
 

 

Protokoll Tävlingskonferens 2019-02-10 

 

13 närvarande föreningar (från och med punkt 6, 14 deltagande föreningar) samt 

representanter från VIBF 

 

1.  Mötets öppnande och presentation av mötesdeltagare 

Tävlingskommitténs ordförande Anders Nilsson hälsade deltagarna välkomna till årets 

tävlingskonferens och initierade en presentationsrunda samt gick igenom dagens agenda.  

 

2. Motion 1 – Namnbyte HJ17 Elit 

Björn Haevaker, Skoghalls IBK, redogjorde för inskickad motion gällande namnbyte av HJ17 Elit 

Mötet diskuterade frågan och gick till omröstning med följande resultat: 

9 föreningar röstade för bifall 

2 föreningar röstade för avslag 

2 föreningar lade ner sina röster 

Mötet skickade också med en tanke om att frågan bör utredas på nationellt basis för att få en samsyn 

i namnen kring liknande regionala serier runt om i landet. 

 

3. Motion 2 - Administration kring utbetalning av domararvode 

Björn Haevaker, Skoghalls IBK, redogjorde för Skoghalls inkomna motion gällande utbetalning av 

domararvoden. 

 

Anna Johansson, Domarkommittén, redogjorde för kommitténs enhälliga beslut att förorda avslag på 

motionen, med hänvisning till att rutinen kring att föreningen har fem dagar på sig att betala ut har 

funnits i flera år och att detta är första gången som en förening hör av sig och för fram att det är ett 

problem samt att man i DK vet att många domare vill ha sina pengar snabbt och att DK inte vill 

förorda en försämring i domarnas situation rörande utbetalningar.  

Mötet diskuterade frågan och gick till omröstning med följande resultat: 

6 föreningar röstade för bifall 

4 föreningar röstade för avslag 



3 föreningar lade ner sina röster 

 

4. Motion 3 - Serieträffar Blå serie 

Anders Nilsson redogjorde för Tävlingskommitténs motion om att införa serieträffar på blå nivå. 

 

Mötet beslutade enhälligt att serieträffar på blå nivå bör införas. 

 

5. Motion 4 - Uppstartsträffar Grön poolspel 
Anders Nilsson redogjorde för Tävlingskommitténs motion om att införa uppstartsträffar på grön 

nivå. 

Mötet beslutade enhälligt beslut att införa serieträffar på grön nivå. 

 

Jan Westerlund, Hagfors IBS lyfte frågan om planstorlek under andra året på grön nivå, där han 

menar att planen med fördel skulle kunna göras en sargbit större på bredden. Anders Nilsson svarade 

att SIBF är i färd med att utreda frågan om spelformer på grön och blå nivå och att alla distrikt 

kommer att få svara på en remiss om detsamma. I detta remissförslag finns även 4 mot 4 med som 

ett förslag på ytterligare ”mellanstegsnivå”.  

Patrik Johansson, SK Örnen, påtalade att det finns lag som hamnat fel i poolspelsstegen och att det 

vore bra att förtydliga ytterligare i anmälningsförfarandet till kommande säsong. Ett förslag kan vara 

att vi nästa år skriver ”Poolspel nybörjare” och ”Poolspel fortsättning” istället för de nuvarande 

benämningarna ”Poolspel Steg 1” och ”Poolspel Steg 2”. 

 

6. Tävlingskommittén informerar 

Johan Carlsson och Anders Nilsson redogjorde för ärenden som togs upp på den nationella 

Tävlingskonferensen som arrangerades av SIBF i december 2018, rörande följande områden: 

- Samarbetsavtal och övergångar 

- Dispenser i seniorspel 

- Skyddsglasögon 

- Ändrade regler gällande RIG/NIU-elever  

 

7. Diskussionspunkter 

 

Utvärdering av senior-DM 

Peter Andersson, VIBF, redogjorde för resultaten av den enkät som VIBF genomfört angående senior-

DM samt presenterade ett nytt förslag från VIBF på hur senior-DM skulle kunna arrangeras, med 

utgångspunkt i vad föreningarna svarat i enkäten. 

 

Det nya förslaget ser i korthet ut som följer: 

- Senior-DM delas upp i två faser  

- Kvalspel för distriktsserielag i slutet av september.  

- Förslag att damerna spelas 21–22 september och herrarnas 28-29 september.  

- Kvalet genomförs via gruppspel där varje lag är garanterat att spela tre matcher.  

- Antal lag som kan gå vidare till slutspel beror på hur många förbundsserielag som anmält sig. 

- Förbundsserielagen är direktkvalificerade till slutspel. På damsidan skulle det förmodligen innebära 

semifinaler och på herrsidan kvartsfinaler (beror på antal anmälda lag från förbundsserierna).  



- Kvarts- och semifinaler spelas under hösten.  

- Finalerna spelas 1 februari 2019 tillsammans med F/P15-finalerna. 

Mötet diskuterade frågan och gick till omröstning med följande resultat: 

6 föreningar röstade för det nya förslaget  

5 föreningar röstade för att behålla nuvarande upplägg med utslagsmatcher 

3 föreningar lade ner sina röster 

 

Följande punkter diskuterades och bedömdes av mötet som viktiga att beakta i tankarna kring 

framtidens DM: 

Höj statusen på tävlingen genom att införa prispengar 

För en diskussion med fotbollen på förbundsnivå om att skapa en större lucka på hösten mellan att 

fotbollens seriespel slutar och innebandyn seriespel börjar på seniornivå. 

Utvärdering av junior-DM 

Peter Andersson redogjorde för den respons VIBF fått efter genomförandet av det nya upplägget i 

junior-DM, där föreningarna upplevt den nya formen som idel positiv. 

Ett enhälligt möte konstaterade att det nya upplägget fungerat mycket bra och bör fortgå kommande 

år. 

Framtiden för HJ20 och DJ20 

Johan Carlsson redogjorde för utmaningarna med serierna HJ/DJ20, där vi de senaste åren haft en 

negativ trend i antalet anmälda. 

Mötet diskuterade frågan i mindre grupper och kom sammanfattningsvis fram till nedan punkter att 

fundera över för framtiden: 

- Hitta regionala eller nationella samarbeten (likt hockeyn) 

- Utökade samarbeten mellan föreningar, som leder till fler anmälda lag 

- Gemensamt jobba med attityden till och attraktionskraften runt aktuella serier 

 

Mötets enhälliga mening var vidare att åldersregeln, som tillåter tre överåriga spelare, är bra och 

bidrar till att föreningar kan undvika att anmäla U-lag istället för HJ/DJ-lag. 

Johan Carlsson avslutade med att uppmana mötesdeltagarna att löpande skicka in eventuella idéer 

och tankar kring formandet av framtidens HJ20/DJ20-serier. 

 

8. Övriga frågor 

 

Speluppehåll 

Andreas Johansson, GS86 AIF, lyfte frågan om varför det måste vara speluppehåll i seniorserierna. 

Johan Carlsson svarade att det finns två primära orsaker, nämligen möjligheten att flytta matcher och 

för att klara domartillsättningen behövs det helger där inte alla serier har omgångar. Johan Carlsson 

betonade vidare att det på seniornivå rör sig om cirka tre uppehållshelger per serie, utspridda under 

säsongen. 

Trupper på röd nivå 

Anders Nilsson informerade om att en miss från förbundet gjort att påminnelsen om att inkomma 

med trupper på röd nivå gick ut sent till föreningarna och att det inkommit ett fåtal synpunkter under 



säsongen på att systemet ”missbrukats”.  

 

Henrik Jonsson, Karlskoga IBF, påpekade att när serien togs fram så var samtliga föreningar överens 

om att det sunda förnuftet skulle råda, men att så inte alltid sker, varför man nu borde uppmana 

föreningarna att se över exempelvis i vilken utsträckning de matchar sina spelare på röd nivå. 

 

Mötet diskuterade frågan och kom fram till följande 

- En gemensam policy/avsiktsförklaring om att en enskild spelare inte får spela mer än x matcher per 

säsong skulle med fördel kunna tas fram. Denna policy skulle sedan kunna knytas till serieanmälan, så 

till vida att lag som anmäler sig till, av VIBF sanktionerade serier, också samtycker till att följa policyn. 

- Viktigt att föreningarna deltar på serieträffen innan säsong och att man belyser frågan vid dessa 

tillfällen. 

- En mittsäsongsträff bör införas för denna nivå 

- Föreningarna har ett stort egenansvar och bör jobba med frågan internt. 

 

 

Vid protokollet, 

 

 

Camilla Olsson, 

Kanslichef VIBF 

 

 

 

 

 

 

 

 


