
                          
 

              
 
 

Reglemente och Seriedirektiv Gävle-Dala-serien säsongen 
22/23  

Para Innebandy 
 
Uppdaterat: 2022-08-30 
  

1. ALLMÄN INFORMATION 
 
1.1 Gävle-Dalaserien är en regional serie i Gävleborg och Dalarna där Gävleborgs- och Dalarnas 

Parasport är juridisk huvudman. Serien administreras av Gävleborgs-, Dalarnas IBF i samråd med 
Gävleborgs- och Dalarnas Parasportförbund. 

 
Gävle-Dalaserien är en serie som vänder sig till Innebandyspelare med intellektuella (IF) och 
neuropsykiatriska (NPF) funktionsnedsättningar som inte har samma förutsättningar att deltaga i 
övrig innebandyverksamhet.  
 
Serien vänder sig till främst till Idrottsföreningar i regionen Gävleborg-Uppland-Dalarna.  
 
1.2 Klasser 
Serien spelas i två inriktningar med fyra klasser: 
 
Klass Intellektuell Funktionsnedsättning (IF): 

- Klass A - 3 mot 3 - Svår division 
- Klass B - 3 mot 3 - Lätt division 

 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF): 

- Klass A - 5 mot 5 - Svår division 
- Klass B - 5 mot 5 - Lätt division 

 
Samtliga klasser med målvakt.  
 
Speltider: 
- IF Klass A, 2x15 minuter där sista minuten är effektiv tid. 
- IF Klass B, 2x10 minuter där sista minuten är effektiv tid. 
- NPF Klass A, 2x20 minuter där sista minuten är effektiv tid. 
- NPF Klass B, 2x15 enbart rullande tid. 
 
Under den rullande tiden skall speltiden stannas enligt: 
 M - Mål 

U - Utvisning 
S - Skada 
T - Time/out -domarens tecken 

 
Time-out är tillåtet i alla klasser. 
 
Paustiden är fem (5) minuter och inget sidbyte skall ske. 
 
 



                          
 

              
 
 

Mål-marginal: 
Vid mer än fem-måls ledning skall laget som har flest mål ta bort en spelare på planen och fortsätta 
matchen med 4 utespelare. Detta gäller från det 6:e målet och framåt tills vidare. Antal spelare 
återgår till fem spelare på planen när färre antal mål än sex (6) skiljer lagen åt.  
 
Poäng och tabell: 
I samtliga klasser utom IF klass B utdelas tre (3) poäng för seger och en (1) för oavgjord, matcher 
tillåts sluta oavgjort. I IF klass B utdelas inga poäng samt resultatet skall vare sig rapporteras eller 
visas synlig på ev resultat-tavla. 
 
I klass IF spelas matcherna 20x10 meter, på så kallad ”bredd-plan”. Det är tillåtet att utöka planen i 
A- och B- klassen om lagen efterfrågar det på plats. 
 
I klass NPF spelas matcherna på plan om minst 36x16 meter där fullstora mått är att förespråka, dvs 
40x20.   
 
1.3 Sammandrag och arrangörer 
Serien spelas i sammandragsform, vilket betyder att varje match är likställd alla andra matcher. Varje 
match förutom IF Klass B skall rapporteras av arrangerande förening. Varje sammandrag är i sig unikt 
och det är möjligt att anmäla sig till varje sammandrag var för sig varför ingen sammanställd tabell är 
möjlig publiceras.  
 
Målsättningen är att alla lag spelar 2-3 matcher per sammandrag.  
 
Alla lag i distrikten Gävleborg och Dalarna arrangerar minst ett sammandrag var. Övriga föreningar 
från andra distrikt får ansöka om arrangörskap.  
 
Sammandragen skall sanktioneras, vilket betyder att föreningen skall söka sanktion hos Svenska 
Parasportförbundet.  
 
1.4 Sammanfattning av särskilda tillämpningar för Gävle Dalaserien 2022-2023 
Arrangerande förening ansvar för sekretariatsbemanning (speaker, tidtagning och protokoll) vilket 
innebär att ha med utskrivna protokoll till match. Arrangerande förening kan få hjälp med digital-utskrift 
av protokoll genom dalarna@innebandy.se.   
 
Arrangerande förening ansvarar för att lagen har tillgång till uppmärkta omklädningsrum. 
 
Arrangerande förening ansvarar att sarg är uppsatt i god tid innan första match  
 
Arrangerande förening ansvar för att kalla samtliga deltagande lag samt domare till sammandraget. 
Kallelse kan ske genom e-post - iBIS. 
 
I kallelsen ska följande information finnas: dag och tidpunkt för match, spelplats, omklädnings-
möjligheter, ev möjlighet att köpa fika samt ett ”sista-minuten-telefonnummer” till hemmalaget. 
 
Arrangerande förening skall rapportera resultatet och händelser i iBIS.  
 
Domararvodet och all övrig ersättning betalas av Gävleborgs Innebandyförbund och faktureras sedan 
föreningarna jämlikt efter antal totala matcher. 
 
Domararvoden är enligt följande: 
Klass A – 150 (200 vid ensam uppdrag) 
Klass B – 150  
Klass D – 250 
Klass C – 200 



                          
 

              
 
 

Lokal och domarkostnader delas mellan deltagande lag och föreningar som faktureras ut efter 
säsongens avslut. 
 
1.5 Övrigt 
I övrigt så gäller Svenska innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser.   
 
2. Spelare och licens 
  
2.1 Licens 
Samtliga spelare skall vara motions-licensierade via Svenska Innebandyförbundet. Licensiering 
genomförs genom att mejla: gavleborg@innebandy.se  senast 7 dagar före sammandrag. 
 
Vid licensiering skall följande uppges: 
Fullständigt personnummer (tio-siffror) 
Namn 
Förening 
 
Spelare under sexton (16) år skall bära skyddsglasögon.  
 
2.1 Deltagande i lag 
Man får enbart spela i en förening per säsong om inte övergång är anmäld (se nedan 2.2 
övergångar). Man får enbart spela i en klass per sammandrag. Lånande av spelare mellan föreningar 
på sammandrag etc är inte tillåtet.  
 
Man får enbart spela i Gävle-Dala serien om man inte deltar i norm-idrotten. Regeln avser spel 
samma säsong. 
 
Dispens om särskilda anledningar föregår ansöks hos: gavleborg@innebandy.se senast 7 dagar före 
sammandrag. 
 
2.2 Övergångar 
Samtliga övergångar skall ansökas hos: gavleborg@innebandy.se senast 7 dagar före sammandrag. 
 
Övergång beviljas efter divisioner utifrån benämningen särskilda behov. Särskilda behov definieras så 
som flytt av bostadsadress på annan ort eller behjärtansvärda skäl. Övergången behandlas alltid i 
samråd mellan respektive Innebandy- och Parsportsförbund. 
 
Övergången skall vara förankrad mellan mottagande och lämnande förening, dvs kontakt kommer 
aviseras till båda föreningarna. Lagen kan inte bara komma överens och anmäla övergång utan 
kommunikation skall ske både mellan organisatör och föreningar. 
 
2.3 Spel i rätt klass 
Den viktigaste byggstenen för att vi skall spela jämna och nivåanpassade matcher är ledaransvar.  
Det betyder att ni som ledare måste ha flera olika saker i beaktning när vi nivåanpassar spelare i 
laget. 
 
2.4 Lag per sammandrag 
Spelare får enbart spela i en klass per sammandrag och det är det första sammandraget som 
spelaren spelar i som låser deltagandet till en klass. 



                          
 

              
 
 

 
Man får flytta tre (3) spelare från klass B till A mellan sammandrag men det betyder inte att man som 
spelare får spela i två divisioner under varje unikt sammandrag. Spelare får bara flyttas från lägre till 
högre divisionering. 
 
Syftet att låna en spelare skall enbart vara ur praktiska/logistik skäl, inte med syfte att toppa laget 
eller att öka förutsättningarna att vinna matcher. 
 
Lag som spelar utan dispens eller med fler spelare än i reglementet i fel division kommer bestraffas 
med W.O (5-0) i aktuell match, om båda lagen gör sig skyldig kommer matchen dömas (5 – 5) o 
pöäng. 
 
Dispens beviljas enbart av anledningen att man har svårt att få ihop lag. 
Dispens kan sökas genom att mejla: gavleborg@innebandy.se senast 7 dagar före sammandrag. 
 
Det är samma reglemente som gäller för målvakter och utespelare. 


