
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


