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Förbundsstyrelsens förslag: Nya regler 
 

 
 
 
 
 
Begrepp 

Seriegrupp: Uppdelning av en serienivå 

Serienivå: Nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper 

Syskontävling: Serier där deltagande föreningar möts mellan olika seriegrupper 
 
 
FS motiveringar till föreslagna ändringar 
Vad som är match i samma serie är väsentligt för varje specialförbund att definiera för 
tillämpningen av Matchfixingreglementet. I nuvarande Tävlingsbestämmelser definieras 
match i samma serie under begrepp. FS föreslår att denna definition ska omformuleras 
men också att begreppet ska utgå för att istället placeras under tävlingsbestämmelsernas 
paragraf som reglerar matchfixing och otillåten vadhållning. För den nya definitionen som 
presenteras nedan under kap. 5 § 8 är dessa tre begrepp väsentliga och det motiverar 
varför dessa ska införas.  
 
 

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 

§1 Tävlings- och spelregler 5 st. 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 utfärdade av 
tävlingskongressen. 
Samt  
Kap 3 § 3a Barn och ungdomsinnebandy SDF beslutar vad som gäller anordnande och 
administration av distriktsserierna. Inom ramen för detta fastställer SDF 
seriesammansättning och spelordning samt seriekrav för distriktsserierna med 
iakttagande av vad som föreskrivs om barninnebandy i 1 kap. 1 § ovan. 

 
FS motiveringar till föreslagna ändringar 
Fastställandet av nationella spelformer är ett steg för att vår idrott ska reglera hur 
verksamheten ska bedrivas på nationell nivå. De olika spelformer som dokumentet 
möjliggör är enligt vår uppfattning av godo för att vi ska kunna göra en bredare analys av 
och studier över de olika spelformernas olika effekter på spelet. När vi på detta sätt 
fastställer ett krav så innebär det att ramarna för vår gemensamma uppfattning sätts och 
att vi konkretiserar vår SIU-modell även i ett tävlingsavseende. 

Kapitel 3 föreslås genomgå en strukturell förändring (se mer nedan) för att underlätta för 
läsaren under den paragraf där distriktsverksamheten presenteras kommer en hänvisning 
till 1 kap 1 § (portalparagrafen) för att understryka att distrikten när de anordnar 
barninnebandy ska det ske enligt någon av de fastställda spelformerna. 

 

Förslag: 

FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar 

  att     bifalla FS förslag till nya regler enligt nedan. 
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Se även motion från Östergötlands IBF 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§4 Deltagande i distrikts- och landslag 
2-3 st. För deltagande i distriktslag gäller 
att spelare ska vara licensierad för en 
förening som tillhör distriktet enligt SIBF:s 
stadgar kap. 7 §§1 och 2 en (1) månad innan 
aktuell tävling. Dispens kan ges för 
synnerliga skäl enligt kap. 2 §9. 

RIG/NIU-elev kan spela SDF-SM endast 
med sitt modersdistrikt, dvs. det distrikt 
där moderföreningen har sin hemvist. 
Dispens för spel i studieföreningens SDF-
lag kan sökas om modersdistriktet inte 
deltar i SDF-SM. Dispens kan endast sökas 
av SDF. 

§4 
2 st. För deltagande i distriktslag gäller att 
spelare ska vara licensierad för en 
förening som tillhör distriktet enligt SIBF:s 
stadgar kap. 7 §§1 och 2 två (2) månader 
innan aktuell tävling. Dispens kan ges för 
synnerliga skäl enligt kap. 2 §9. RIG/NIU-
elev kan spela SDF-SM endast med sitt 
modersdistrikt, dvs. det distrikt där 
moderföreningen som spelaren 
representerat i bindande match senast 
30/4 föregående spelår, har sin hemvist. 
Dispens för spel i studieföreningens SDF-
lag kan sökas om modersdistriktet inte 
deltar i SDF-SM. Dispenser kan endast 
sökas av SDF.  

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar  
Detta regelverk ändras i en sådan omfattning att regelverket i det närmaste kan anses bli 
ett nytt. Regeln ändras vad avser minimitiden som en spelare representerat en förening 
som tillhör distriktet. SDF-SM spelas i inledningen av januari vilket medför att många 
spelare gör övergångar i början av december för att det möjliggör spel för annat SDF än 
den förening man hitintills representerat under spelåret. December är för övrigt en månad 
när seriespel inte bedrivs i normal omfattning varför spelaren inte ”missar” så många 
matcher i sin tidigare förening vilket sammantaget med att tidpunkten för när SDF-SM är 
färdigspelat sammanfaller med de 30 kalenderdagar som måste passera innan spelaren 
kan göra en ny övergång. Leder till att nuvarande regelverk utnyttjas på så sätt och 
spelaren efter genomförd tävling gör en ny övergång tillbaka till sin gamla förening. Om vi 
höjer minimitiden till två (2) månader hoppas vi att detta agerande upphör. 
 
Regeln förändras även på så sätt att definitionen av modersdistrikt för RIG/NIU-elever knyts 
till ett bestämt datum som är relevant för att sammanfaller med att spelaren representerat 
en förening i seriespel som administrerats av det SDF som spelaren ska representera i SDF-
SM. 30/4 är väsentligt för detta eftersom spelaren därefter och efter att antagning till 
skolan kan göra en övergång till en ny förening, för att spela turnering, bindande match, 
inom spelåret. Nuvarande formulering ger möjlighet för spelaren att efter seriespelets 
avslutande byta förening och därmed hemvist för sin moderförening vilket inte är avsikten. 

 
Regeln genomgår även en redaktionell förändring när 2-3 st. skrivs i ett sammanhang. 
Skälet för detta är att tydliggöra att för båda dessa dispensförfaranden gäller att dispens 
endast kan sökas av SDF. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

§6 Svenska Mästerskap 
SIBF ska årligen arrangera Svenska 
Mästerskap (SM) för seniorer, juniorer, 
(DJ18-SM och HJ18- och DJ17-
SM/Juniorallsvenskan), ungdom, (USM-16 
pojkar) samt för distriktslag, SDF-SM (16 år). 

Kap 3 §4 Mästerskapstävlingar 
§4 a. Svenska Mästerskap 
Svenska Superligan damer och herrar 
gäller som tävling om svenskt 
mästerskap (SM).  
DJ18-SM och HJ18- samt DJ17-
SM/Juniorallsvenskan, USM-16 pojkar 
samt för distriktslag, SDF-SM (16 år) 
gäller som tävling om svenskt 
mästerskap för juniorer/ungdom 
(JSM/USM). 
 
SIBF ska årligen arrangera Svenska 
cupen för damer och herrar och SM 35 
år och äldre och SM 45 år och äldre  

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta regelverk omformuleras och det tillkommer nytt i en sådan omfattning att 
regelverket kan betraktas som nytt. RF:s mästerskapstävlingar är svenska 
mästerskapstävlingar (SM) och svenska mästerskapstävlingar för juniorer (JSM). De får 
anordnas i de idrottsgrenar för vilka - efter framställning av vederbörande SF - mästerskap 
godkänts av Riksidrottsstyrelsen. Den nya formuleringen har som syfte att på ett bättre 
sätt visa på vilka godkända SM-tävlingar som finns för vår idrott. Övriga tävlingar som vi 
årligen arrangerar utom tävling om SM-tecken redovisas därför hädanefter för sig. 
 
 
Kapitel 2 Representationsregler 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§11 Byte av föreningstillhörighet 
2 st. Spelare är också fria att byta 
föreningstillhörighet om moderföreningen 
inte har anmält lag till seriespel. Detsamma 
gäller om föreningen drar sig ur seriespel 
alternativt väljer att spela i en lägre division 
än föreningen är kvalificerad för. Det 
senare gäller ej om föreningen tackar nej 
till vakanstillsättning. 

§11 Byte av föreningstillhörighet 
2 st. Spelare är också fria att byta 
föreningstillhörighet om 
moderföreningen inte har anmält lag till 
seriespel. Detsamma gäller om 
föreningen drar sig ur seriespel alternativt 
väljer att spela i en lägre division än 
föreningen är kvalificerad för. Det senare 
gäller ej om föreningen uteslutits från den 
serie laget deltagit i eller tackat nej till 
vakanstillsättning. 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Uteslutningar ur seriespel är vår sport förskonade från men ändock fordrar följderna av 
detta att regleras även i representationsreglerna. Den nya regeln avser uteslutningar och 
dessa sker under pågående tävling. Spelare ska inte under den tiden kunna strejka sig till 
en möjlighet att lämna föreningen. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

§13 Samarbetsavtal 
1 st. Samarbetsavtal kan tecknas mellan 
föreningar som har representationslag med 
skilda divisionstillhörigheter. Saknar en (1) 
förening representationslag kan ett 
samarbetsavtal tecknas mellan ett 
representationslag och förening som har 
juniorlag. Samarbetsavtal möjliggör 
deltagande i samarbetsföreningens 
representationslag och gäller endast för 
seriespel. Förening kan teckna 
samarbetsavtal för dam- respektive herrlag. 
 
 
 
 
 
 
 
2 st. Samarbetsavtal gäller samtliga 
licenserade spelare i föreningen. Förening 
som verkar under ett samarbetsavtal ska 
bestå av minst tio (10) stycken A-licensierade 
spelare. Spelarlicensen tillhör under 
samarbetsavtalstiden moderföreningen. 

 
 

 
 
6 st. Moderföreningen ansvarar för alla 
övergångar för sina licenserade spelare både 
till och från föreningen. Övergångar kan ej 
ske under perioden 1 februari till 30 april. 
Spelaren ska vara spelklar den 31/1. 

§13 Samarbetsavtal 
1 st. Samarbetsavtal kan, med 
undantag för föreningar med lag i 
högsta och näst högsta 
förbundsserie, tecknas mellan 
föreningar som har 
representationslag med skilda 
divisionstillhörigheter. Saknar en (1) 
förening representationslag kan ett 
samarbetsavtal tecknas mellan ett 
representationslag och förening som 
har juniorlag. Samarbetsavtal 
möjliggör deltagande i 
samarbetsföreningens 
representationslag och gäller endast 
för seriespel. Förening kan teckna 
samarbetsavtal för dam- respektive 
herrlag. 
 
2 st. Samarbetsavtal gäller samtliga 
licenserade spelare i föreningen. 
Förening som verkar under ett 
samarbetsavtal ska bestå av minst tio 
(10) stycken spelare som är 16 år eller 
äldre, då spelåret inleds. 
Spelarlicensen tillhör under 
samarbetsavtalstiden 
moderföreningen. 
 
6 st. Moderföreningen ansvarar för 
alla övergångar för sina licenserade 
spelare både till och från föreningen. 
Övergångar kan ej ske under 
perioden 1 februari till 30 april. 
Fr.o.m. den 1 februari kan en spelare 
enbart delta i ett av 
representationslagen, det lag som 
spelaren senast representerat i 
tävlingsmatch den 31 januari. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelverket kan betraktas som nytt när vi föreslår att det ska införas begränsningar för 
föreningar med lag i högsta och näst högsta förbundsserie,att ingå dessa avtal. Skälet för 
detta är att Samarbetsavtalet skapar kopplingar mellan föreningar eftersom de under 
avtalet förfogar och disponerar spelare gemensamt. En föreningens självbestämmande 
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skulle kunna ifrågasättas och på denna nivå där unika föreningar ska tävla om, eller tävla 
om att kvalificera sig för tävling om, mästerskapstecken (SM) ska det inte ske.  Det är en 
viktig princip för tävlingen att samma spelare inte påverkar utgången i våra två högsta 
serier. Till detta kommer att dessa serier också är mest vanliga som spelobjekt varför flytt 
av spelare också skapar oförutsägbarhet och i förlängningen incitament för matchfixing. 
 
Omformulering av andra stycket vad avser A-licens definitionen motiveras av samma skäl 
som i förslaget avseende kap 2 § 2 om spelarlicens.  

 
I sjätte stycket förtydligas hur en spelare blir spelklar, hur en spelare placeras i respektive 
förening under samarbetsavtalet 1 februari till 30 april.   
 
 
 
Kapitel 3 Tävlingens genomförande 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§2 b. Förenings eget arrangemang av 
tävling  
Godkännande av förenings eget 
arrangemang av turnering ska medges av 
berört SDF. När SDF är medarrangör ska 
godkännande medges av SIBF. Ansökan 
om tillstånd ska inges senast två månader 
före turneringsstart. Detta görs på blankett 
och i samband med inbetalning av 
sanktionsavgift.  
 

I barnidrott får det inte koras slutsegrare i 
turneringar. Poängberäkning, tabell och 
skytteliga får inte förekomma. (ändr. 2018)  
 
 

Penningpriser eller priser med ekonomiskt 
värde, såsom exempelvis presentkort, får 
inte förekomma i barnidrott eller tävlingar 
för ungdomsspelare.    
 

Förening som avser att anordna tävling 
med deltagande av utländsk förening ska 
tillståndsansökan åtföljas av en förteckning 
över deltagande lag och tävlingens 
föreskrifter på engelska. SDF ska 
vidarebefordra sådan ansökan till SIBF för 
godkännande.  
 
 

 
 

§ 19 
 
Godkännande av förenings eget 
arrangemang av turnering ska medges av 
berört SDF. När SDF är arrangör ska 
godkännande medges av SIBF. Ansökan 
om tillstånd ska inges senast två månader 
före turneringsstart. Detta görs på blankett 
och i samband med inbetalning av 
sanktionsavgift.  
 

I barnidrott får det inte koras slutsegrare i 
turneringar. Det är inte heller tillåtet att i 
sådan tävling redovisa poängberäkning, 
matchresultat, tabell eller skytteliga.  
 

Penningpriser eller priser med ekonomiskt 
värde, såsom exempelvis presentkort, får inte 
förekomma i barnidrott eller tävlingar för 
ungdomsspelare.      
 

Förening som avser att anordna tävling 
med deltagande av utländsk förening ska 
inhämta SIBF:s tillstånd samt ansöka om 
en generell dispens för deltagande 
föreningar anslutna till SIBF, att delta i 
turneringen.  
Sanktionsansökan ska också åtföljas av 
tävlingens föreskrifter på engelska och 
senast en (1) månad före tävlingen ska en 
förteckning över deltagande lag med 
namn på spelarna kunna uppvisas för 
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Tillståndsansökan för turnering med 
internationellt namn ska tillsändas SIBF för 
godkännande i denna del. 
 

Arrangerande förening ansvarar för att ge 
in en skriftlig rapport till berört SDF om det 
förekommit händelser, där utländsk 
förening varit inblandade, vilket kan 
föranleda bestraffning eller annan åtgärd. 
SDF:et ska vidarebefordra rapporten till 
SIBF, som tillskriver berörd förenings 
nationsförbund. 
 

Domare till turneringen tas ut i samråd 
med berört SDF. Observera att domarna i 
god tid ska informeras om de avsteg som 
turneringen beviljats. 
 
 

 
 

 
 
Vid brott mot turneringssanktion kan 
förening åläggas straffavgift samt beslut 
tas om att den som har beviljats 
sanktionen ej erhåller sådan under minst 
ett år till högst tre år. 

SIBF. SDF ska vidarebefordra ansökan till 
SIBF för godkännande.  
 

Tillståndsansökan för turnering med 
internationellt namn ska tillsändas SIBF för 
godkännande i denna del. 
 

Arrangerande förening ansvarar för att ge 
in en skriftlig rapport till berört SDF om det 
förekommit händelser, där utländsk 
förening varit inblandade, vilket kan 
föranleda bestraffning eller annan åtgärd. 
SDF:et ska vidarebefordra rapporten till 
SIBF, som tillskriver berörd förenings 
nationsförbund. 
 

Domare till turneringen tas ut i samråd 
med berört SDF. Observera att domarna i 
god tid ska informeras om de avsteg som 
turneringen beviljats. 
 
Förening som inte ansöker om 
turneringssanktion i tid eller inte ansöker om 
sanktion men arrangerar en turnering kan 
åläggas en straffavgift. 
 
Vid brott mot turneringssanktion kan 
förening åläggas straffavgift samt beslut 
tas om att den som har beviljats 
sanktionen ej erhåller sådan under minst 
ett år till högst tre år. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Förenings eget arrangemang av tävling reglerar förutsättningarna för att annan än 
idrottsförbundet ska få arrangera en tävling i innebandy, beviljas en turneringssanktion. 
Eftersom detta är tävlingar som inte ingår i vår idrotts tävlingssystem är det bättre att 
placera paragrafen lite mer för sig själv.  
I regelns första stycke framgår att även SDF tillsammans med förening-ar kan vara 
arrangör av en turnering en s k medarrangör. Detta begrepp är inte vedertaget när SDF 
snarast också är att betrakta som arrangör med det ansvar som följer därav. Detta 
motiverar också att vi fortsättningsvis betraktar SDF som arrangerar turneringar utanför 
sin ordinarie tävlingsverksamhet som arrangör. 
 
I andra stycket föreslås en förändring, som även återkommer under §18 poängberäkning, 
och nya §3 om barn- och ungdomsinnebandy. Där vi förtydligar att det i barnidrott inte 
heller ska redovisas matchresultat. Detta är ett förtydligande när poängberäkning mer 
avser tabeller. 
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I fjärde stycket tillkommer en reglering som är nödvändig med hänvisning till Kap 1 § 2 som 
reglerar att det fordras tillstånd för svensk förening som vill spela match mot lag som 
företräder förening eller organisation som tillhör ett annat land. Delen om att en 
förteckning över deltagande lag från andra länder ska skickas in i samband med ansökan 
om en turneringssanktion den utgår när detta oftast är omöjligt att genomföra eftersom 
sanktionsansökan ska ske så pass långt innan föreningar överhuvudtaget har börjat 
anmäla sig till turneringen.  Vi inför istället att arrangerande förening åläggs att senast en 
(1) månad före tävlingen upprätta en förteckning över deltagande lag med namn på 
spelarna som ska kunna uppvisas för SIBF. Detta för att vi i vår tur ska kunna informera till 
IFF om deltagandet samt för att kunna försäkra oss om att deltagande spelare från andra 
medlemsländer kan kopplas till medlemsföreningar. 
 
I näst sista stycket tydliggörs förutsättningarna för straffavgifter som tidigare endast 
framgått av blanketten för sanktionsansökan. 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 3 §18 Poängberäkning  
3 st. I match för barnidrottare får ej 
poängberäkning, tabell eller skytteliga 
förekomma. 
 

Kap 3 §3 b. Barn- och 
ungdomsinnebandy 
I barnidrott får det inte koras 
slutsegrare. Det är inte heller tillåtet att i 
sådan tävling redovisa poängberäkning, 
matchresultat, tabell eller skytteliga. 
Förening som deltar i tävlingen 
(sammandrag) får inte på föreningens 
webbsida, eller på annat sätt, publicera 
matchresultat eller tabeller. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelverket kompletteras för att bli mer heltäckande. Att inte matchresultat ska redovisas 
är vår praxis. Se ovan ang Förenings eget arrangemang av tävling där samma förändring är 
föreslagen. 
 
 
Kap 3 § 7 Sammansättning förbundsserier 3-6 st. 
Svenska Superligan dam/herr består av 14 lag i en seriegrupp. Seriespelet följs av slutspel 
för att kora svensk mästare.  
Finalen avgörs i en match och spelas i av SIBF bestämd arena. Det lag som placerat sig 
högst i seriespelet står som hemmalag i finalmatchen. Finalmatchen kan ha ytterligare 
föreskrifter och direktiv, framtagna av SIBF.  
 
Allsvenskan damer består av fyra serier om 8 lag. Lagen spelar dubbelmöten mot lag i 
samma serie och enkelmöten mot lag i en (1) syskonserie. Serieindelning ska bygga på i 
första hand fördelaktiga resmöjligheter, sett till helheten för de serier som spelar i samma 
division men i olika delar av landet, och därefter på geografiska förutsättningar. En 
geografisk låsning finns av den Norra gruppen som enbart består av föreningar från 
distrikten Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Hälsingland. 
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Allsvenskan herrar består av två serier om 12 lag. Serieindelning ska bygga på i första hand 
fördelaktiga resmöjligheter, sett till helheten för de serier som spelar i samma division men 
i olika delar av landet, och därefter på geografiska förutsättningar. 
 
Div. 1 herrar består av 6 serier om 12 lag. Serieindelning ska bygga på i första hand 
fördelaktiga resmöjligheter, sett till helheten för de serier som spelar i samma division men 
i olika delar av landet, och därefter på geografiska förutsättningar. En geografisk låsning 
finns av den Norra gruppen som enbart består av föreningar från distrikten Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Hälsingland. Svenska Superligan 
dam/herr. 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Vår seriestruktur är fastställd av tävlingskongressen och bör därför återfinnas i 
Tävlingsbestämmelserna.  
 
Se även motion från Visby IBK 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§8 b Åldersdispens i av SIBF 
administrerade tävlingar 
Åldersdispenser medges inte i U16-SM, 
DJ17/HJ18-SM/Juniorallsvenskan, DJ18-SM,  
SDF-SM.  

§ 3 b. Barn- och ungdomsinnebandy 
Åldersdispenser medges inte i U16-SM, 
DJ17/HJ18-SM/Juniorallsvenskan, DJ18-
SM, SDF-SM. 
 
§2 Förbundsserier  
4 st. Åldersdispenser medges inte i U16-SM, 
DJ17/HJ18-SM/Juniorallsvenskan, DJ18-SM,  
SDF-SM eller SM 35 år och äldre och SM 45 år 
och äldre 

 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Presentationen av förutsättningarna för förbunds- respektive distriktsverksamhet delas 
upp för att regelverket ska bli mer lättillgängligt för våra föreningar och utövarna. 
Åldersdispenser tillåts inte i förbundstävlingar och skulle vi följa devisen att allt som inte är 
reglerat inte heller är tillåtet då skulle denna reglering kunna utgå. Dock är det väsentligt 
att förutsättningen framgår av TB så enligt vår nya presentationsmodell framgår det rent 
av på två ställen. När en ny tävling för senior spelare ålder 35 och äldre samt 45 och äldre är 
det nödvändigt att reglera förutsättningarna vad avser åldersdispenser för dessa. 
 

 

 

Kapitel 4 Matchens genomförande 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  
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§6 Uppskjuten eller avbruten match  
7 st. Arrangerande förening är ansvarig för 
eventuella merkostnader, ersättningar till 
domare och gästande lags kostnader, som 
uppskjuten/avbruten match kan innebära 
för gästande förening och funktionärer. 

§6  
Förening som förorsakat kostnader för 
arrangemanget, ersättningar till domare och 
omkostnader för motståndarlagets resa och 
logi kan åläggas att ersätta detta. 

 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Denna förändring är nödvändig när uppskjutna matcher kan förorsakas av 
motståndarföreningen.  

 

 

Kapitel 5 Bestraffning 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§4 Okvalificerad spelare 
Spelare som har licens för annan förening 
än den som spelaren representerar i 
bindande match, är avstängd, spelar under 
falskt namn/personnummer, är överårig 
utan dispens eller i övrigt ej äger rätt att 
vistas i landet. 

§4  
Spelare som har licens för annan förening än 
den som spelaren representerar i bindande 
match, är avstängd, spelar under falskt 
namn/personnummer, är underårig/överårig 
utan dispens, ej genomfört en internationell 
övergång från den utländska förening som 
spelaren senast varit licensierad för eller i 
övrigt ej äger rätt att vistas i landet. 

 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Dessa kompletteringar föreslås för att regelverket om underåriga i seniorserier fordrar att 
påföljder kan utdömas vid överträdelser. Skrivningen om internationella övergångar görs 
på förekommen anledning när dessa spelare, som varit verksamma i tävlingar utom vår 
administration, vid nylicensiering identifieras i iBIS som att de är spelklara. Detta oavsett 
om en internationell övergång genomförts eller inte.  
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§8 Matchfxing 
I fråga om otillåten vadhållning samt 
manipulation av idrott gäller Idrottens 
reglemente om otillåten vadhållning samt 
manipulation av idrottslig verksamhet. En 
som inte omfattas av reglementet får 
förbjudas tillträde till matcharena under 
viss tid eller för all framtid. (ändr. 2018) 

§8 Matchfixing och otillåten 
vadhållning 
I fråga om otillåten vadhållning samt 
manipulation av idrott gäller Idrottens 
reglemente om otillåten vadhållning samt 
manipulation av idrottslig verksamhet 
(Matchfixingreglementet). För Innebandy ska 
med match i samma serie förstås matcher i 
samma seriegrupp eller syskonserie, matcher 
inom ett kvalspel samt matcher inom en 
slutspelsserie. Därtill ska med matcher inom 
samma serie förstås matcher i en cup eller 
turnering. 
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Den som inte omfattas av reglementet får 
förbjudas tillträde till matcharena under viss 
tid eller för all framtid. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
För att tydliggöra innebörden av vadhållningsförbudet i matchfixingreglementet har 
respektive specialförbund givits rätt att föreskriva vad som utgör samma serie i de idrotter 
som administreras av förbundet (SIBF/SDF). Som redogjorts för under begrepp (ovan) har 
definitionen av match i samma serie tidigare återfunnits under begrepp och inte heller har 
det framgått i vilket sammanhang som begreppet är relevant. FS föreslår att denna 
definition ska omformuleras men också att begreppet ska utgå för att istället placeras 
under tävlingsbestämmelsernas paragraf som reglerar matchfixing och otillåten 
vadhållning.  
 
 
 

 


