
 

 

  

  
 

 
Södermanlands Innebandyförbund 

Lokala förutsättningar 
 

Gäller för spelåret 2022–2023 
 

Kapitel och paragrafindelning åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till 
motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets 

Tävlingsbestämmelser. 
 
 
 

Kapitel 3 Tävlingens genomförande 

§3 Distriktsserier m.m. 
§3b.  Barn- och ungdomsinnebandy  
 I Damjunior får tre överåriga spelare deltaga utan dispens. 
 I Pojkar röd får spelare födda 2005 deltaga utan dispens i klasserna A & B.
 I Flickor röd får spelare födda 2005 delta utan dispens i klassen A. 

§3c.  Könsdispens  
Flickor födda 2013 och yngre tillåts att delta utan dispens i pojkserier på grön 
nivå. Flickor födda 2010 och yngre tillåts att delta utan dispens i pojkserier på 
blå nivå. Flickor som deltar i pojkserier får även delta i flickserier.  
För att delta i övriga serier krävs att man söker könsdispens.  
 
Dispenser behandlas endast på ordinarie Tävling/Domargruppsmöten. 
Beslut om könsdispens ska alltid visas upp skriftligen innan match.  
 
Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, 
än den som följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som 
åberopas ska göras av SDF.  

 
  
 

 
 
 



 

 

§4 Mästerskapstävlingar 
§4b.  Distriktsmästerskap 
 För seriekrav se bilaga 10. 

 
Svenska Cupen  
DM 22/23 är kvalificerande för Svenska cupen 23/24. Södermanlands 
Innebandyförbund har som distrikt 1 plats till dam- respektive herrklassen som 
tillsammans med lagen i SSL och PO-lag i allsvenskan är kvalificerade till Svenska 
Cupen.  

Fastställande av vakanslista:  

Lagen rangordnas enligt följande:  
1. Finalvinnaren  
2. Finalförloraren  
3. Bäst rankade semifinallag*  
4. Näst bäst rankade semifinallag*  
5. Bäst rankade kvartsfinallag osv….  

*Semifinallagen särskiljs genom ranking som i första hand bygger på högst 
serietillhörighet 22/23 och i andra hand på högst serieplacering 22/23 och i tredje 
hand avgör lottning. 

 
   

§8 Sammansättning distriktsserierna 
Herrar division 2 spelas med trippelmöte och avslutas med slutspel, där 
vinnaren erhåller en kvalplats till Herrar division 1. 

 Herrar division 3 spelas med dubbelmöte. Vinnaren kvalificerar sig till Herrar 
division 2 säsongen 23/24. 

 Herrjunior region spelas med enkelmöte i respektive distrikt. Lag placerad 1 
till 4 kvalificerar sig att spela i region HJ 18 A. Lag 5 till 8 kvalificerar sig att 
spela i region HJ 18 B. Denna serie administreras gemensamt av bägge 
förbunden. 
 
Pojkar Röd spelas med varierande antal lag och omgångar. Serierna avslutas 
med slutspel. 
 
Pojkar Blå A spelas i serieform med ca 16 matcher per lag. 
 
Pojkar Blå B & C spelas i sammandragsform där varje lag deltager i 6 till 7 
sammandrag. 
 
Pojkar Grön spelas i sammandragsform där varje lag deltager i 4 till 5 
sammandrag.  
 

Damer division 1 region spelas med dubbelmöte och avslutas med slutspel. 
Högst placerade representationslag erhåller den ena kvalplatsen till 
Allsvenskan. 
De två näst högst placerade representationslagen spelar ett slutspel med 
dubbelmöte om den andra kvalplatsen till Allsvenskan.  
Denna serie administreras av Östergötlands Innebandyförbund 

Damer division 2 region spelas med dubbelmöte i respektive distrikt där de 
två högst placerade lagen i respektive serie spelar slutspel om två platser i 
Damer division 1 region. Dessa serier administreras gemensamt av bägge 
förbunden. 



 

 

 
Damjunior region spelas med dubbelmöte. Denna serie administreras av 
Östergötlands Innebandyförbund 

Flickor Röd spelas med varierande antal lag och omgångar. Serierna avslutas 
med slutspel. 
 
Flickor Blå C spelas i sammandragsform där varje lag deltager i 6 till 7 
sammandrag. 
 
Flickor Grön spelas i sammandragsform där varje lag deltager i 4 till 5 
sammandrag.  
 

 

 

§12 Kombinerade lag  
Tävling/Domargruppen beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när 
ett kombinerat lag upphör. 

 

§14 Matchändring  
Förening som deltar i SM-tävling, eller annan av SIBF anordnad turnering och 
som behöver flytta match har rätt till gratis matchändring.  

Ansökan ska ske på avsett formulär på SöIBFs hemsida. Ansökande förening 
betalar föreskriven matchändringsavgift, vilken är beroende av när 
matchändringen kommer SöIBF tillhanda. Matchändringar beviljas ej under 
seriens sista omgång.  

Tävling/Domargruppen skall medgiva ändrad matchdag, tid och spelhall, 
under förutsättning att motståndarförening, på giltiga grunder, inte 
motsätter sig detta. Nytt speldatum ska vara klart senast fem (5) arbetsdagar 
från ordinarie speldag, annars kan Tävlings/Domargruppen bestämma ny 
speltid och plats. Matchen skall spelas inom en månad från ursprungligt 
matchdatum, dock ej efter sista spelomgången.  

Match som bedöms som omöjlig att genomföra pga. rådande trafiksituation 
kan endast ställas in av SöIBF eller av SöIBF utsedd tjänsteman. Förening 
som åberopar detta ska omgående kontakta SöIBF eller av SöIBF utsedd 
tjänsteman. Den förening som ej kan ta sig till match ansvarar för att ny 
matchtid bokas enligt gällande föreskrifter.   

  
 

§15 Förening som utgår ur tävling 
Förbundsserielag som utgår från förbundsserie eller lag som spelar i 
distriktets högsta serie kan beredas plats i distriktets högsta serie om det 
finns en vakant plats. 

 



 

 

§16 Förening som utesluts ur tävling  
§16a.  Allmänt  

Förbundsserielag som utgår från förbundsserie eller lag som spelar i 
distriktets högsta serie kan beredas plats i distriktets högsta serie om det 
finns en vakant plats. 

 

Kapitel 4  Matchens genomförande 

 

§10 Matchfunktionärer 
§10a.  Domare  

SöIBF ansvarar för att utbilda förenings och distriktsdomare.  

Man ska fylla 15 år under spelåret för att få börja döma. Dispens kan ges till 14-
åringar om målsman följer med på uppdragen. 
 
Distriktsdomare ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Detta visas upp 
på den årliga utbildningen till av SöIBF utvald person. Nytt utdrag ska visas 
upp vartannat år.  
 
Domartillsättningen av distriktsdomare för tävlingsmatcher sköts av kansliet 
på uppdrag av Tävling/Domargruppen. Denna har det yttersta ansvaret för 
tillsättningen av domare. Återbud till domaruppdrag skall lämnas snarast i 
IBIS.  
Akuta återbud inom fem (5) dagar innan match måste lämnas via 
telefonsamtal till Domarakuten. 
 
Domartillsättning av distriktsdomare för träningsmatcher för Junior och 
Senior sköts av kansliet på uppdrag av Tävling/Domargruppen. För att kunna 
tillsätta domare så måste matchen anmälas senast 10 dagar innan den ska 
spelas. Följs inte detta får laget tillsätta domare själva. 
Domartillsättning för träningsmatcher för ungdomar görs av föreningen 
själva.  
 
För distriktsdomare gäller SöIBF:s anvisade domarpaket. SöIBF äger 
reklamrätten för domare och dess utrustning. 
 
Matchprotokollet tas om hand av domaren efter spelad match. Domaren 
fotograferar eller skannar in protokollet och mejlar in det till 
sodermanland@innebandy.se senast 5 dagar efter spelad match. Domaren 
sparar protokollet hemma. 
 
Föreningarna ansvarar för att säkerställa att tillräckligt många 
föreningsdomare utbildas. Dessa tillsätter föreningen till de sammandrag 
som man arrangerar.  
Vi de tillfällen kansliet får hjälpa till med tillsättning debiteras arrangerande 
förening en avgift. 
 
Betalningen ska vara utbetald till domarens bankkonto och finnas på dennes 
konto senast tre (3) bankdagar efter att domaren har skickat in sitt kvitto via 
IBIS. Om arrangerande förening/hemmalag ej betalt i tid debiteras de dubbel 
domarersättning av kansliet. Domarna får då sin ersättning utbetald via 



 

 

kansliet. Om man missköter sina utbetalningar så kan man bli ålagd att 
betala domarna kontant innan matchstart för resten av innevarande säsong. 
Domararvodet avser per domare. Om en domare dömer match själv ska ett 
och ett halvt arvode (1,5) utbetalas.  
 

 
SöIBF ställer nedanstående krav för föreningar om man saknar domare.  

Antal lag: Antal domare:  Avgift: 
 1-3  1   1000 kr   
4-6  2   3000 kr   
7-  3   5000 kr  

Detta innefattar enbart seriedömande domare, förening får däremot dra av 
100 kr även för varje föreningsdomare man har i föreningen. Detta innebär 
att har man inga domare men anmält 5 lag till seriespel så debiteras 
föreningen en avgift på 3000 kr, har man en domare men 7 lag till seriespel 
debiteras man mellanskillnaden d.v.s. 4000 kr. Föreningen får givetvis räkna 
in de domare som idag är domare och kommer att fortsätta döma säsongen 
21/22. Domarna skall vid kurstillfället anmäla vilken förening de representerar. 

 Reseersättning  
Reseersättning utbetalas med fastställt belopp till de domare som har 
färdats minst 10 km enkel väg från sin bostad med bil. Om domare har 
färdats minst 10 km med allmänna trafikmedel (tåg, klass 2, buss i linjetrafik 
etc.) ska hemmalag/arrangör utbetala domarens utlägg mot uppvisande av 
kvitto. Domare skall i så stor utsträckning som möjligt samåka till 
domaruppdragen. Kan samåkning ej ske av någon anledning skall tillåtelse 
begäras av Tävling/Domargruppen eller av utsedd tjänsteman innan match. 
Då domare har flera matcher samma dag skall reseersättning delas mellan 
de hemmalag man dömer. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anmälningsavgifter 
Serie Anm. avgift (SEK) 
Damer div 1 13 200 
Damer div 2 9 500 
Damjunior  5 700 
Flickor Röd  4 600 
Flickor Röd Östergötland 4 600 
Flickor Blå seriespel 3 500 
Flickor Blå sammandrag 2 300 
Flickor Grön A 2 100 
Flickor Grön C* 2 100 
Flickor Grön C** 500 
Herrar div 2 13 200 
Herrar div 3  12 200 
Herrjunior 20  5 700 
Herrjunior 18  5 700 
Pojkar Röd  4 600 
Pojkar Blå seriespel 3 500 
Pojkar Blå sammandrag 2 300 
Pojkar Grön A 2 100 
Pojkar Grön B & C* 2 100 
Pojkar Grön B & C** 500 
* Vid ett anmält lag är kostnaden 2 100. 
** Vid fler anmälda lag i samma klass så tillkommer det 500 kr per lag. 
 
DM  
Herrar    1 500  
Damer    1 500  
Herrjunior   1 500   
Damjunior     1 500   
Ungdom    1 500  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tävlingsavgifter 
Administrativa avgifter     SEK 
Administrativ avgift samtliga seriespelande lag   2 500  
Avsaknad av domare 1–3 lag i seriespel    1 000   
Avsaknad av distriktsdomare 4–6 lag i seriespel   3 000  
Avsaknad av distriktsdomare 7-lag i seriespel   5 000 
Tillsättning av domare till sammandrag  1 000   
Urdrag ur serie efter 1/6     Halv serieavgift  
Urdrag ur serie efter 15/6     Full serieavgift  
Urdrag ur serie, efter 1/8 senior    2 000  
Urdrag ur serie, efter 1/8 Junior/Ungdom   1 000   
Urdrag ur serie, efter 1/9 Senior    6 000  
Urdrag ur serie, efter 1/9 Junior/Ungdom   3 000  
Urdrag ur DM efter lottning    2 000  
Urdrag ur DM efter poolspel Junior/Ungdom   1 000   
Urdrag ur DM efter poolspel Senior    2 000  
Matchändring minst 22 dagar innan    300 (Ungdom 50 %) 
Matchändring minst 22 dagar innan    300 (Junior 50 %)  
Matchändring begärd mindre än 8–21 dagar före match  600 (Ungdom 50 %) 
Matchändring begärd mindre än 8–21 dagar före match  600 (Junior 50 %) 
Matchändring begärd mindre än 4–7 dagar före match  1 000   
Matchändring begärd mindre än 1–3 dagar före match  2 000  
Walk over, Senior     3 000  
Walk over, Senior (2:a WO i samma serie)   5 000 
Walk over, Junior, ungdomsserier    1 000  
Walk over, Junior och ungdom (2: a WO i samma serie)  2 000  
Walk over, Senior lämnad efter kl.18 dagen före match  3 000  
Walk over, Junior lämnad efter kl.18 dagen före match  1 500   
Walk over, Ungdom lämnad efter kl.18 dagen före match  1 500   
Protest      2 000 
Dispensansökan per spelare    250   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Straffavgifter    SEK 
Uteblivande från sammandrag    1 000   
Matchflytt utan godkännande från SöIBF   3 000   
Felaktig resultatrapportering: Ej lämnat resultat   100   
Felaktig/utebliven händelserapportering:   100   
Bristfälligt sekretariat, matcharrangemang   200  
Ej inskickat matchprotokoll   100 
För sent inbetald serieavgift    500  
Försening inbetalning, påminnelser    100   
Lag som försenar matchstart där WO ej utdöms   500  
Återbud till utbildning 1–7 dagar utan läkarintyg   Full avgift  
Återbud till utbildning 1–7 dagar med läkarintyg   Halv avgift 
Ej giltig ledarlicens    Full kursavgift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Domararvoden 
Seriespel    SEK 
Herrar division 2   800   
Herrar division 3   700   
Herrar junior   700   
Pojkar Röd A-B   425   
Pojkar Röd C-F   375   
Pojkar Blå A    225   
Pojkar Blå B-C 2 x 15 min  125 (föreningsdomare)  
Pojkar Blå B-C 2 x 15 min   175 (distr.domare eller föreningsdomare över 18 år)  
Pojkar Grön  1 x 15 min  100  (föreningsdomare)  
Pojkar Grön  1 x 15 min  150  (distr.domare eller föreningsdomare över 18 år) 
Pojkar Blå B-C 3 x 15 min  190  (föreningsdomare)  
Pojkar Blå B-C 3 x 15 min   225  (distr.domare eller föreningsdomare över 18 år)  
Damer division 1  800  
Damer division 2  700  
Damer juniorer  600  
Flickor Röd(Östergötland)  500 
Flickor Röd A-B   425  
Flickor Blå A    225  
Flickor Blå C 2 x 15 min  125 (föreningsdomare)  
Flickor Blå C  2 x 15 min  175 (distr.domare eller föreningsdomare över 18 år)   
Flickor Grön 1 x 15 min  100 (föreningsdomare)  
Flickor Grön 1 x 15 min   150 (distr.domare eller föreningsdomare över 18 år) 
Flickor Blå C 3 x 15 min  190 (föreningsdomare)  
Flickor Blå C  3 x 15 min  225 (distr.domare eller föreningsdomare över 18 år)  
 
DM  
Seniorer 2 x 20 min (Gruppspel)  325   
Seniorer 3 x 20 min (Gruppspel)  425   
Seniorer 3 x 20 min (Kvartsfinal)  575   
Seniorer 3 x 20 min (Semi & Final)  625   
Juniorer 2 x 20 min   305   
Juniorer 3 x 20 min  425   
Ungdom 3 x 15 min  355   
Ungdom 2 x 15 min  245  
 
Inställd match där domare har påbörjat resa ersätts med 100% av arvodet. 
Inställd match max 24h innan matchstart ersätts med 50% av arvodet. 
 
Träningsmatcher (enligt SIBF:s tariffer)  
Förbundsserielag: Arvodet för träningsmatcher före, under och efter säsong är 50 % av 
ordinarie arvode för lag med högsta divisionstillhörighet. Arvode för träningsmatch 
utbetalas av arrangerande förening direkt i samband med match. OBS: Reseersättning 
förbundsserielag = 18:50 kr/mil.  
Distriktserielag: Arvodet är detsamma som för seriespel. 
Turneringar (enligt SIBF:s tariffer)  

Seniorer  Juniorer  Ungdom 
3 x 20 min  450 kr  400 kr  350 kr  
3 x 15 min  350 kr  330 kr  300 kr  
2 x 20 min  300 kr  280 kr  250 kr  
2 x 15 min  250 kr  230 kr  200 kr  
 
Distriktslag (F & P16):  
Arvodet för träningsmatcher 400 kr/match/domare. Matcher som spelas med Effektiv 
speltid är arvodet 500 kr/match/domare.  



 

 

 
Reseersättning  
Resa med bil 30 kr/mil  
 
Restidsersättning  
Gäller endast vid tävlingar arrangerade av SIBF och cuper (om inte annat anges).  
Vid bortavaro från hemmet 4–6 timmar  100 kr  
Vid bortavaro från hemmet 6–10 timmar  300 kr  
Vid bortavaro från hemmet 10–16 timmar  400 kr  
Vid bortavaro från hemmet 16–24 timmar  500 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seriekrav  
Bilaga 1. Damer division 1  
Bilaga 1. Damer division 2  
Bilaga 1. Damjunior  
Bilaga 2. Herrar division 2  
Bilaga 3. Herrar division 3  
Bilaga 4. Herrjunior  
Bilaga 5. Flickor Röd A  
Bilaga 6. Ungdom Röd   
Bilaga 7. Ungdom Blå A   
Bilaga 8. Ungdom Blå B & C  
Bilaga 9. Ungdom Grön  
Bilaga 10. Distriktsmästerskap (DM) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 1. SöIBF & ÖIBF:s Damer division 1, Damer 
division 2 och Damjunior Region 
 
§ 1 TOLKNINGSORDNING 
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna, 
Regelhandboken och Lokala förutsättningar. 
Protester hanteras av gemensam Tävlingskommitté med ledamöter från Östergötland 
och Södermanland. Vid överklagan mot beslut av protest hanterar administrerande 
distriktsstyrelse dessa. 
Division 1 och Junior administreras av ÖIBF. Division 2 administreras av respektive distrikt, 
 
§ 2 DELTAGANDE I REPRESENTATIONSSERIER 
Förening med damlag i förbundsserie (Damallsvenskan – SSL) kan till division 1 och 
division 2 anmäla reservlag. Representationslag med reservlag får använda fem (5) spelare 
från föregående A-lagsmatch. Med representationslag avses föreningens seniorer, A-lag. 
Exempel: Om ett förbundsserielag har ett reservlag har man rätt att använda sig av fem 
(5) uppskrivna spelare från föregående A-lagsmatch till reservlaget. Brott mot denna regel 
likställs med okvalificerad spelare enligt SIBF:s TB. 
Reservlag kan ej deltaga i slutspel till eller kvalspel till Damallsvenskan. 
 
§ 3 ÅLDERSKLASS JUNIOR  
I Juniorserien Svart A är maxåldern 20 år, födda -02. 

§ 4 ÅLDERSDISPENSER I JUNIORLAG 
I Juniorserien är det tillåtet med tre generella åldersdispenser. Dessa tre kan vara olika 
från match till match. Exempel: Tre spelare födda -01 eller tidigare kan således spela i 
föreningens Juniorlag. 

§ 5 KVAL TILL ALLSVENSKAN 
Segraren i Division 1 Östergötland/Södermanland Region kvalspelar om en plats till 
Allsvenskan.  
 
Lag 2 och 3 i Division 1 Östergötland/Södermanland spelar slutspel om en kvalplats till 
Allsvenskan. Slutspelet spelas i bäst av 2 matcher. Vid kvalspel mellan två lag tillämpas 
målskillnad. Det innebär att bortamål inte är mer värt vid sammanräkningen av de två 
matcherna. Om ett lag vinner första matchen med 3–1 och förlorar andra med 7–5 så har 
lagen samma poäng och målskillnad. Sudden death kan endast tillgripas efter den andra 
matchen och i det fall lagen har samma totala poäng och målskillnad vid full tid. 
Förlängning spelas då 10 minuter effektiv speltid där första målet avgör. Vid oavgjort efter 
förlängning avgörs matchen via straffläggning. Straffslagsavgörande ska genomföras 
enligt Regelhandboken. Match 1 spelas 11/3 och match 2 spelas 12/3. 2:an i Division 1 har 
hemmamatch i match 2. Reservlag/kombinerat lag kan ej deltaga i kvalspel till 
Allsvenskan. 
Kvalet till Allsvenskan spelas i bäst av två matcher. 
Mer information finns på https://www.innebandy.se/tavling/kvalspel/ 

Segrarna till Allsvenskan säsongen 2023–2024. 

§ 6 UPP OCH NEDFLYTTNING SENIOR 
Förutsättningar för upp- och nedflyttningar 2022/2023  
Har man utvecklingslag i division 1 och representationslaget ramlar ur Allsvenskan så 
tvångsdegraderas utvecklingslaget till division 2. 
 
Division 1 
Nedflyttning till division 2 
11:an i division 1 flyttas ner till damer division 2. 



 

 

Division 2 
Uppflyttning till division 1 
1: an i respektive division 2 flyttas upp till damer division 1. 2:an i respektive serie samt 10:an 
i division 1 spelar om en plats med enkelmöten till division 1 säsongen 2023–2024. Lottning 
avgör spelordning.  

Vid ett nedflyttat lag från Allsvenskan: 9:an & 10:an i D1 och 2:an i respektive D2 serie gör 
upp om en plats i en serie med enkelmöte. Lottning avgör spelordning. Segraren spelar 
Damer division 1 säsongen 2023–2024. 
 
Vid två nedflyttade lag från Allsvenskan: 8:an, 9:an & 10:an i D1 och 2:an i respektive D2 serie 
gör upp om en plats i en serie med enkelmöte. Lottning avgör spelordning. Segraren 
spelar Damer division 1 säsongen 2023–2024. 
 
Vid tre nedflyttade lag från Allsvenskan: 7:an, 8:an, 9:an & 10:an i D1 och 2:an i respektive D2 
serie gör upp om en plats i en serie med enkelmöte. Lottning avgör spelordning. Segraren 
spelar Damer division 1 säsongen 2023–2024. 

 

§ 7 VAKANSER 
ÖIBF/SöIBF förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval.  

 
§ 8 KOMBINERAT LAG  
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl 
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger 
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar 
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag.  
Kombinerat lag kan ej deltaga i kvalspel till Damallsvenskan. 
 
§ 9 SPELORDNING 
Spelordningen fastställs av ÖIBF/SöIBF. Rak spelordning används i division 1, division 2 och 
damjunior med hemma- och bortamöte.  

Spelprogram publicerad på www.innebandy.se/sodermanland samt i IBIS gäller som 
kallelse till match från förbundet. 

För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum 
för den sista matchen i serien. Alla seriens matcher skall spelas inom denna period. 
Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång. 

I division 1 och 2 ska den sista omgången ha gemensamt datum och matchtid. 

§ 10 DOMARE 
Matchen döms av två av förbundet utsedda domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet per domare för division 1 är 800kr. Reseersättning är 30kr/mil. 
Arvodet per domare för division 2 är 700kr. Reseersättning är 30kr/mil. 
Arvodet per domare för junior är 600kr. Reseersättning är 30kr/mil. 
 
 

§ 11 MATCHARENOR 
11.1 Hallbesiktning 
Besiktning av arenor genomförs löpande av SöIBF. I besiktningen skall SöIBF och 
föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och 
delges hallägaren. 



 

 

11.2 Publik/läktare 
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos 
ÖIBF/SöIBF. 

11.3 Omklädningsrum 
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och 
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före 
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch 
senast 30 minuter före matchstart. 

11.4 Cafeteria 
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring. 

11.5 Belysning 
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets 
krav. 

11.6 Ljudanläggning 
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.  

11.7 Resultattavla och signal 
I hallen ska resultattavlan kunna visa: 
- resultat 
- matchtid 
- period 

Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos 
ÖIBF/SöIBF. 

 

§ 12 FÖRE MATCH 
12.1 Riktlinjer för matchbokningar 
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds 
ut tillsammans med serieanmälan. 

Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg 
Lag Tidigast matchstart:  Senaste matchstart: 
 Måndag - fredag Lördag - söndag Söndag - torsdag 
Senior/Junior Kl.19:00 Kl. 9.00 Kl. 20.00 
 

Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg 
Lag Tidigast matchstart:  Senaste matchstart: 
 Måndag - fredag Lördag - söndag Söndag - torsdag 
Senior/Junior Kl.19:30 Kl. 10.00 Kl. 19.30 
 
Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till ÖIBF/SöIBF för annan matchstart. 

12:2 Entré 
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart. 

12.3 Domarvärd 
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och bör tillhandahålla enklare förtäring 
samt informera om förutsättningarna inför match. 
 

§ 13 UNDER MATCH 
13.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering 
Matcherna ska on-line rapporteras av hemmalaget i damer division 1 och damer division 2. 



 

 

13.2 Nedsläckning av hallen vid mål 
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas 
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. 

13.3 Musik 
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att 
spela musik under pågående spel. 

13.4 Sargskötare 
Hemmalag bör tillse att det finns minst fyra (4) stycken sargskötare. (Minimiålder 12 år). 
Dessa ska ha enhetlig klädsel (tröja) så man klart kan urskilja att de är sargskötare. 

13.5 Matchtid/periodpaus 
Serie Matchtid Paus 
Damer div 1, div 2, DJ 3 x 20 minuter effektiv 

speltid 
10 minuter 

 

Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden 
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.  

13.6 Sudden Death 
Gäller endast i Damer division 1 och 2. 
Vid oavgjort resultat efter full tid tillämpas max 5 minuters Sudden Death. Sudden Death 
spelas alltid med effektiv speltid. I match som slutar oavgjort efter Sudden Death erhåller 
lagen en poäng vardera. Vid vinst i Sudden Death erhålls ytterligare en bonuspoäng för 
segrande lag, d.v.s. två poäng. 
 

§ 14 EFTER MATCH 
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna 
spelplan/arena. 

§ 15 SÄKERHET 
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Herrar division 2 
 
Före match 
Hemmalag ska kalla motståndare och domare till varje match. Kallelse kan ske genom e-
post eller telefon. 
I kallelsen ska information om dag, tidpunkt och hall för match samt färg på matchställ 
finnas.  
Strumpor ska vara åtskiljbara mellan lagen. 
 
Matchprotokoll 
Hemmalaget samt bortalaget registrerar laguppställningar i IBIS. Vid vardagsmatcher ska 
detta göras senast 24 timmar innan matchstart. Vid helgmatcher senast 12:00 fredag 
innan match. I de fall laguppställningen ändras i sista stund skall den slutgiltiga 
laguppställningen läggas in i IBIS innan match. Detta görs lämpligen med mobiltelefonen 
via m.ibis.innebandy.se 
Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen. Matchprotokoll från IBIS ska användas. 
 
Matcharrangemang 
Sarg ska vara uppsatt senast 30 min före matchstart. 
Spelplanen ska vara i speldugligt skick. 
Hallen ska uppfylla SöIBF:s krav på säkerhet. 
Varje lag ska ha tillgång till eget omklädningsrum. 
Domare ska ha eget omklädningsrum. 
Matchprotokoll ska lämnas till domarna korrekt ifyllt senast 15 min före matchstart. 
Officiell matchklocka och resultattavla skall finnas. 
Protokollförare, tidtagare, speaker och sargvakter skall finnas. 
 
Domare 
Matchen döms av två av förbundet utsedda domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet per domare är 800kr. Reseersättning är 30kr/mil. 
 
Speltid 
3 x 20 minuter effektiv speltid. Periodpaus tio minuter. Vid oavgjort resultat efter full tid 
tillämpas sudden death i max fem minuter. Vid mål i sudden death får laget som gör mål 
två poäng och det förlorande laget en poäng. 
 
Serieupplägg 
Spelas med trippelmöte. Avslutas med slutspel för de fyra högst placerade 
representationslagen. 
 
Sista spelomgången 
I Herrar division 2 ska den sista omgången ha gemensamt datum och matchtid. 
Dispens från detta kan sökas hos SöIBF. 
 
Matchrapportering 
Hemmalaget ska rapportera matchhändelser under match och slutresultat och övrig 
statistik efter spelad match. Rapportering ska ske i av SöIBF utsett IT-system (IBIS). 
Även w.o. skall resultatrapporteras. Vid w.o. ska även avsedd blankett inskickas till SöIBF 
från båda lagen senast tre dagar efter utsatt matchdatum. 
 
Vakanser i serie 
Vakanser i serier tillsätts enligt turordning fastställd genom kval i första hand och i andra 
hand efter serieplacering föregående säsong. 
 
 



 

 

Utvecklingslag Herrar 
Utvecklingslag får delta i Herrar division 2 säsongen 2022–2023. 
Har man utvecklingslag i H2 och representationslaget ramlar ur division 1 så 
tvångsdegraderas utvecklingslaget till division 3. 
 
Föreningar med utvecklingslag och representationslag, kan i utvecklingslag använda max 
fem spelare som deltagit i representationslagets senaste seriematch. Detta under 
förutsättning att de båda lagen spelar i olika divisioner.  Flytt av spelare mellan lagen är 
tillåtet fram till den 28/2. Därefter kan spelaren endast gå upp i seriesystemet. 
 
Om föreningen har flera lag i samma serie eller division tillåts inga spelare att flytta mellan 
lagen. Spelare får endast representera ett av utvecklingslagen om föreningen har fler lag i 
samma serie/division. 
 
Slutspel 
Spelas av de fyra högst placerade representationslagen i bäst av två matcher. 
 
Play Off 1 
1:an väljer motståndare, dvs 3:an eller 4:an. 1:an och 2:an har hemmaplan i match två. 
Match 1 spelas måndag till fredag och match 2 spelas lördag eller söndag vecka 10 2023. 
Segraren i respektive möte till Play Off 2. 
 
Play Off 2 
Spelas i bäst av två matcher. 
Högst placerat lag i seriespelet har hemmaplan i match två. 
Match 1 spelas måndag till fredag och match 2 spelas lördag eller söndag vecka 11 2023. 
Segraren erhåller kvalplatsen till Herrar division 1. 
 
Slutspel i Herrar division 2 och kval till Herrar division 2 
Vid kvalspel mellan två lag tillämpas målskillnad. Det innebär att bortamål inte är mer värt 
vid sammanräkningen av de två matcherna. Om ett lag vinner första matchen med 3–1 
och förlorar andra med 7–5 så har lagen samma poäng och målskillnad. Sudden death kan 
endast tillgripas efter den andra matchen och i det fall lagen har samma totala poäng och 
målskillnad vid full tid. Förlängning spelas då 10 minuter effektiv speltid där första målet 
avgör. Vid oavgjort även efter förlängning avgörs matchen via straffläggning. 
Straffslagsavgörande ska genomföras enligt Regelhandboken. 
 
Vid ett nedflyttat lag från Herrar division 1: 8:an i H2 och 2:an i H3 gör upp om en plats i ett 
dubbelmöte. Lottning avgör spelordning. Segraren uppflyttas till H2. 
 
Vid två nedflyttade lag från Herrar division 1: 7:an, 8:an i H2 och tvåan i H3 gör upp om en 
plats i en serie med dubbelmöte. Segraren uppflyttas till H2. 
 
Vid tre nedflyttade lag från Herrar division 1: 6:an, 7:an, 8:an i H2 och tvåan i H3 gör upp om 
en plats i en serie med enkelmöte. Segraren uppflyttas till H2. 
 
 
  
 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 3. Herrar division 3 
 
Före match 
Hemmalag ska kalla motståndare och domare till varje match. Kallelse kan ske genom e-
post eller telefon. 
I kallelsen ska information om dag, tidpunkt och hall för match samt färg på matchställ 
finnas. 
Strumporna ska vara åtskiljbara mellan lagen. 
 
Matchprotokoll 
Hemmalaget samt bortalaget registrerar laguppställningar i IBIS. Vid vardagsmatcher ska 
detta göras senast 24 timmar innan matchstart. Vid helgmatcher senast 12:00 fredag 
innan match. I de fall laguppställningen ändras i sista stund skall den slutgiltiga 
laguppställningen läggas in i IBIS innan match. Detta görs lämpligen med mobiltelefonen 
via m.ibis.innebandy.se  
Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen. Matchprotokoll från IBIS ska användas.  
 
Matcharrangemang 
Sarg ska vara uppsatt senast 30 min före matchstart. 
Spelplanen ska vara i speldugligt skick. 
Hallen ska uppfylla SöIBF:s krav på säkerhet. 
Varje lag ska ha tillgång till eget omklädningsrum. 
Domare ska ha eget omklädningsrum. 
Matchprotokoll ska lämnas till domarna korrekt ifyllt senast 15 min före matchstart. 
Officiell matchklocka och resultattavla skall finnas. 
Protokollförare och tidtagare skall finnas. 
 
Domare 
Matchen döms av två av förbundet utsedda domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet per domare är 700kr. Reseersättning är 30kr/mil. 
 
Speltid  
3 x 20 minuter effektiv speltid. Periodpaus fem minuter. Vid oavgjort resultat efter full tid 
tillämpas sudden death i max fem minuter. Vid mål i sudden death får laget som gör mål 
två poäng och det förlorande laget en poäng. 
 
Serieupplägg 
Spelas med dubbelmöte. 
 
Matchrapportering 
Hemmalaget kan med fördel rapportera matchhändelser under match. Dock ska 
slutresultat vara inrapporterat senast fem minuter efter slutsignal. Matchhändelser samt 
statistik ska vara inrapporterade senast ett dygn efter avslutad match. Rapportering ska 
ske i av SöIBF utsett IT-system (IBIS). 

Även w.o. skall resultatrapporteras. Vid w.o. ska även avsedd blankett inskickas till SöIBF 
från båda lagen senast tre (3) dagar efter utsatt matchdatum. 
 
Utvecklingslag  
Föreningar med utvecklingslag och representationslag, kan i utvecklingslag använda max 
fem spelare som deltagit i representationslagets senaste seriematch. Detta under 
förutsättning att de båda lagen spelar i olika divisioner. 
Om föreningen har flera lag i samma serie eller division tillåts inga spelare att flytta mellan 
lagen. Spelare får endast representera ett av utvecklingslagen om föreningen har fler lag i 
samma serie/division. Flytt av spelare mellan lagen är tillåtet fram till den 28/2. Därefter 



 

 

kan spelaren endast gå upp i seriesystemet. 
 
Kval till Herrar division 2  
Vid kvalspel mellan två lag tillämpas målskillnad. Det innebär att bortamål inte är mer värt 
vid sammanräkningen av de två matcherna. Om ett lag vinner första matchen med 3–1 
och förlorar andra med 7–5 så har lagen samma poäng och målskillnad. Sudden death kan 
endast tillgripas efter den andra matchen och i det fall lagen har samma totala poäng och 
målskillnad vid full tid. Förlängning spelas då 10 minuter effektiv speltid där första målet 
avgör. Vid oavgjort även efter förlängning avgörs matchen via straffläggning. 
Straffslagsavgörande ska genomföras enligt Regelhandboken. 
 
Vid ett nedflyttat lag från Herrar division 1: 8:an i H2 och 2:an i H3 gör upp om en plats i ett 
dubbelmöte. Lottning avgör spelordning. Segraren uppflyttas till H2. 
 
Vid två nedflyttade lag från Herrar division 1: 7:an, 8:an i H2 och tvåan i H3 gör upp om en 
plats i en serie med dubbelmöte. Segraren uppflyttas till H2. 
 
Vid tre nedflyttade lag från Herrar division 1: 6:an, 7:an, 8:an i H2 och tvåan i H3 gör upp om 
en plats i en serie med enkelmöte. Segraren uppflyttas till H2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. SöIBF & ÖIBF:s Herrjunior Region 
 
§ 1 TOLKNINGSORDNING 
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna, 
Regelhandboken och Lokala förutsättningar. 
Protester hanteras av gemensam Tävlingskommitté med ledamöter från Östergötland 
och Södermanland. Vid överklagan mot beslut av protest hanterar administrerande 
distriktsstyrelse dessa. 
 
§ 2 SPELORDNING 
Spelordningen fastställs av SöIBF/ÖIBF. Serien spelas med enkelmöte mot lag från samma 
serie. Därefter lottas serierna om. Lag placerade 1–3 samt bästa 4:an spelar HJ-A och övriga 
lag spelar HJ-B. 

Spelprogram publicerad på www.innebandy.se/ostergotland och 
www.innebandy.se/sodermanland 
gäller som kallelse till match från förbundet. 

För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum 
för den sista matchen i serien. Alla seriens matcher skall spelas inom denna period. 
Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång. 

 

§ 3 Domare 
Matchen döms av två av förbundet utsedda domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet per domare är 700kr. Reseersättning är 30kr/mil. 
 

§ 4 ÅLDERSKLASS JUNIOR  
I herrjuniorserien är maxåldern 18 år, födda -04. 

§ 5 DISPENSER I JUNIORLAG 
I herrjuniorserien finns möjlighet att få personlig åldersdispens beviljad. 

 
§ 6 KOMBINERAT LAG  
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl 
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger 
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar 
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag. 
 
§ 7 MATCHARENOR 
7.1 Hallbesiktning 
Besiktning av arenor genomförs löpande av SöIBF/ÖIBF. I besiktningen skall SöIBF/ÖIBF 
och föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas 
och delges hallägaren. 

7.2 Publik/läktare 
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos 
SöIBF/ÖIBF. 

7.3 Omklädningsrum 
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och 
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före 
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch 
senast 30 minuter före matchstart. 

7.4 Cafeteria 
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring. 



 

 

7.5 Belysning 
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets 
krav. 

7.6 Ljudanläggning 
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.  

7.7 Resultattavla och signal 
I hallen ska resultattavlan kunna visa: 
- resultat 
- matchtid 
- period 
Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos 
SöIBF/ÖIBF. 
 

§ 8 FÖRE MATCH 
8.1 Riktlinjer för matchbokningar 
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds 
ut tillsammans med serieanmälan. 

Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg 
Lag Tidigast matchstart:  Senaste matchstart: 
 Måndag - fredag Lördag - söndag Söndag - torsdag 
Junior Kl.19:00 Kl. 9.00 Kl. 20.00 

Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg 
Lag Tidigast matchstart:  Senaste matchstart: 
 Måndag - fredag Lördag - söndag Söndag - torsdag 
Junior Kl.19:30 Kl. 10.00 Kl. 19.30 
 
Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till SöIBF/ÖIBF för annan matchstart. 

8.2 Entré 
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart. 

8.3 Domarvärd 
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och bör tillhandahålla enklare förtäring 
samt informera om förutsättningarna inför match. 
 

§ 9 UNDER MATCH 
9.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering 
Hemmalaget ska rapportera matchresultat samma dag som matchen spelats. 
Hemmalaget ska händelserapportera senast två dagar efter spelad match. 

9.2 Nedsläckning av hallen vid mål 
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas 
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. 

9.3 Musik 
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att 
spela musik under pågående spel. 

9.4 Matchtid/periodpaus 
Serie Matchtid Paus 
Junior 3 x 20 minuter effektiv 

speltid 
10 minuter 



 

 

 
Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden 
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.  

9.5 Sudden Death 
Sudden Death tillämpas INTE vid oavgjort resultat. 

 

§ 10 EFTER MATCH 
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna 
spelplan/arena. 
§ 11 SÄKERHET 
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5. SöIBF & ÖIBF:s Flickor Röd   
 
§ 1 TOLKNINGSORDNING 
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna, 
Regelhandboken och Lokala förutsättningar. 
Protester hanteras av gemensam Tävlingskommitté med ledamöter från Östergötland 
och Södermanland. Vid överklagan mot beslut av protest hanterar administrerande 
distriktsstyrelse dessa. 
§ 2 SPELORDNING/SERIEINDELNING 
Spelordningen fastställs av SöIBF/ÖIBF. Spelprogram publicerad på 
www.innebandy.se/sodermanland  gäller som kallelse till match från förbundet. 

För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum 
för den sista matchen i serien. Alla seriens matcher skall spelas inom denna period. 
Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång. 

§ 3 ÅLDERSKLASS  
I Röd klass A är maxåldern 20 år (födda -01). 
 
§ 5 KOMBINERAT LAG  
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl 
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger 
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar 
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag på rätt nivå. 
 

§ 6 UTESPELARE/MÅLVAKT 
Det är tillåtet för spelare som markerats som målvakt att även delta som utespelare i 
samma match. Byte av utespelare/målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte 
målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten ska markeras i 
matchprotokollet.  
 

§ 7 SPELARE EJ UPPTAGEN I MATCHPROTOKOLLET 
Spelare som ej är upptagna i matchprotokollet tilldelas U2, protokollet justeras och 
därefter kan spelaren delta. Detta är ett undantag av regel 613,2 (UM 1) i Regelhandboken. 
 

§ 8 LEDARE 
I samtliga ungdomsserier krävs att alla ledare som står kontinuerligt i båset ska ha 
genomgått Grundutbildning Barn/Ungdom.  
 
§ 9 MATCHARENOR 
9.1 Hallbesiktning 
Besiktning av arenor genomförs löpande av SöIBF/ÖIBF. I besiktningen skall SöIBF/ÖIBF 
och föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas 
och delges hallägaren. 

9.2 Publik/läktare 
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos 
SöIBF/ÖIBF. 

9.3 Omklädningsrum 
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och 
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före 
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch 
senast 30 minuter före matchstart. 

9.4 Cafeteria 
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring. 



 

 

9.5 Belysning 
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets 
krav. 

9.6 Ljudanläggning 
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.  

9.7 Resultattavla och signal 
I hallen ska resultattavlan kunna visa: 
- resultat 
- matchtid 
- period 
Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos ÖIBF. 
 

§ 10 FÖRE MATCH 
10.1 Riktlinjer för matchbokningar 
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds 
ut tillsammans med serieanmälan. Tänk på att ta ålder och reseavstånd i beaktning vid 
matchbokning. Vid veckomatcher är det bra att vara överens med motståndarlaget. 

Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg 
Lag Tidigast matchstart:  Senaste matchstart: 
 Måndag - fredag Lördag - söndag Söndag - torsdag 
Röd nivå Kl. 18.30 Kl. 9.00 Kl. 20.00 

Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg 
Lag Tidigast matchstart:  Senaste matchstart: 
 Måndag - fredag Lördag - söndag Söndag - torsdag 
Röd nivå Kl.19:30 Kl. 10.00 Kl. 19.30 
 
Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till SöIBF/ÖIBF för annan matchstart. 

10.2 Entré 
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart. 

10.3 Domarvärd 
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och informera om förutsättningarna inför 
match. 
 

§ 11 UNDER MATCH 
11.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering 
Hemmalaget ska rapportera matchresultat samma dag som matchen spelats. 
Hemmalaget ska händelserapportera senast två dagar efter spelad match. OBS Välj ej 
uttagen spelare för lag från Östergötland. Ingen poängliga publiceras på webben. 

11.2 Nedsläckning av hallen vid mål 
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas 
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. 

11.3 Musik 
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att 
spela musik under pågående spel. 

11.4 Matchtid/periodpaus 
Serie Matchtid Paus 
Flickor Röd A  3 x 15 minuter, effektiv speltid 5 minuter 
Flickor Röd B 3 x 15 minuter, effektiv speltid sista 3 min sista 

perioden 
5 minuter 



 

 

Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden 
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.  

11.5 Sudden Death 
Sudden Death tillämpas INTE vid oavgjort resultat. 

§ 12 EFTER MATCH 
Spelare och tränare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och 
lämna spelplan. 

§ 13 SÄKERHET 
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6. Ungdom Röd Nivå (05–10) 
 
 
Före match 
Hemmalag ska kalla motståndare och domare till varje match. Kallelse kan ske genom e-
post eller telefon. 
I kallelsen ska information om dag, tidpunkt och hall för match samt färg på matchställ 
finnas. 
 
Matchprotokoll 
Hemmalaget samt bortalaget registrerar laguppställningar i IBIS. Vid vardagsmatcher ska 
detta göras senast 24 timmar innan matchstart. Vid helgmatcher senast 12:00 fredag 
innan match. I de fall laguppställningen ändras i sista stund skall den slutgiltiga 
laguppställningen läggas in i IBIS innan match. Detta görs lämpligen med mobiltelefonen 
via m.ibis.innebandy.se  
Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen. Matchprotokoll från IBIS ska användas.  
 
Matcharrangemang 
Sarg ska vara uppsatt senast 30 min före matchstart. 
Spelplanen ska vara i speldugligt skick. 
Hallen ska uppfylla SöIBF:s krav på säkerhet. 
Varje lag ska ha tillgång till eget omklädningsrum. 
Domare ska ha eget omklädningsrum. 
Matchprotokoll ska lämnas till domarna korrekt ifyllt senast 15 min före matchstart. 
Officiell matchklocka och resultattavla skall finnas. 
Protokollförare och tidtagare skall finnas. 
 
Domare 
Matchen döms av två av förbundet utsedda domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet i Röd A & B per domare är 425kr och Röd C till F 375kr per domare.  
Reseersättning är 30kr/mil. 
 
Speltid  
3 x 15 minuter rullande speltid, sista tre minuterna effektiv speltid. Periodpaus fem 
minuter. 
Sidbyte ska ske om situationen kräver detta. 
 
Serieupplägg 
Seriespel som spelas med varierande antal matcher. Avslutas med slutspel. 
 
 
Matchrapportering 
Hemmalaget kan med fördel rapportera matchhändelser on-line under match. Dock ska 
slutresultat vara inrapporterat senast fem minuter efter slutsignal. Matchhändelser samt 
statistik ska vara inrapporterade senast ett dygn efter avslutad match. Rapportering ska 
ske i av SöIBF utsett IT-system (IBIS). 
Även w.o. skall resultatrapporteras. Vid w.o. ska även avsedd blankett inskickas till SöIBF 
från båda lagen senast tre dagar efter utsatt matchdatum. 
 
Flytt av spelare 
Förening som har mer än ett lag i samma serie kan inte flytta spelare mellan lagen. 
Under säsongen 2022–2023 tillåts spelare att flytta mellan lagen inom samma förening i 
Flickor Röd B.  
 



 

 

Matchvärd 
Matchvärd ska finnas på samtliga seriematcher. Varje förening har skyldighet att skicka 
ett antal personer på matchvärdsutbildning för att därefter utbilda matchvärdar internt i 
föreningen. 
Följande krav gäller: 
Vid 1–5 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst en (1) person genomgå 
matchvärdsutbildning. 
Vid 6–10 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst två (2) personer genomgå 
matchvärdsutbildning. 
Vid 11 lag eller fler på barn och eller ungdomsnivå ska minst tre (3) personer genomgå 
matchvärdsutbildning.  
 
Avvikelser 
Målvakt får även deltaga som utespelare i match där han/hon deltagit som målvakt. 
Ungdomsspelare som ej står uppskriven i matchprotokoll skall utan vidare åtgärd noteras 
i matchprotokollet. Om spelaren i samband med att det upptäcks att denne inte är 
noterad i matchprotokollet gör eller assisterar till mål ska målet godkännas. 
 
För att delta i röd nivå (född 05–10) nivå måste laget bestå av minst 51 procent av spelare i 
rätt ålder, gäller ej i Flickor Röd B. För överåriga spelare måste dispens sökas. 
Pojkar födda 2005 får endast deltaga i Röd A & B utan dispens. 
Flickor födda 2005 får endast deltaga i Röd A utan dispens. 
 
I samtliga ungdomsserier krävs att alla ledare som står kontinuerligt i båset ska ha 
genomgått Grundutbildning Barn/Ungdom.  
 
Det är ej tillåtet att ta entréavgift i ungdomsserier. 

 
Poängligor publiceras ej. 
 
Skyddsglasögon är obligatoriskt för alla spelare oavsett ålder som deltar på Röd nivå. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 7. Blå A (10–13) 
 
Enligt TB kap 1 § 1 ska Innebandy fr.o.m. 6 år t.o.m. 12 år genomföras enligt Svensk 
Innebandys handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå. Lokala 
förutsättningar gäller i enlighet med dessa Seriekrav. 
 
Före match 
Hemmalag ska kalla motståndare och domare till varje match. Kallelse kan ske genom e-
post eller telefon. 
I kallelsen ska information om dag, tidpunkt och hall för match samt färg på matchställ 
finnas. 
 
Matchprotokoll 
Hemmalaget samt bortalaget registrerar laguppställningar i IBIS. Vid vardagsmatcher ska 
detta göras senast 24 timmar innan matchstart. Vid helgmatcher senast 12:00 fredag 
innan match.  
Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen. Matchprotokoll från IBIS ska användas.  
 
Matcharrangemang 
Sarg ska vara uppsatt senast 30 min före matchstart. 
Spelplanen ska vara i speldugligt skick. 
Hallen ska uppfylla SöIBF:s krav på säkerhet. 
Varje lag ska ha tillgång till eget omklädningsrum. 
Domare ska ha eget omklädningsrum. 
Matchprotokoll ska lämnas till domarna korrekt ifyllt senast 15 min före matchstart. 
Officiell matchklocka skall finnas. 
Protokollförare och tidtagare skall finnas. 
 
Domare 
Matchen döms av två av förbundet utsedda domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet per domare är 225kr. Reseersättning är 30kr/mil. 
 
Speltid  
3 x 15 minuter rullande speltid, sista tre minuterna effektiv speltid. Periodpaus fem 
minuter. 
Sidbyte ska ske om situationen kräver detta. 
 
Serieupplägg 
Seriespel med varierande antal matcher. 
 
Spelplan 
Planstorlek 30 x 15 meter. Fyra utespelare + målvakt. 
 
Målbursstorlek 
120 x 90 cm 
 
Matchrapportering 
Resultat ska rapporteras in senast tre dygn efter avslutad match. Rapportering ska ske i av 
SöIBF utsett IT-system (IBIS). Resultatet publiceras inte publikt utan ligger till grund för 
kommande säsongs serieindelning 
Vid w.o. ska avsedd blankett inskickas till SöIBF från båda lagen senast tre dagar efter 
utsatt matchdatum. 
 



 

 

Matchvärd 
Matchvärd ska finnas på samtliga seriematcher. Varje förening har skyldighet att skicka 
ett antal personer på matchvärdsutbildning för att därefter utbilda matchvärdar internt i 
föreningen. 
 
Följande krav gäller: 
Vid 1–5 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst en (1) person genomgå 
matchvärdsutbildning. 
Vid 6–10 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst två (2) personer genomgå 
matchvärdsutbildning. 
Vid 11 lag eller fler på barn och eller ungdomsnivå ska minst tre (3) personer genomgå 
matchvärdsutbildning.  
 
Avvikelser 
Målvakt får även deltaga som utespelare i match där han/hon deltagit som målvakt. 
Ungdomsspelare som ej står uppskriven i matchprotokoll skall utan vidare åtgärd noteras 
i matchprotokollet. Om spelaren i samband med att det upptäcks att denne inte är 
noterad i matchprotokollet gör eller assisterar till mål ska målet godkännas. 
 
För att delta i blå nivå (född 10–13) nivå måste laget bestå av minst 51 procent av spelare i 
rätt ålder. För överåriga spelare måste dispens sökas. 
 
I samtliga ungdomsserier krävs att alla ledare som står kontinuerligt i båset ska ha 
genomgått Grundutbildning Barn/Ungdom.  
 
Det är ej tillåtet att ta entréavgift i ungdomsserier. 
 
Resultat, tabeller och poängligor publiceras ej. 
 
Skyddsglasögon är obligatoriskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 8. Blå B & C (10–13) 
 
Enligt TB kap 1 § 1 ska Innebandy fr.o.m. 6 år t.o.m. 12 år genomföras enligt Svensk 
Innebandys handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå. Lokala 
förutsättningar gäller i enlighet med dessa Seriekrav. 
 
Före match 
Hemmalag ska kalla motståndare och domare till varje match. Kallelse kan ske genom e-
post eller telefon. 
I kallelsen ska information om dag, tidpunkt och hall för match samt färg på matchställ 
finnas. 
 
Matchprotokoll 
Hemmalag samt bortalag registrerar laguppställningar i IBIS. Matchprotokoll från IBIS ska 
användas. Här ansvarar lagen själva för att dessa finns med till match. 
Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll skickas in till SöIBF senast sju dagar efter 
avslutat sammandrag.  
 
Matcharrangemang 
Sarg ska vara uppsatt senast 30 min före matchstart. 
Spelplanen ska vara i speldugligt skick. 
Hallen ska uppfylla SöIBF:s krav på säkerhet. 
Varje lag ska ha tillgång till eget omklädningsrum. 
Domare ska ha eget omklädningsrum. 
Matchprotokoll ska lämnas till domarna korrekt ifyllt senast 15 min före matchstart. 
Officiell matchklocka skall finnas. 
Protokollförare och tidtagare skall finnas. 
 
Domare 
Matchen döms av två av föreningen utsedda domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet per domare är 125kr för föreningsdomare under 18 år. För föreningsdomare över 
18 år samt distriktsdomare är arvodet 175kr. 
Reseersättning är 30kr/mil. 
 
Spelplan 
Planstorlek 30 x 15 meter. Fyra utespelare + målvakt. 
 
Målbursstorlek 
120 x 90 cm 
 
Speltid  
2 x 15 minuter rullande speltid (klockan stängs av vid mål och på domarens tecken). 
Periodpaus tre minuter. 
Sidbyte ska ske om situationen kräver detta. 
 
Serieupplägg 
Spelas i sammandragsform där varje lag spelar 6 till 7 tillfällen. 
 
 
Matchvärd 
Matchvärd ska finnas på samtliga seriematcher. Varje förening har skyldighet att skicka 
ett antal personer på matchvärdsutbildning för att därefter utbilda matchvärdar internt i 
föreningen. 



 

 

Följande krav gäller: 
Vid 1–5 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst en (1) person genomgå 
matchvärdsutbildning. 
Vid 6–10 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst två (2) personer genomgå 
matchvärdsutbildning. 
Vid 11 lag eller fler på barn och eller ungdomsnivå ska minst tre (3) personer genomgå 
matchvärdsutbildning.  
 
 
 
 
Avvikelser 
Målvakt får även deltaga som utespelare i match där han/hon deltagit som målvakt. 
Det är ej tillåtet med Timeout. Det är ej heller tillåtet att ersätta målvakt med en 
utespelare. 
 
För att delta i blå nivå (född 10–13) nivå måste laget bestå av minst 51 procent av spelare i 
rätt ålder. För överåriga spelare måste dispens sökas. 
 
I samtliga ungdomsserier krävs att alla ledare som står kontinuerligt i båset ska ha 
genomgått Grundutbildning Barn/Ungdom.  
 
Det är ej tillåtet att ta entréavgift i sammandrag. 
 
Skyddsglasögon är obligatoriskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 9. Grön (13–15) 
 
Enligt TB kap 1 § 1 ska Innebandy fr.o.m. 6 år t.o.m. 12 år genomföras enligt Svensk 
Innebandys handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå. Lokala 
förutsättningar gäller i enlighet med dessa Seriekrav. 
 
Före match 
Hemmalag ska kalla motståndare och domare till varje match. Kallelse kan ske genom e-
post eller telefon. 
I kallelsen ska information om dag, tidpunkt och hall för match samt färg på matchställ 
finnas. 
 
Matchprotokoll 
Hemmalag samt bortalag registrerar laguppställningar i IBIS. Matchprotokoll från IBIS ska 
användas. Här ansvarar lagen själva för att dessa finns med till match. 
Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll skickas in till SöIBF senast sju dagar efter 
avslutat sammandrag.  
 
Matcharrangemang 
Sarg ska vara uppsatt senast 30 min före matchstart. 
Spelplanen ska vara i speldugligt skick. 
Hallen ska uppfylla SöIBF:s krav på säkerhet. 
Varje lag ska ha tillgång till eget omklädningsrum. 
Domare ska ha eget omklädningsrum. 
Matchprotokoll ska lämnas till domarna korrekt ifyllt senast 15 min före matchstart. 
Officiell matchklocka och resultattavla skall finnas. 
Protokollförare och tidtagare skall finnas. 
 
Domare 
Matchen döms av en av föreningen utsedd domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet per domare är 100kr för föreningsdomare under 18 år. För föreningsdomare över 
18 år samt distriktsdomare är arvodet 150kr. 
Reseersättning är 30kr/mil. 
 
Speltid  
1 x 15 minuter rullande speltid.  
 
Spelplan 
Planstorlek 20 x 12 meter. Tre utespelare + målvakt. 
 
Målbursstorlek 
120 x 90 cm 
 
Serieupplägg 
Spelas i sammandragsform där varje lag spelar 4 till 5 tillfällen. 
 
Matchvärd 
Matchvärd ska finnas på samtliga seriematcher. Varje förening har skyldighet att skicka 
ett antal personer på matchvärdsutbildning för att därefter utbilda matchvärdar internt i 
föreningen. 
Följande krav gäller: 
Vid 1–5 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst en (1) person genomgå 
matchvärdsutbildning. 
Vid 6–10 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst två (2) personer genomgå 
matchvärdsutbildning. 



 

 

Vid 11 lag eller fler på barn och eller ungdomsnivå ska minst tre (3) personer genomgå 
matchvärdsutbildning.  
 
Avvikelser 
Målvakt får även deltaga som utespelare i match där han/hon deltagit som målvakt. 
Det är ej tillåtet med Timeout. Det är ej heller tillåtet att ersätta målvakt med en 
utespelare. 
 
För att delta i grön nivå (född 13–15) nivå måste laget bestå av minst 51 procent av spelare i 
rätt ålder. För överåriga spelare måste dispens sökas. 
 
I samtliga ungdomsserier krävs att alla ledare som står kontinuerligt i båset ska ha 
genomgått Grundutbildning Barn/Ungdom.  
 
Det är ej tillåtet att ta entréavgift i sammandrag. 
 
Skyddsglasögon är obligatoriskt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 10. Distriktsmästerskap (DM) 
 
Anmälan 
I samtliga klasser får föreningen anmäla flera lag.  
För att delta i Pojkar 09 och Flickor 09 måste laget bestå av minst 51 procent av spelare 
födda 2009.  
För eventuellt överårig krävs det att man söker dispens. Spelaren får då endast delta i 
klassen dispensen gäller för.  
Den generella dispensen för tre överåriga i DJ 02–05 gäller ej i DM.  
I DM kan spelare ej flyttas mellan lag inom samma DM-klass. 
DM påverkas inte av upp- och nedflyttningar av spelare mellan representationslags och U-
lag. 
Alla A-licensierade spelare i föreningen får delta i DM i seniorklasserna. 

 
Före match 

Ingen kallelse skickas ut. Lagen måste själva hålla sig uppdaterade om spelschema samt 
matchdräkter.  
 
Matchprotokoll 
Hemmalag samt bortalag registrerar laguppställningar i IBIS, senast 48 timmar innan 
match. 
Matchprotokoll från IBIS ska användas. Arrangerande förening ansvarar för protokoll till 
matchen.  
 
Observera att ni under turnering även ska hålla er trupp uppdaterad med nummer samt 
vilka spelare som ska spela i respektive match. Till er hjälp så finns den mobilanpassade 
versionen av IBIS som fungerar på alla typer av smartphones eller surfplattor. Ni hittar den 
på m. ibis.innebandy.se  

 
Matcharrangemang 
Sarg ska vara uppsatt senast 30 min före matchstart. 
Spelplanen ska vara i speldugligt skick. 
Hallen ska uppfylla SöIBFs krav på säkerhet. 
Varje lag ska ha tillgång till eget omklädningsrum. 
Domare ska ha eget omklädningsrum. 
Matchprotokoll ska lämnas till domarna korrekt ifyllt senast 15 min före matchstart. 
Officiell matchklocka och resultattavla skall finnas. 
Protokollförare och tidtagare. 
Domararvode och reseersättning delas lika av spelande lag. 
Övrigt regleras i avtal mellan arrangör och SöIBF.  
 
Domare 
Matcherna döms av förbundet utsedda domare. 
Utbetalning sker via förbundet efter avslutad tävling. 
 
Speltid 
I samtliga klasser gäller rullande tid, effektiv tid sista tre minuter av ordinarie matchtider. 
Speltid är 3x20 min för senior/junior och 3x15 min för ungdomsklasser. I poolspelet 
förekommer dock avvikande speltider. För ungdomslag 2x15 min vid 4-lags grupper eller 
fler. För senior/junior 2x20 min vid 4-lags grupper eller fler. 
Matcherna i poolspel får sluta oavgjort. Vid oavgjorda matcher i slutspel tillgrips sudden 
death i max 5 minuter, därefter 5 straffar per lag och till sist sudden death-straffar. 
Sidbyte ska ej ske om inte situationen kräver detta. 
 



 

 

Matchrapportering 
Arrangör rapporterar matchhändelser och resultat. 
 
Placering i tävling 
Placering i turnering avgörs enligt nedan där man går steg för steg tills man kan särskilja 
de placeringar som behöver särskiljas.  
 
1) Placering i turnering avgörs genom antal vunna poäng i aktuell grupp  

2) Vid lika poängställning avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny 
tabell räknas fram med berörda lag*: 
  

2a) Inbördes placering avgörs genom antal poäng 
  

2b) Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga 
skillnaden mellan 
       antalet gjorda och insläppta mål  
 
2c) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål  

 
3) Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i 
gruppen räknas  

4) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen  

5) Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i 
gruppen  

6) Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas.  
 
*I de fall där fler än två lag ska särskiljas upprepas förfarandet fr o m punkten 2) med 
kvarvarande lag som ska placeras. 

 

Vid uträkning av bästa 2:an i klasser med en trelagsgrupp och fyralagsgrupper avgörs 
enligt nedan: 

1) Poängen mot de sist placerade lagen i fyralagsgrupperna stryks. Men målen i matchen 
behålls 

2) Placering i turnering avgörs genom antal vunna poäng 

3) Vid lika poäng avgörs placering genom målskillnad, dvs. skillnaden mellan gjorda och 
insläppta mål 

4) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som gjort flest mål 

5) Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i 
gruppen  

6) Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas.  
 
 
Avvikelser för ungdomsklasser 
Målvakt får även deltaga som utespelare i match där han/hon deltagit som målvakt. 



 

 

Ungdomsspelare som ej står uppskriven i matchprotokoll skall tilldömas två minuter 
lagstraff samt noteras i matchprotokoll. Om spelaren i samband med att det upptäcks att 
denne inte är noterad i matchprotokollet gör eller assisterar till mål ska målet godkännas. 
 
I samtliga ungdomsklasser krävs att alla ledare som står kontinuerligt i båset ska ha 
genomgått Grundutbildning Barn/Ungdom.  
 
Poängligor publiceras ej. 
 
Skyddsglasögon är obligatoriskt för spelare födda 2006 och senare. Deltar man på dispens 
i en tävling med glasögonkrav skall även spelaren med dispens använda glasögon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


