
 

Reglemente avseende test av 2+2 minuters lagstraff istället för  
5 minuters lagstraff i förbundsserierna säsongen 2020/2021 

Bakgrund 
Sverige har som ett led i arbetet med nästa upplaga av Regelhandboken som ska gälla 
fr.o.m. 1 juli 2022 begärt och fått beviljat att tillsammans med Schweiz testa att ersätta 
utvisningen på 5 minuter (U5) med en utvisning på 2+2 minuter (U2+U2).  

 
Aktuella serier 
Testet genomförs endast i förbundsserierna, dvs Svenska Superligan, Allsvenskan och Herrar 
division 1 under säsongen 2020/2021. Testet genomförs ej i Juniorallsvenskan eller i andra av 
SIBF eller SDF administrerade tävlingar.  

 
Förändringar i nuvarande Regelhandbok 
Förändringarna är innehållsmässigt få, dock är textmassan mycket omfattande. Därför 
beskrivs förändringarna i ett mer lättillgängligt format i detta dokument.  

U2+U2 ersätter utvisning U5 avseende förseelserna under regel: 607 Förseelser som leder till 
5 minuter lagstraff, samt som lagstraff kopplat till matchstraff under regel 611.2 Ett 
matchstraff ska alltid leda till 5 minuter lagstraff. 

 
Definitioner 
I innebandy kan en spelare sedan tidigare bestraffas med U2+U2 för två separata förseelser. 
En sådan utvisning betraktas ej på samma sätt som den nya utvisningen som endast avser 
en förseelse. I detta dokument avser U2+U2 om inte annat angetts att det är frågan om en 
enda förseelse som bestraffas med U2+U2 som ersättning för den tidigare U5.  

 
Huvudinriktning  

• U2+U2 ska före att straffet har börjat mätas få samma konsekvenser som tidigare U5. 

• U2+U2 ska efter att straffet har börjat mätas få samma konsekvenser som en U2+U2 
som dömts för två skilda förseelser.  

 

Exempel 
Här följer ett antal scenarion för att illustrera hur den nya U2+U2 ska hanteras.  

Exempel 1 
Avvaktande utvisning U2+U2 som resulterar i mål – Utvisningen ska verkställas i sin helhet, 
dvs det fulla straffet U2+U2. Inga andra utvisningar kan påverkas (Regel 606,1) 

Exempel 2 
Utvisning U2+U2 som orsakar straffslag och det blir mål under avvaktande straffslag eller på 
det efterföljande straffslaget - Utvisningen ska verkställas i sin helhet, dvs det fulla straffet 
U2+U2. Inga andra utvisningar kan påverkas. (Regel 508,5) 



 

Exempel 3 
Målvakt som ådrar sig U2+U2 ska avtjäna straffet själv. Lagkaptenen ska utse en inte redan 
utvisad utespelare som ska sitta med på utvisningsbänken för att delta i spelet när 
utvisningen upphör. Observera att målvakt som ådrar sig U2+U2 för två olika förseelser ej 
ska avtjäna straffet själv. (Regel 601,3) 

Exempel 4 
Om fler än en spelare i samma lag utvisas vid samma tidpunkt anses U2+U2 vara ett längre 
straff än U2 (Regel 602,2) 

Exempel 5 

 

 

 

 

Spelare H5:s första U2 avbryts och den andra U2 börjar mätas. Spelare H5 kan delta i spelet 
igen 15.00 om inget annat inträffar.  

Exempel 6 

 

 

 

 

 

Spelare H5 har 13.30 avtjänat sitt straff och kan åter delta i spelet.  

Exempel 7 

 

 

 

 

 

Ingen utvisning påverkas eftersom det är spel fyra mot fyra (Regel 603,1).  

  

Period Tid Nr Mål Utv 

1 12.30 H5  U2+U2 

1 13.00 B7 0-1  

Period Tid Nr Mål Utv 

1 12.30 H5  U2+U2 

1 13.00 B7 0-1  

1 13.30 B7 0-2  

Period Tid Nr Mål Utv 

1 12.30 H5  U2+U2 

1 13.00 B7  U2 

1 13.30 B3 0-1  



 

Händelserapportering i iBIS 
För U2+U2 används koderna 601-605 enligt nedan.  

607 Förseelser som leder till 2+2 minuter lagstraff 

1) När en utespelare utför våldsamma eller farliga slag med klubban. (601) 

2) När en utespelare med klubban hakar en motståndare mot kroppen. (602) 

3) När en spelare kastar klubban eller annan utrustning i avsikt att träffa bollen. (603) 

4) När en spelare kastar sig mot eller på annat sätt attackerar en motståndare våldsamt. 
(604) 

5) När en spelare tacklar, vräker eller fäller en motståndare mot sargen eller målburen. (605) 

 
Utvisningskoder för matchstraff ska registreras som tidigare.  


