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• en stor möjlighet för Svensk Innebandy att få ökad medial 
uppmärksamhet, lokalt, regional och nationellt

• ett jubileumsår för Svensk Innebandy 

2021
• U19-VM och dam-VM på hemmaplan

• ett år som ger Svensk Innebandy en perfekt 
möjlighet för att presentera en nyhet

• Veteran-SM

• ett år med stora möjligheter för Svensk Innebandy 
att knyta till sig nya partners 





Svenska Cupen
Innebandy

Distriktsmästare får 
möjlighet att möta 

SSL-lag 

David mot Goliat

Tävlingsmatcher 
när det behövs 

som mest

Prispengar som 
förändrar 

förutsättningarna

En möjlighet att i
framtiden ta sig  ut

i Europa



Svenska Cupen

Distriktsmästare kan få möta SSL-lag
“David mot Goliat”

• Alla distrikt ska kora en mästare, ett starkt incitement att starta upp DM igen i de distrikt 
som idag inte genomför DM (om inget DM 2020/21 så utser distriktet representant till 
Svenska Cupen 2021/22).

• Segraren i  DM får en plats i Svenska Cupen, det innebär att alla distrikt nu får en tävling  
som gäller mer än tidigare genom att vi höjer statusen på DM (vid inget DM säsongen
2021/22, så förlorar distriktet sin plats till Svenska Cupen 2022/23).

• Klubbarna får en möjlighet till större intäkter än tidigare i minst en match

• Lag från lägre division har hemmamatch fram till det blir dubbelmöte

• Lokalmedia (print och digital) får en ny möjlighet att skriva om innebandy och kommer 
att följa “sitt” lokala lag så länge de är kvar i cupen

• Riksmedia får en ny möjlighet att skriva om jubileumsåret, Svensk Innebandy och i 
synnerhet finalspelet



Svenska Cupen
Damer - Tävlingsmatcher när de behövs som bäst

Samtliga lag i Svenska Superligan (SSL), samt de åtta lag på damsidan som kvalar upp 
till SSL, är direktkvalificerade till Svenska Cupen.

Regional hänsyn i lottning (derbymatcher över seriegränser)

Omgång 1 samt kvartsfinal: Bäst av en match
Omgång 2: Gruppspel/poolspel

Semifinal bäst av två matcher

Kvartsfinal till final spelas under SSL-säsong

Prispengar (i senare skede en plats i Europa)

Final i samband med 40-årsfesten

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️



Svenska Cupen

Herrar - Tävlingsmatcher när de behövs som bäst

Samtliga lag i Svenska Superligan (SSL), samt de åtta lag på herrsidan som kvalar 
upp till SSL, är direktkvalificerade till Svenska Cupen.

Regional hänsyn i lottning (derbymatcher över seriegränser)

Omgång 1 samt final: Bäst av en match

Övriga omgångar: Bäst av två matcher

Kvartsfinal till final spelas under SSL-säsong

Prispengar (i senare skede en plats i Europa)

Final i samband med 40-årsfesten

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️



Svenska Cupen

Ekonomiska förutsättningar - Avgifter

• Anmälningsavgift, samtliga deltagande föreningar erlägger en grundavgift

• Därefter erläggs en omgångsavgift från omgång 1, samt per omgång som 
föreningarna kvalificerar sig till

• Vid enkelmöte erlägger hemmalag omgångsavgift

• Vid dubbelmöte betalas omgångsavgift av hemmalaget



Svenska Cupen
Ekonomiska förutsättningar 

• Arrangerande förening behåller intäkter från hemmamatch samt svarar ensamt för 
samtliga kostnader
Gäller ej finalmatch som arrangeras av SIBF, särskild reseersättning utgår till finallagen

• Gästande förening erhåller i kvartsfinal och semifinal reseersättning enligt en 
ersättningsmodell som fastställts av SIBF:s Förbundsstyrelse
Gäller ej finalmatch som arrangeras av SIBF, särskild reseersättning utgår till finallagen

• SIBF äger samtliga marknads- och medierättigheter avseende Svenska Cupen, damer 
och herrar



Damer
Exempel på hur det hade kunnat sett ut med 
sluttabellen 2019/20 som riktmärke



Herrar
Exempel på hur det hade kunnat sett ut med 
sluttabellen 2019/20 som riktmärke


