrågan om ett regionalt 
damjuniorsamarbete. Mötet konstaterade att det är positivt och särskilt om JAS-
åldern höjs på tjejsidan framöver, så skulle det vara extra gynnsamt att titta på ett 
regionalt mellansteg mellan Röd 1 och Juniorallsvenskan. 

Deltagarna diskuterade vidare att den generella utmaningen man ser runt HJ20 
är att de juniorer som inte hamnar i HJ17 eller JAS antingen slutar med 
innebandyn eller hamnar i seniorlag i de lägre serierna.  

Några förslag och tankar som lyftes av mötesdeltagarna: 
- Det är viktigt att föreningarna hjälps åt i större utsträckning och hittar olika typer 
av samarbeten, för detta är en utmaning vi äger gemensamt.   
-Slopa urdragningsavgift för DJ20 och kräv istället kommunikation mellan 
föreningarna i syfte att hjälpas åt för att säkerställa att serien blir av. 
- Det är avgörande att vi behåller breddtanken i dessa serier. 
 
Fler seniorlag 
Johan Carlsson lyfte att antalet seniorlag, framförallt på herrsidan, minskar sakta, 
medan det på damsidan är mer jämnt från år till år. Hur kan vi locka fler 
seniorlag? Efter gruppdiskussioner framkom nedan tankar och förslag: 

- Skapa en herr division 6 och en dam division 4 som spelas i sammandragsform 
istället för som traditionellt seriespel, i syfte att förenkla.  
- Sänka anmälningsavgiften för nyanmälda A- eller U-lag under säsong 1, i syfte att 
locka fler. 



- Jobba opinionsbildande mot kommuner angående större kommunala 
startbidrag. 
 
Kvalspel seniorserier 
Johan Carlsson och Anders Nilsson presenterade ett förslag på ny struktur kring 
kvalspelet i herrdistriktsserierna, se bilaga. Syftet är att öka intresset kring 
kvalmatcherna både från media och publik. Att förslaget endast omfattar 
herrsidan beror på att vi på damsidan inte på förhand vet hur många platser ett 
kval kommer att gälla. Därför anses nuvarande form vara mer sportsligt rättvis 
där. 

Mötet ställde sig positiva till förslaget.  
 

  

 

Vid protokollet, 

 

 

Camilla Olsson 
kanslichef VIBF 



Motioner 
 
 
Motion 1: 
 
Vi i GS86 önskar att division 2 herrar utökar antalet lag i serien.  
 
Detta anser vi bör medföra att nivån på sikt blir bättre då det kommer krävas 
bättre både fysiska och taktiska förberedelser inför säsongerna då det blir fler 
matcher. Segrande lag blir då bättre förberedda på division 1.  
 
Dessutom kan det bli mer ruljangs på lagen som representerar divisionen vilket i 
sin tur leder till att divisionen under blir bättre. Förhållandet mellan träningar och 
matcher bör helt enkelt jämnas ut.  
 
Under de Senaste säsongerna har det varit för stort glapp mellan toppen och 
botten i serien, för många dåliga lag har lyckats klara sig kvar. Detta tror vi 
kommer bli ändring på då antalet matcher utökas då kravbilden på lagen på sikt 
kommer bli tuffare. Det är ändå högsta divisionen i Värmland vi snackar om.  
 
Jonas Sandström, ordförande  Jakob Kaugesaar, huvudtränare 
 
 
Motion 2: 
 
Skoghalls IBK:s styrelse vill inkomma med en motion rörande senior DM 
och kombinerade lag. 
 
Skoghalls innebandy består av två stycken föreningar med vardera 
representationslag på herr och damsidan. Mellan dessa två föreningar 
tecknas ett samarbetsavtal vilket innebär att spelare kan spela i båda 
föreningarnas representationslag (i enlighet med Svenskas 
tävlingsbestämmelser). 
 
Vårt förslag till tävlingskonferensen är att föreningar som tecknat 
samarbetsavtal mellan varandra kan sätta upp ett gemensamt lag för 
senior DM och att det för spel i DM inte finns några restriktioner såsom 
begränsning av antal spelare eller att man måste stå över matcher etc. Det 
enda kravet är att samarbetsavtalet är tecknat och att spelaren är 
licensierad i någon av de två föreningarna. 
 
Fördelen med detta förslag är att det ökar sannolikheten att lag på 
förbundsnivå väljer att spela DM. Det reglerar också på vilket sätt man får 
ställa upp med kombinationslag. 
 
/Styrelsen Skoghalls IBK 
 



Nivå/serie Motsvarar 2019/20 Seriestorlek Dispens Matchtid Resultat Tabell Poängliga Typ av Bytes Målburar Domar- 3 mot 3

ålder Född Antal lag Generell Antal Född via IBIS protokoll avblåsning tillsättning Poolspel

HJ20 20-17 1999-02 Eft anm ² Ja max 3 st Senior 3 x 20 Ja Ja Ja iBIS Nej Ordinarie VIBF Nej

HJ17 Region¹ 17-16 2002-03 Eft anm¹ Ja max 3 st 2001 3 x 20³ Ja Ja Ja iBIS Nej Ordinarie VIBF Nej

Röd Serie 1 16-12 2003-07 Eft anm ² Nej max 3 st 2002 3 x 20 Ja Ja Ja iBIS Nej Ordinarie VIBF Nej

Röd Serie 2 16-12 2003-07 Eft anm ² Nej Ingen dispens 3 x 20 Ja Ja Ja iBIS Nej Ordinarie VIBF Nej

Röd Serie 3 16-12 2003-07 Eft anm ² Nej Ingen dispens 3 x 15 Ja Ja Nej iBIS Nej Ordinarie VIBF Nej

Röd 4, 5 etc⁴ 16-12⁵ 2003-07⁵ Eft anm ² Nej Ingen dispens 3 x 15 Ja Ja Nej iBIS Nej Ordinarie Förening Nej

Blå Serie 1 12-11 2007-08 Eft anm ² Ja max 3 st 2006 3 x 15 Nej Nej Nej iBIS Nej Ordinarie Förening Nej

Blå Serie 2 11-10 2008-09 Eft anm ² Ja max 3 st 2007 3 x 15 Nej Nej Nej iBIS Nej Ordinarie Förening Nej

Blå Serie 3 10-9 2009-10 Eft anm ² Ja max 3 st 2008 3 x 15 Nej Nej Nej iBIS Nej 90 x 120 Förening Nej

Grön Forts. 9-8 2010-11 Eft anm ² Ja max 3 st 2009 3 x 12 Nej Nej Nej iBIS Ja 90 x 120 Förening Ja

Grön Nybör. 9-8 2010-11 Eft anm ² Nej max 3 st 2009 3 x 12 Nej Nej Nej iBIS Ja 90 x 120 Förening Ja

Nivå/serie Motsvarar 2018/2019 Seriestorlek Dispens Matchtid Resultat Tabell Poängliga Typ av Bytes Målburar Domar- 3 mot 3

ålder Född Antal lag Generell Antal Född via IBIS protokoll avblåsning tillsättning Poolspel

DJ20 20-17 1999-02 Eft anm ² Ja max 3 st Senior 3 x 20 Ja Ja Ja iBIS Nej Ordinarie VIBF Nej

Röd Serie 1 16-12 2003-07 Eft anm ² Nej max 3 st 2002 3 x 20 Ja Ja Ja iBIS Nej Ordinarie VIBF Nej

Röd Serie 2 16-12 2003-07 Eft anm ² Nej Ingen dispens 3 x 20 Ja Ja Ja iBIS Nej Ordinarie VIBF Nej

Röd Serie 3 16-12 2003-07 Eft anm ² Nej Ingen dispens 3 x 15 Ja Ja Nej iBIS Nej Ordinarie VIBF Nej

Röd 4, 5 etc⁴ 16-12⁵ 2003-07⁵ Eft anm ² Nej Ingen dispens 3 x 15 Ja Ja Nej iBIS Nej Ordinarie Förening Nej

Blå Serie 1 12-11 2007-08 Eft anm ² Ja max 3 st 2006 3 x 15 Nej Nej Nej iBIS Nej Ordinarie Förening Nej

Blå Serie 2 11-10 2008-09 Eft anm ² Ja max 3 st 2007 3 x 15 Nej Nej Nej iBIS Nej Ordinarie Förening Nej

Blå Serie 3 10-9 2009-10 Eft anm ² Ja max 3 st 2008 3 x 15 Nej Nej Nej iBIS Nej 90 x 120 Förening Nej

Grön Forts. 9-8 2010-11 Eft anm ² Ja max 3 st 2009 3 x 12 Nej Nej Nej iBIS Ja 90 x 120 Förening Ja

Grön Nybör. 9-8 2010-11 Eft anm ² Nej max 3 st 2009 3 x 12 Nej Nej Nej iBIS Ja 90 x 120 Förening Ja

¹ = spelas ihop med Örebro Län och Västmanland. Därav finns det ett begränsat antal platser. Om fler föreningar/lag är intresserade än vad Värmland har platser i serien

så kommer Tävlingskommittén ranka de anmälda lagen och utifrån den bestämma vilka som får vara med i HJ17 Region.

² = serier indelas efter antal inkomna anmälningar i respektive serie/nivå.

³ = spelas med effektiv speltid hela matchen.

⁴ = antalet serier på Röd nivå anpassas efter hur många lag som totalt är anmälda till Röd nivå

⁵ = spelare födda 2003 får ej deltaga i den lägsta serien på Röd nivå

Flickor

Seriesystem junior- och ungdom Värmlands Innebandyförbund
Tävlingsnyckel 2019/20

Pojkar 



PLAYOFF 1 (BÄST AV 3) PLAYOFF 2 (BÄST AV 3) PLAYOFF 1 (BÄST AV 3) PLAYOFF 1 (BÄST AV 3) PLAYOFF 2 (BÄST AV 3)
Lag 8 H2 Förlorare playoff 1 Lag 8 H2 Lag 8 H2 Vinnare playoff 1
Lag 2 eller 3 H3 Förlorare playoff 1 Lag 2 eller 3 H3 Lag 2 eller 3 H3 Vinnare playoff 1

Lag 9 H2 Lag 9 H2 Lag 9 H2
Lag 2 eller 3 H3 Lag 2 eller 3 H3 Lag 2 eller 3 H3

Vinnarna till H2 Vinnaren till H2 Vinnarna till H2 Vinnarna till playoff 2 Vinnaren till H2
Förlorarna till playoff 2 Förloraren till H3 Förlorarna till H3 Förlorarna till H3 Förloraren till H3

KVAL SOM GÄLLER 3 PLATSER KVAL SOM GÄLLER 2 PLATSER KVAL SOM GÄLLER 1 PLATS


