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10.3 Förbundsstyrelsens förslag: Förändringar av 
befintliga regelverk i tävlingsbestämmelserna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§1 Regler för organiserad innebandy 
1 st. Alla matcher spelas enligt Svenska 
Innebandyförbundets (SIBF) Tävlingsregler 
och Internationella Innebandyförbundets 
(IFF) spelregler, om inte annat godkänts av 
Tävlingsstyrelsen.  

 
6 st. Underlåtenhet att rätta sig efter 
gällande tävlingsregler eller av 
Tävlingsstyrelse fattade beslut kan 
medföra en straffavgift om högst 25 000 
kronor att inbetalas inom trettio (30) dagar 
från angivet datum på beslutsmeddelande. 
Straffavgift får förenas med annan 
tävlingsbestraffning såvida annat inte 
föreskrivs. 
 
 
8 st. I allvarliga fall av underlåtenhet enligt 
ovan får förening åläggas bestraffning 
enligt 14 kap. RF:s stadgar. Förening får 
inte för samma förseelse åläggas både 
straffavgift och böter. 
 
 

§1 Regler för organiserad innebandy 
1 st. Alla matcher, med undantag för vad som 
föreskrivs i femte stycket nedan, spelas enligt 
Svenska Innebandyförbundets (SIBF) 
Tävlingsregler och Internationella 
Innebandyförbundets (IFF) spelregler, om inte 
annat godkänts av Tävlingsstyrelsen.  
 
6 st. Underlåtenhet att rätta sig efter 
gällande tävlingsregler eller av 
vederbörande organ fattade beslut kan 
medföra en straffavgift om högst 25 000 
kronor att inbetalas inom trettio (30) 
dagar från angivet datum på 
beslutsmeddelande. Straffavgift får 
förenas med annan tävlingsbestraffning 
såvida annat inte föreskrivs. 
 
 
8 st. I allvarliga fall av underlåtenhet 
enligt ovan får förening åläggas 
förbundsbestraffning. 
Förening får inte för samma förseelse 
åläggas både straffavgift och böter 
enligt 14 kap. RF:s stadgar. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
 
1 stycket. Tillägget är ett förtydligande som hänvisar till regleringen om att Innebandy 
fr.o.m. 6 år t.o.m. 12 år ska genomföras enligt Svensk Innebandys handbok för nationella 
spelformer på grön och blå nivå som är ett fastställt regelverk som är bindande för alla. 

Förslag: 

FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar 

       att    bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan. 
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6 stycket. Formuleringen vederbörande organ förtydligar att det är underlåtenhet att rätta 
sig efter beslut av alla beslutande organ i tävlingsärenden, enligt vår tre-instansordning 
(TK/TU, Specialdistriktsförbundsstyrelse, och Juridiska nämnden, samt i förekommande fall 
vid prövningstillstånd även Riksidrottsnämnden, som kan medföra en straffavgift.  
 
8 stycket. Förslaget är av redaktionell karaktär. Den vedertagna benämningen för 
bestraffningar enligt 14 kap. RF:s stadgar är förbundsbestraffning. Detta begrepp bör 
återfinnas i våra Tävlingsbestämmelser för de fall att en tävlingsstyrelse ska anmäla en 
överträdelse av en tävlingsregel till bestraffning enligt idrottens gemensamma 
bestraffningsregler. I många fall kan regelöverträdelser bli föremål för dubbelbestraffning, 
exempelvis kan ekonomiska oegentligheter bestraffas med degradering enligt 
tävlingsbestämmelserna men även, efter anmälan till ett bestraffningsorgan, med böter 
enligt RF:s stadgar 14 kap. Det finns dock en begränsning avseende dubbelbestraffningar 
som gäller straffavgift och böter som inte kan utdömas för samma förseelse.   

 
 
 
 
 

Kapitel 2 Representationsbestämmelser 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§4 Moderförening   
Moderföreningen är den förening som 
spelaren senast varit licensierad för 
föregående spelår och för vilken spelaren 
spelat bindande match. 

§4 Representationsförening 
Representationsföreningen är den förening 
som spelaren senast varit licensierad för 
föregående spelår och för vilken spelaren 
spelat bindande match. 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Moderförening inom idrotten brukar uppfattas som den förening som s a s fostrade 
spelaren, dess första år. Inom idrotten kan man ibland se den presenteras som ett slags 
kuriosa när en spelare presenteras i olika sammanhang, men definitionen kan vara mer 
relevant för idrotter som har system för exempelvis solidaritetsersättningar.  
Vår betydelse kan skapa begreppsförvirring medan representationsförening på ett bättre 
sätt beskriver relationen mellan spelaren och föreningen och att det är en relation i närtid. 
Noterar att om förslaget vinner gehör kommer förändringen påverka kapitel 2 §8, §11 och   
§13. 
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Kapitel 3 Tävlingens genomförande 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§6 b. Turnering 
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. 
I de fall en grupp endast består av två 
lag, och där match genomförs som slutar 
oavgjort tillämpas begränsad sudden 
death tio (10) minuter, därefter 
straffslagsavgörande enligt 
Regelhandboken. 
 

§6b. Turnering 
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. 
 
*Om det via denna nya tabell ej går att 
skilja lag så upprepas förfarandet fr o m 
punkten 2) med kvarvarande lag som 
ska placeras. 
 
I de fall en grupp endast består av två 
lag, och där match genomförs som 
slutar oavgjort tillämpas begränsad 
sudden death tio (10) minuter, därefter 
straffslagsavgörande enligt 
Regelhandboken. 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Ändringen syftar till att förtydliga att den nya tabell som räknas ut under punkt 2 gäller fullt 
ut. Om två lag sedan är helt lika även i denna nya tabell så upprepas förfarandet enligt 
punkt 2. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 16 b Uteslutning i seriespel 
----- 
----- 
- Om fler än två spelare i en förening 

genom ett slutligt beslut av 
bestraffningsorgan har brutit mot 
antidopingsreglerna under en och 
samma säsong kan SIBF besluta om 
uteslutning ur serie eller nedflyttning 
till närmast lägre serie för i föreningen 
förekommande lag. Se även kap. 5 §7. 

 
----- 
----- 

§ 16 b Uteslutning i seriespel 
 
----- 
----- 

- Om fler än två spelare i en förening 
genom ett slutligt beslut av 
bestraffningsorgan har brutit mot 
antidopingsreglerna under en och 
samma säsong kan SIBF besluta om 
uteslutning ur serie eller nedflyttning 
till närmast lägre serie för i föreningen 
förekommande lag. Se även kap. 5 §10. 

 
----- 
----- 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är en redaktionell förändring, hänvisningen förändras när regelverket om doping 
byter placering. 
 

 
 
 

Kapitel 4 Matchens genomförande 
I detta kapitel återfinns regler som rör förberedelser innan match många av praktisk natur 
men även regelverk om tävlingsmässiga följder när genomförandet av match påverkas av 
olika anledningar.  

I kapitlet finns även två paragrafer (§ 3 och § 6 c.) som är förknippade med arrangemanget, 
och ordningsstörningar som kan uppstå i samband med match. Dessa båda paragrafer har 
mer en karaktär av förenings ansvar för att arrangemanget/matchen kan genomföras på 
ett säkert sätt. Tävlingsbestämmelserna behöver tydligare regleringar om en förenings rätt 
att neka tillträde till matcharena och avvisning av åskådare samt 
arrangemangsavstängningar. Regelverket behöver också kompletteras med mer 
omfattande skrivningar om diskriminerande företeelser Förbundsstyrelsen föreslår därför 
att det införs ett nytt kapitel 5 Förenings ansvar m.m.  Se mer om det i 10.4 Förslag om nya 
regler i Tävlingsbestämmelserna. 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§1 Kallelse och inställelse till match 
§2 Matcharena m.m. 
§3 Förenings ansvar för arrangemang 
 
§4 Matchstart 
§5 Förening som lämnar w.o. 
§6 Uppskjuten eller avbruten match 

§1 Kallelse och inställelse till match 
§2 Matcharena m.m. 
Kap 5 § 1 Allmänt om förenings ansvar för 
matcharrangemang 
§3 Matchstart 
§4 Förening som lämnar w.o. 
§5 Uppskjuten eller avbruten match 
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§6 a. Återupptagen match 
§6 b. Omspel 
§6 c. Avbruten match på grund av    
ordningsstörning 
§7 Ospelad match 
§8 Matchdräkt 
§8 a. Skyddsglasögon 
§9 Matchprotokoll och resultatrapportering 
§10 Matchfunktionärer 
§10 a. Domare 
§10 b. Sekretariat 
 

§5 a. Återupptagen match 
§5 b. Omspel 
Kap 5 § 7 Avbruten match på grund av    
ordningsstörning 
§6 Ospelad match 
§7 Matchdräkt 
§7 a. Skyddsglasögon 
§8 Matchprotokoll och resultatrapportering 
§9 Matchfunktionärer 
§9 a. Domare 
§9 b. Sekretariat 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Två paragrafer lyfts ur kapitlet till det nya kapitlet 5 Förenings ansvar m.m. Följdändringar i 
paragrafnumreringen. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 10 b Sekretariat  
----- 
----- 

Protokollföraren ska i god tid före 
matchstart lämna ut matchprotokoll för 
ifyllande och begära in detta. 
Protokollförare ska kontrollera att 
protokollet innehåller maximalt 20 spelare 
och fem (5) ledare och har undertecknats 
av respektive lagledare, samt att 
lagkaptenen och målvakt/er är markerad. 
Sekretariat ska före match fylla i uppgifter 
såsom: division, serienamn, datum, 
matchnummer, hemma-, bortalag och 
spelplats. 

----- 
----- 

§ 9 b Sekretariat  
----- 
----- 

Protokollföraren ska i god tid före 
matchstart lämna ut matchprotokoll 
för ifyllande och begära in detta. 
Protokollförare ska kontrollera att 
protokollet innehåller maximalt 20 
spelare och fem (5) ledare och har 
undertecknats av för laget ansvarig 
person, samt att lagkaptenen och 
målvakt/er är markerad. Sekretariat ska 
före match fylla i uppgifter såsom: 
division, serienamn, datum, 
matchnummer, hemma-, bortalag och 
spelplats. 

----- 
----- 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Förändringen avser att förtydliga att den som skriver under matchprotokollet är den som 
kan hållas ansvarig för uppgifterna i detta. Det är relevant vid förbundsbestraffningar där 
olika uppgiftslämnandet ska knytas till en bestämd person för ansvarsutkrävande 
exempelvis när spelare deltagit under avstängning, eller protokollet innehåller osanna 
uppgifter som falskt namn. 
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Kapitel 5 Bestraffning 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 1 Matchstraff 
Alla matchstraff ska av domarna genom 
markering på matchprotokollet 
rapporteras till Tävlingsstyrelsen. Domare 
som dömt matchstraff 3 ska göra en 
anmälan till bestraffning. 
Ledare/spelare och berörd förening 
ansvarar för att ledare/spelare som erhållit 
matchstraff 2 eller 3, ej medverkar i 
nästkommande match i samma tävling. 
----- 
----- 

§ 1 Matchstraff 
Alla matchstraff ska av domarna genom 
markering på matchprotokollet rapporteras 
till Tävlingsstyrelsen. Domare som dömt grovt 
matchstraff ska göra en anmälan till 
bestraffning. 
Ledare/spelare och berörd förening ansvarar 
för att ledare/spelare som erhållit lindrigt eller 
grovt matchstraff, ej medverkar i 
nästkommande match i samma tävling. 
----- 
----- 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 2 a Utvisningar i samband med 
avbruten match  
I match som ska spelas om i sin helhet 
annulleras, med undantag för anmälan till 
bestraffning vad avser matchstraff 3, 
konsekvenserna av de händelser som 
inträffat under matchen. Spelare, som 
utvisats för ett matchstraff 3 i match som 
ska spelas om i sin helhet, ska stå över i 
samma tävlings nästkommande match, i 
den match spelaren är behörig att spela. 
Spelare, som stått över i match som ska 
spelas om i sin helhet, ska stå över i samma 
tävlings nästkommande match, i den 
match spelaren är behörig att spela. 
----- 
-----  

§ 2 a Utvisningar i samband med avbruten 
match  
I match som ska spelas om i sin helhet 
annulleras, med undantag för anmälan till 
bestraffning vad avser grovt matchstraff, 
konsekvenserna av de händelser som inträffat 
under matchen. Spelare, som utvisats för ett 
grovt matchstraff i match som ska spelas om i 
sin helhet, ska stå över i samma tävlings 
nästkommande match, i den match spelaren 
är behörig att spela. Spelare, som stått över i 
match som ska spelas om i sin helhet, ska stå 
över i samma tävlings nästkommande match, 
i den match spelaren är behörig att spela. 
----- 
----- 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Dessa båda ändringar är påkallade av att IFF ändrar benämningarna för matchstraff i 
regelhandboken. Förändringen är av redaktionell karaktär.  
 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 7 Doping  Nytt kapitel 5 §10 Doping 
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FS motivering till föreslagna ändringar 
Endast en redaktionell förändring som avser inplaceringen i TB om förslaget att reglera 
Förenings ansvar för arrangemang i eget kapitel (kapitel 5) godtas. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 8 Matchfixing  
 

Nytt kapitel 5 §11 Matchfixning och 
otillåten vadhållning 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Vedertagen benämning är matchfixning därför ska rubriken ändras till detta. Reglementet 
avser såväl vadhållning som matchfixning därför bör det framgå även av rubriken. Det är 
även en redaktionell förändring som avser inplaceringen i TB om förslaget att reglera 
Förenings ansvar för arrangemang i eget kapitel (kapitel 5) godtas. 
 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 8 Misskreditering av innebandyns 
organisationer 

Nytt kapitel 5 §12 Misskreditering av 
innebandyns organisationer 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Endast en redaktionell förändring som avser inplaceringen i TB om förslaget att reglera 
Förenings ansvar för arrangemang i eget kapitel (kapitel 5) godtas. 

 
 


