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Tävlingsbestämmelserna är fastställda av den extra Tävlingskongressen den 18 april 2021. De
gäller för spelåren 2021/2022 och 2022/2023. Genom dessa bestämmelser upphävs alla tidigare
tävlingsbestämmelser samt annan av Svenska Innebandyförbundet (SIBF) i cirkulär och
skrivelse utgiven information om dessa.
Distrikt kan där detta särskilt anges ha lokala förutsättningar gällande vissa delar av
Tävlingsbestämmelserna.
Beslut av Förbundsmötet, som påverkar innehållet i dessa bestämmelser, kan föranleda
redaktionella förändringar av bestämmelserna. Dessa ska redovisas på följande
Tävlingskongress.
Nya regler resp. ändrade paragrafer har markerats med (ny 2021) resp. (ändr. 2021) med
undantag för paragrafer där endast korrigeringar gjorts.

Begrepp
I dessa bestämmelser betyder:
Annan tävling: Tävling som inte är en distriktstävling eller en förbundstävling.
Av SIBF utsett system: Avser iBIS, (Innebandyns gemensamma informationssystem)
Administrativ databas innehållande uppgifter om SIBF:s och SDF:s verksamhetsområden.
Barnidrott: Spelare utövar barnidrott t. o. m. det spelår spelaren fyller 12 år.
Behörig spelare: Spelare som innehar relevant licens, är spelklar och i övrigt har rätt att
representera förening i enlighet med SIBF:s och IFF:s tävlings- och spelregler.
Domarcoach: Av SIBF utsedd funktionär med uppgift att observera och utveckla domarna.
Distriktsmatch: Match mellan två distriktsförbundslag.
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF administrerade tävlingar.
DS: Specialdistriktsförbunds Styrelse.
Funktionär: Domare eller annan representant för SIBF, SDF eller förening som enligt
tillämpliga tävlingsregler har en bestämd roll i samband med ett matcharrangemang.
Förbundsserie: Serier anordnade av SIBF (Superligan, Allsvenskan, division 1-herrar).
FS: Svenska Innebandyförbundets Styrelse.
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SIBF anordnade tävlingar.
Förening: Ideell förening som bedriver innebandyverksamhet och som är medlem i SIBF.
Idrotts AB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SIBF:s stadgar, upplåtit rätten att
delta i SIBF:s tävlingsverksamhet.
IFF: Det internationella innebandyförbundet International Floorball Federation.
Internationell match: Match där minst ett av de två lagen är ansluten till annat
nationsförbund än SIBF.
JN: Svenska Innebandyförbundets Juridiska nämnd.
Junior: Spelare är junior fr.o.m. det spelår spelaren fyller 17 år t.o.m. det spelår spelaren fyller 20
år.
Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar.
Landskamp: Match mellan SIBF:s och annat nationsförbunds landslag.
Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är upptagen på
matchprotokollet som tillhörande deltagande förening.
Lämnande förening: Motsvarar moderförening.
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Matchobservatör: Av SIBF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang.
Moderförening: Förening som spelaren tillhör i enlighet med SIBF:s
representationsbestämmelser. Jfr studieförening.
Mottagande förening: Den förening till vilken en spelare vill göra en övergång.
Nationell match: Match mellan svenska lag.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, damer och herrar.
Representationslagsspelare: En spelare som upptagits på representationslagets senaste
matchprotokoll, under aktuellt spelår, anses vara representationslagsspelare.
RF: Sveriges Riksidrottsförbund.
RIG: Riksidrottsgymnasium för innebandy.
NIU: Nationellt godkända idrottsutbildningar.
RIG/NIU-elev: Spelaren är en RIG/NIU-elev den dag den påbörjar skolgången åk 1 och upphör
att vara RIG/NIU-elev den dag den avslutar studierna.
SDF: Specialdistriktsförbund.
Seniorspelare: Spelare är senior fr.o.m. det spelår spelaren fyller 21 år.
Seriegrupp: Uppdelning av en serienivå (ny 2021)
Serienivå: Nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper (ny 2021)
SIBF: Svenska Innebandyförbundet.
SM: Svenskt mästerskap.
Spelare: Person som utövar innebandy inom ramen för till SIBF ansluten medlemsförening.
Spelklar: Rätt för spelare att, som i övrigt behörig att spela, delta i tävlingsmatch för sin nya
förening.
Spelår: Spelåret omfattar tiden 1 juli- 30 juni (ny 2021)
Studieförening: Förening som RIG/NIU elev tillhör i enlighet med SIBF:s
representationsbestämmelser.
Syskontävling: Serier där deltagande föreningar möts mellan olika seriegrupper (ny 2021)
TK: Tävlingskommitté.
TU: Svenska Innebandyförbundets Tävlingsutskott.
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch.
Tävlingsbestraffning: Bestraffning med påföljd enligt SIBF:s tävlingsregler till följd av parts
avsteg från sådana tävlingsregler, vilket utdömts av behörigt organ inom SDF eller SIBF.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsplan: En sammanställning med datum för SIBF:s samtliga tävlingar.
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och övriga reglementen i lokala förutsättningar,
seriekrav, direktiv, anvisningar och spelregler hänförliga till tävlingsverksamheten.
Tävlingsstyrelse: Organ inom SDF eller SIBF som administrerar och tar beslut angående
tävlings genomförande.
Tävlingsärende: Avgränsad fråga inom visst område som tas upp till behandling i enlighet
med SIBF:s tävlingsregler.
Ungdomsspelare: Spelare är ungdomsspelare t. o. m. det spelår spelaren fyller 17 år. (ny 2018)
Vakans: Plats i tävling som får tillsättas av annan förening efter det att behörig förening
uteslutits eller utgått ur tävlingen.
Walk over (w.o.)-match: Match som inte kan genomföras p.g.a att förening, utan giltigt skäl,
inte infinner sig till matchen.
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Kapitel 1
§1

Allmänna bestämmelser

Regler för organiserad innebandy
Alla matcher spelas enligt Svenska Innebandyförbundets (SIBF) Tävlingsregler och
Internationella Innebandyförbundets (IFF) spelregler, om inte annat godkänts av
Tävlingsstyrelsen.
För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SDF eller SIBF kan
särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av Tävlingsstyrelsen.
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida
inte annat anges.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap
om innehållet i SIBF:s vid varje tillfälle gällande tävlingsregler. (ändr. 2021)
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 (ny. 2021)
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.
Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller ersättning eller att
insända föreskriven eller av SDF eller SIBF begärd uppgift eller utlåtande kan
medföra en straffavgift om högst 25 000 kronor.
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.

§2

Matchtillstånd
Till SIBF ansluten förening får spela match endast mot lag, som företräder förening
eller organisation som är ansluten till SIBF. Såvida inte IFF, SIBF eller SDF ger
tillstånd till detta efter ansökan från förening.
Till SIBF ansluten förening får inte delta i andra tävlingar än sådana som
administreras eller godkänts av IFF, SIBF eller SDF såvida inte någon av dessa
organisationer ger tillstånd till detta efter ansökan från förening. Förenings eget
arrangemang av tävling ska godkännas av berört SDF (se vidare kap. 3 §2).
Förening som avser att delta i innebandyverksamhet utomlands ska ansöka om
sanktion hos SIBF. Ansökan skall vara inkommen till SIBF två veckor innan
matchen/turneringen.
Föreningslag, som inte deltar i förbundstävling, ska delta i tävlingsverksamhet hos
det SDF föreningen tillhör. Förening får delta i annat SDF:s tävlingsverksamhet,
under förutsättning att berörda SDF är överens om saken.
Förening kan om särskilda skäl föreligger, nekas att delta i tävling eller
träningsmatch.

§3

IdrottsAB
Förening får upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB. För sådan upplåtelse krävs
Förbundsstyrelsens godkännande enligt SIBF:s stadgar.
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Förenings ansökan om att kommande säsong upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB
ska, för att vara giltig, ha inkommit till SIBF senast den 15 maj.
IdrottsABs rätt att delta i SIBF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om upplåtande
förenings medlemskap i SIBF upphör.
Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit spelrätten till
IdrottsAB.
Två eller flera IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett övervägande
inflytande över dessa IdrottsAB, får inte delta i samma tävling eller på samma
serienivå i SIBF:s tävlingar.
Förenings ansökan om att kommande spelår/säsong återföra sin plats i tävling från
IdrottsAB till föreningen ska, för att vara giltig, ha inkommit till SIBF senast den 31
januari. Sådan ansökan prövas av SIBF:s TU.

§4

Deltagande i distriktslag och landslag
Spelare som tagits ut till och godkänt deltagande i svenskt distrikts- eller landslag
alternativt förberedelser för sådant lag får ej utan SDF:s eller SIBF:s medgivande
utebli från samling.
För deltagande i distriktslag gäller att spelare ska vara licensierad för en förening
som tillhör distriktet enligt SIBF:s stadgar kap. 7 §§ 1-2, 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 moderdistrikt, 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 moderdistriktet
inte deltar i SDF-SM. Dispenser kan endast sökas av SDF.
Förening som har spelare som tagits ut till utländskt landslag är skyldiga att släppa
spelaren enligt IFF:s bestämmelser (IFF Competition Regulations).
I enlighet med IFF:s bestämmelser och vid de datum som anges i den av IFF
fastställda internationella matchkalendern ska spelaren och föreningen tillse att
spelaren på kallelse av SIBF deltar i landskamper och förberedelser inför
landskamper.
Endast spelare som är medlem i en förening ansluten till SIBF eller annat till IFF
anslutet nationsförbund är behörigt att delta i landslaget. Endast svensk
medborgare får representera SIBF i landskamp. Spelare som representerat SIBF i
landskamp får inte representera annat nationsförbund annat än enligt de särskilda
undantagsregler som IFF fastställt.

§5

Reglemente för Elitlicensen
Förening i Superligan, Allsvenskan samt division 1 herrar får delta i respektive serie
endast efter att ha erhållit Licensnämndens godkännande i enlighet med de villkor
som föreskrivs i Reglemente för Elitlicensen samt tillhörande anvisningar.

§6

Tillstånd för radio- och TV-sändning
Förening eller SDF får inte, utan Tävlingsutskottets tillstånd, medge radio- eller TVsändning eller överföring av ljud och rörliga bilder via internet eller annat medium
liksom textrapportering rörande match eller förberedelser till match. Åskådare eller
annan får inte utan arrangörens medgivande göra videoupptagning eller annan
motsvarande upptagning av rörliga bilder och/eller ljud liksom fortlöpande
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textrapportering från match samt för all annan slags resultat- och
händelserapportering i kommersiellt syfte. (ändr. 2021)

§7
§7 a.

Reklam
Dräktreklam
Varu- och företagsreklam får förekomma på spelares match- och träningsdräkt på
sådant sätt att den ej inverkar på möjligheten att särskilja lag och spelare. Reklamen
får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller anstötligt såsom reklam för
tobak, alkohol eller pornografi.
Exponering av politiska budskap får endast förekomma i form av politiska partiers
namn eller kännetecken.
Gemensam dräktreklam mellan föreningar inom samma serie måste godkännas av
Tävlingsstyrelsen.

§7 b.

Arenareklam
Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller anstötlig såsom
reklam för tobak, alkohol eller pornografi.
Distriktsstyrelsen/Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av
reklamrätten på sargen (1:a bandet), på spelplanen och på ytor som angränsar till
spelplanen.
För Förbundsserierna regleras de kommersiella förutsättningarna genom avtal
mellan SIBF/Föreningarna i förbundsserien.

§7 c.

Spelares medverkan i reklam
Spelares medverkan i reklam bestäms av spelarens förening, utom i vad avser
deltagande i distriktslag och landslag, där spelarens medverkan bestäms av
SDF/SIBF.

§8

Registrering av förenings- och personuppgifter
Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling
samtyckt till att förenings- respektive personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin
verksamhet, oavsett framställningsform offentliggör uppgifterna.
Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars
godkännande i angivet hänseende. (ändr. 2021)

§9

Matchagent
Nationsförbund och förening får vid förhandlingar om enstaka matcharrangemang
eller turneringar i vilka deltar annat landslag respektive förening från annat
nationsförbund företrädas av rådgivare.

§10

Fribiljetter
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Innehavare av SIBF:s utfärdade legitimationshandlingar har rätt till fritt inträde med
sittplats i av SIBF sanktionerade eller arrangerade matcher. Det gäller inte för
landskamper och SM-final arrangemanget.
Innehavaren ska anmäla sin ankomst senast tre dagar före match.
Av SDF/SIBF utsedda funktionärer har rätt till fritt inträde med sittplats för sina
uppdrag.
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Kapitel 2
§1

Representationsbestämmelser

Spelbehörighet
Endast spelare som innehar licens och som i övrigt är behörig enligt dessa
bestämmelser får i match representera SIBF, SDF eller förening.
Lag får endast bestå av spelare som är medlemmar i föreningen samt är licensierade
i den förening i vars matcher spelarna deltar.

§1 a.

Ungdomsspelare i seniorlag
Förening får endast använda spelare som fyller minst 16 år samma år som spelåret
inleds, i tävlingsmatch för seniorlag.
SDF har rätt att bevilja dispens som är individuell och behovsprövad för spelare som
fyller 15 år samma år som spelåret inleds för spel i tävlingsmatcher för seniorlag. Med
individuell och behovsprövad avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom
föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är
för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta.
Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.
Antal dispenser per seniorlag får maximalt uppgå till tre (3) per match, samt ska
behovsprövas vid minst ett tillfälle per säsong (genom förnyad dispensansökan).
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag
administrerade av SDF. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för
ungdom/junior. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie. (ändr.
2021).
SDF har inte rätt att bevilja dispens för spelare som är yngre än 15 år då spelåret
inleds. (ändr. 2021).

§1 b.

Spelares behörighet i distriktstävlingsmatch
SDF har rätt att avseende distriktsserierna föreskriva vad som gäller för spelares
deltagande i annat lag än representationslaget i spelarens förening.

§1 c.

Deltagande i träningsmatch
Spelare får varken i nationell eller i internationell träningsmatch representera annan
förening än den som erhållit ett skriftligt medgivande från dennes moderförening.
Förening som lämnat skriftligt medgivande ansvarar för att spelaren i
förekommande fall är försäkrad. Skriftligt medgivande ska vid kontroll uppvisas.

§1 d.

Dubbla spelrättigheter
Spelare kan t.o.m. det spelår spelaren fyller 15 år med moderföreningens
godkännande erhålla dispens av SIBF att representera ytterligare en förening om
särskilda skäl föreligger. Spelaren har en karens på fem (5) dagar mellan matcherna
där spelaren representerar olika föreningar. Spelare med dubbla spelrättigheter kan
i turneringar där båda föreningarna deltar endast representera den förening för
vilken spelaren först noterades i bindande match.
Särskilda skäl anses som:
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- Dubbel bosättning, där resvägen vad avser såväl tid som avstånd omöjliggör
spelarens deltagande i moderföreningens verksamhet.

§1 e.

IdrottsAB
Spelare som är registrerad för den förening som upplåtit spelrätten till IdrottsAB har
rätt att i tränings- och tävlingsmatcher representera både IdrottsAB och den
upplåtande föreningen. Spelaren får övergå mellan IdrottsAB och den upplåtande
föreningen vid ett obegränsat antal tillfällen under säsong.

§2

Spelarlicens
Förening ska anmäla licens för samtliga av föreningens spelare, inom av FS
fastställda licenskategorier. Spelare ska vara licensierade för den förening de
representerar i bindande match. Anmälan ska göras i av SIBF utsett IT- system och
ska åtföljas av SIBF:s fastställd avgift. Spelarlicensen gäller för det spelår den
utfärdas, dock tidigast från datum för betalning. Spelare är genom sin licensiering
försäkrad i samband med sitt innebandyutövande i Sverige i enlighet med särskilt
utfärdade försäkringsbestämmelser.
Vid spelarövergång flyttas spelarlicensen över till den nya föreningen. Vid övergång
enligt Samarbetsavtal eller Utlåningsavtal så flyttas licensen tillfälligt till
samarbetsföreningen respektive den förening som spelaren är utlånad till. (ändr.
2021)

§3

Bindande match
Med bindande match avses tävlingsmatch som anordnas av eller har tillstånd från
SDF eller SIBF.
Spelare som upptagits på matchprotokoll enligt Regelhandboken kap. 3 anses ha
representerat föreningen i bindande match. Avbruten match som inte återupptas
eller spelas om anses som bindande match för de spelare som upptagits på
matchprotokollet. Inställd match eller match som vunnits på w.o. betraktas ej som
bindande match.

§4

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

§4 a.

Studieförening
Förening/ar som en RIG/NIU-elev är licensierad för under tiden från påbörjad
skolgång t o m avslutade studier. RIG/NIU-elev kan endast representera sin
studieförening i USM/JSM.

§5

Avtal för spelare
Spelare ska vara licensierad i föreningen för att det av SIBF framtagna Avtal för
spelare ska anses gällande vid spelarövergång.
Avtal för spelare kan endast ingås med spelare som är minst 16 år. Avtal för spelare
tecknade med spelare som ej är 18 år fyllda, kräver målsmans underskrift.
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Endast SIBF:s Avtal för spelare är giltigt (Blankett: Avtal för spelare).
Spelaravtal/tilläggsavtal reglerar ej spelarövergång.
RIG/NIU-elev som fyllt 18 år och går sitt sista år på gymnasiet har rätt att teckna Avtal
för spelare fr.o.m. 1 maj.
Avtalet upphör att gälla om föreningen 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.
Enligt SIBF:s Avtal för spelare kan ej övergångssumma uttas vid övergångar efter
avtalstidens utgång.
RIG/NIU-elev får ej stå under Avtal för spelare eller andra avtal som begränsar
elevens möjlighet att byta förening. Sådant avtal upphör att gälla i och med elevens
skolstart.

§6

Spelaragent
Förening och spelare får vid förhandlingar om spelarövergång och avtal företrädas
av ett ombud.

§7

Otillåtet inflytande
Förening får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt att påverka
föreningens självständighet ifråga om beslutanderätt om sportslig prestation,
spelares arbetsvillkor eller övergång till ny förening. Detta förbud gäller även
överenskommelser som innebär att spelare inte får delta i vissa matcher, t.ex. match
mot förening som spelaren tidigare har representerat. (ändr. 2021)

§8

Ordinarie övergångsperiod
Övergång från moderförening till ny förening ska ske under perioden 1 maj till 15
augusti.
Endast en (1) övergång under ordinarie övergångsperiod kan beviljas per spelare och
spelår.
Spelare som omfattas av ett Avtal för spelare kan endast göra en övergång under
den ordinarie övergångsperioden när moderföreningen medger detta.

§9

Övergång under pågående spelår
Vid övergång under perioden 16 augusti till 30 april tillhör spelaren den nya
föreningen efter att korrekt övergångsanmälan genomförts enligt Kapitel 2§10.
Spelarövergång under pågående spelår kan göras flera gånger, dock måste 30
kalenderdagar ha passerat innan ny övergång kan genomföras.
För övergång beviljad efter 31 januari får spelare inte delta i den nya föreningens
serie-, kval- eller slutspelsmatcher eller tävling arrangerad av SDF/SIBF. Dispens kan
medges för spelare som fyller 15 år samma år som spelåret inleds eller yngre som
p g a flytt byter till en förening i ett annat SDF.
Om föreningarna ej är överens kan övergång ändå beviljas under pågående spelår
om synnerliga alternativt särskilda skäl anses föreligga. (ändr. 2021).
Synnerliga skäl kan åberopas av alla spelare och anses som:
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-

Flytt på grund av arbete, studier eller annat. Med flyttning avses när spelare
flyttar så långt att den nya bostadsorten omintetgör möjligheten att utöva
innebandy i moderföreningen. Detta gäller ej för spel i förbundsserierna.
Starka skäl av personlig beskaffenhet.

Särskilda skäl kan endast åberopas av omyndig spelare och anses som:
- Skäl av personlig beskaffenhet.

§10

Övergångsförfarande
Vid spelarövergång ska en övergångsanmälan registreras i av SIBF utsett system.
Lämnande och mottagande förening ska båda godkänna övergången inom 14
dagar från att endera parten initierat den. Spelaren ska avge sitt samtycke på
blanketten övergångsanmälan och övergångsavgiften vara registrerad på SIBF:s
konto inom 14 dagar från att lämnande förening givit sitt samtycke annars
makuleras övergången.
Om lämnande förening har för avsikt att stoppa en övergång, under den ordinarie
övergångsperioden, (se kap. 2 §8), måste de avslå spelarövergången samt kontakta
SIBF och anföra skäl för detta. Om lämnande förening underlåter att godkänna eller
avslå övergångsanmälan inom 14 dagar efter notifiering om spelarövergång så
makuleras övergången. Mottagande förening kan då, parallellt med att ett nytt
övergångsförfarande påbörjas, även initiera ett övergångsärende hos SIBF.
Spelarens godkännande av övergångsanmälan ska förvaras av mottagande
förening, och på begäran, insändas till SIBF. I fråga om omyndiga spelare, under 18
år, krävs även vårdnadshavares skriftiga godkännande. Spelaren kan bestrida
övergången. Grund för sådant invändande är att spelaren inte skriftligt godkänt
övergången och inte heller deltagit i tävlingsmatch för den nya föreningen. (ändr.
2021)
Spelklardatum inträder den vardag när betalningen registreras i av SIBF utsett
system. Övergångar medges inte på lör- sön eller helgdagar.
Betalningen ska vara registrerad senast den 15 augusti (31 januari vid övergångar
under pågående spelår). Om den 15 augusti (31 januari) är en lördag, söndag eller
helgdag gäller första (1:a) vardagen efter dessa dagar för registrerad övergångsavgift.
Då förening lämnar oriktiga eller felaktiga uppgifter kan föreningen ådömas en
straffavgift.
RIG/NIU-alternativet:
Övergång till den senaste föreningen som spelaren representerade innan påbörjade
studier för RIG/NIU elev ska vara avgiftsfri för elev som avslutat sina studier.

§11

Byte av föreningstillhörighet
En spelare som inte omfattas av ett Avtal för spelare eller spelat bindande match
under föregående spelår är fri att göra ett byte av föreningstillhörighet.
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. (ändr. 2021)
Spelare med dispens som deltagit i bindande match för det lag den fått dispens för,
kan inte byta fritt till annan förening.
Byte av föreningstillhörighet kan göras när som helst under spelåret.
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RIG/NIU-elever kan under åk 1, göra ett byta av föreningstillhörighet, t o m 15
september.

§12

Internationell övergång
Övergång till och från utländsk förening ska ske under övergångsperioden 1 maj till
15 januari. Övergångsförfarandet regleras av IFF International Transfers Regulations.

§13

Samarbetsavtal
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.
Samarbetsavtal gäller samtliga licenserade spelare i föreningen. Förening som
verkar under ett samarbetsavtal ska bestå av minst tio (10) stycken spelare som fyller
minst 16 år samma år som spelåret inleds. Spelarlicensen tillhör under
samarbetsavtalstiden moderföreningen. (ändr. 2021)
Samarbetsavtal kan tecknas fr o m 1 juli t o m 31 januari och gäller från datum för
SIBF:s godkännande t o m 30 april innevarande spelår. 1 maj återgår spelarna till
moderföreningen.
Endast SIBF:s framtagna Samarbetsavtal är giltigt.
För godkännande av samarbetsavtalet fordras båda föreningarnas underskrifter
samt att fastställd avgift är inbetald på SIBF:s plusgirokonto.
Avtalet är giltigt när föreningarna erhåller bekräftelse på godkänt samarbetsavtal av
SIBF.
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 först representerar i serie- eller kvalmatch fr. o. m. den 1 februari.
För att kunna delta i representationslaget med lägst divisionstillhörighet fr. o. m. 1
februari får aktuell spelare ej ha deltagit i representationslaget med högst
serietillhörighets sista serie- eller kvalmatch innan 1 februari. (ändr.2021)
En spelare i en förening som har samarbetsavtal kan vid alla tillfällen deltaga i
moderföreningens alla lag, förutom representationslaget, som spelaren är
kvalificerad för (d.v.s. även efter 31/1).
Spelaren kan delta i moderföreningens och samarbetsföreningens
representationslag när den är spelklar:
• Vid samarbetsövergång från förening med lägre divisionstillhörighet, är
spelaren spelklar direkt
• Vid samarbetsövergång från förening med högre divisionstillhörighet är
spelare som ej deltagit i senaste serie- eller kvalmatch för laget med högre
divisionstillhörighet spelklar

Förtydligande: Vid övergång från exempelvis Allsvenskan till division 1 ska spelaren
stå över en seriematch i den högre divisionen innan den får representera division 1föreningen.

Förening som bryter mot detta regelverk kan ådömas straffavgift. Vid upprepade
regelöverträdelser kan samarbetsavtalet annulleras.
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§14

Utlåningsavtal
Förening kan under perioden 16 augusti t o m 31 januari teckna utlåningsavtal för
fem (5) spelare, som fyller minst 16 år samma år som spelåret inleds, per
representationslag. Utlåningen ska vara tidsbestämd till 31 januari alternativt 30 april
innevarande spelår. Återgång till moderförening sker per automatik vid utgång av
slutdatum utan administration för föreningarna. (ändr.2021)
Moderföreningen kan endast ha fem (5) spelare per representationslag som är
utlånade till annan förening. Mottagande förening kan endast ha fem (5) spelare per
representationslag som de tar emot enligt utlåningsavtal.
1.
2.

Utlåningsavtal tecknas på särskild utlåningsblankett
En utlåningsavgift betalas av moderföreningen till SIBF. Den automatiska
övergången åter till moderföreningen vid avslutad utlåning är kostnadsfri,
dock ej om utlåningen avbryts i förtid.

Utlåningsavtal kan avbrytas i förtid t o m den 31 januari men spelaren måste varit
utlånad i minst 30 dagar. Skall utlåningen avbrytas i förtid kan spelaren endast via
övergångsförfarande gå tillbaka till sin moderförening, den övergången omfattas av
regelverket för övergångar under pågående spelår se kap. 2 §9.
Under utlåningsperioden kan spelaren, moderföreningen eller den nya föreningen ej
registrera övergångshandlingar till tredje förening gällande utlånad spelare. En
utlånad spelare omfattas inte av samarbetsavtal.

§15

Dubbel licens
En förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare som fyller minst 16 år samma
år som spelåret inleds eller som är högst 22 år, då spelåret inleds, för dubbel licens
med föreningar i annan division. En förening har möjlighet att ta emot fem (5)
spelare med dubbel licens. Två föreningar kan ha ett maximalt utbyte om totalt två
spelare med dubbel licens med varandra. (ny 2021)
Avtalet för dubbel licens tecknas på särskild blankett. Förening med högst
divisionstillhörighet erlägger en registreringsavgift till SIBF. Avtalet är giltigt när
föreningarna erhåller bekräftelse på godkänd dubbel licens av SIBF.
Avtal för dubbel licens kan tecknas t.o.m. 31 januari och upphör den 30 april. En
förening kan avbryta två (2) dubbla licenser och kan då med en (1) dags karens
registrera nya dubbla licenser t.o.m. 31 januari.
Spelare som omfattats av en dubbel licens är i en (1) dags karens för övergångar eller
registrering för en ny dubbel licens.
Övergångar eller registrering för ny dubbel licens medges inte på lör- sön eller
helgdagar.
Spelare med dubbel licens kan närsomhelst, utan karens och utan föranmälan, delta
i träning och tävlingsmatch i någon av de två föreningarnas representationslag.
En spelare med dubbel licens kan vid alla tillfällen deltaga i moderföreningens
samtliga lag som spelaren är kvalificerad för enligt Tävlingsbestämmelserna. Om
spel sker i samma tävling kan en spelare med dubbel licens enbart delta i tävling
med den förening där representationen först skedde.
Fr.o.m. den 1 mars kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av
representationslagen, det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch
fr.o.m. den 1 mars.
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En spelare med dubbel licens kan inte omfattas av samarbetsavtal eller utlåning.
Om spelare med dubbel licens gör en övergång till annan förening upphör den
dubbla licensen att gälla.
SSL-alternativet:
SSL-förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare för dubbel licens med
föreningar i lägre divisioner där SSL-föreningen är moderförening. Det totala antalet
dubbla licenser som får finnas representerade i en SSL-förening är fem (5) stycken. I
övrigt gäller ovan.
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Kapitel 3
§1

Tävlingens genomförande

Tävling
Med tävling avses enskild match i serie- eller turneringsspel, sanktionerat av SDF
eller SIBF, där förening som är medlem i SIBF och/eller nationsförbund ansluten till
IFF deltar.

§2

Förbundsserier
Förbundsserierna Svenska Superligan (damer och herrar), Allsvenskan (damer och
herrar) samt div 1 herrar, kval till dessa tävlingar, anordnas och administreras av SIBF.
Inom ramen för detta fastställer TU seriesammansättning och spelordning samt
seriekrav.
Seriekrav ska innehålla regler om upp- och nedflyttning, kval samt tillsättning av
vakant plats. De ska även reglera vilket matchprotokoll som ska användas i tävlingen
samt hur rapportering av matchresultat ska gå till. Speltid, paustiden mellan
perioderna samt utbetalning av domarersättningar, arvoden, restidsersättning och
reseersättning. TU upprättar seriekrav för förbundsserierna och andra av SIBF
arrangerade tävlingar. Intresseorganisation för föreningar i Svenska Superligan har
rätt att lämna förslag till seriekraven för SSL.
Inom varje serie ska sista omgångens matcher spelas på gemensam dag och
matchstartstid, om inte SIBF medger annat.
Åldersdispenser medges inte i U16-SM, DJ18/HJ18-SM/Juniorallsvenskan, SDF-SM
eller SM 35 år och äldre och SM 45 år och äldre. (ny 2021)

§3
§3 a.

Distriktsserier m.m.
Allmänt
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. (ny 2021)
Seriekrav ska innehålla regler om upp- och nedflyttning, kval samt tillsättning av
vakant plats. De ska även reglera vilket matchprotokoll som ska användas i tävlingen
samt hur rapportering av matchresultat ska gå till. Speltid, paustiden mellan
perioderna samt utbetalning av domarersättningar, arvoden, restidsersättning och
reseersättning.
DM-match och distriktslagssamlingar ska förläggas så att de inte föranleder ändring
i gällande spelordning för förbundstävlingar.
Inom varje serie ska sista omgångens matcher spelas på gemensam dag och
matchstartstid, om inte SDF medger annat.

§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. (ny 2021)
16

Tävlingsbestämmelser säsong 2021/22
Kapitel 3 Tävlingens genomförande

För samtliga åldersklasser gäller att högsta angivna ålder i respektive klass avser den
högsta ålder en spelare får ha under det kalenderår spelåret inleds. SDF har rätt att
besluta om dispenser för överåriga spelare i sina distriktstävlingar. Dispens kan
beviljas för att enskild spelare ska ha ett lag att spela i, ej för att förening ska kunna
ha fler lag.
Inga dispenser får ges om föreningen har lag i aktuell åldersklass.
Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år. Dispens kan sökas en
åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett år äldre än avsedd
åldersklass. Ansökan kan ske till och med 31 januari och endast en dispens per
spelare och tävling kan beviljas.
Om spelare med dispens deltar i match för annat lag än det lag dispensen avser blir
dispensen förverkad.
Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger och SDF har rätt att
fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.
Åldersdispenser medges inte i U16-SM, DJ18/HJ18-SM/Juniorallsvenskan och SDF-SM.

§3 c.

Könsdispens
Spelare kan söka dispens för spel i flick-/damserier och pojk-/herrserier hos
tävlingsstyrelsen. För spelare som fyller 15 år samma år som spelåret inleds eller
yngre ska i möjligaste mån dispens medges. (ändr. 2021)
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.
Beviljade individuella distriktsdispenser överförs ej till förbunds- eller internationella
tävlingar.

§3 d.

Distriktsövergripande verksamhet
Om två eller fler SDF organiserar distriktsövergripande tävlingsverksamhet
benämns dessa regionserier och administreras av utsett SDF. Regionala serier som
är kvalificerande för förbundsserie ska godkännas av SIBF. Distriktsserier får inte ha
samma benämning som används för förbundsserier.

§4
§4 a.

Mästerskapstävlingar
Svenska Mästerskap
Svenska Superligan damer och herrar gäller som tävling om svenskt
mästerskap (SM). DJ18- och HJ18- SM/Juniorallsvenskan och USM-16 flickor och
pojkar samt för distriktslag, SDF-SM (16 år), gäller som tävling om svenskt
mästerskap för juniorer/ungdom (JSM/USM). (ändr. 2021)
SIBF ska årligen arrangera Svenska Cupen för damer och herrar och SM 35 år och
äldre och SM 45 år och äldre. (ny 2021)

§4 b.

Distriktsmästerskap
SDF kan årligen arrangera spel om Distriktsmästerskap (DM) för seniorer, juniorer
och ungdomar.
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§5

Poängberäkning
Poängberäkning vid match i tävling är enligt följande:
segrande lag tre (3) poäng
oavgjord match en (1) poäng
förlorande lag noll (0) poäng
Match med oavgjort resultat vid ordinarie speltids slut, där en extra poäng kan
fördelas spelas maximalt fem (5) minuters förlängning som avbryts när något av
laget gör mål. Vid mållös förlängning utdelas ingen extra poäng.

§6
§6 a.

Placering i tävling
Seriespel
1) Placering i seriespel avgörs genom antal vunna poäng
2) Vid lika poängställning avgörs placering genom målskillnad, d,v.s. skillnaden
mellan antalet gjorda och insläppta mål
3) Är målskillnaden lika stor placeras det lag främst som gjort flest mål
4) Är lagen trots detta lika, avgörs placering genom inbördes möte/n
5) Är lagen trots detta lika placeras det lag som gjort flest mål på bortaplan främst
6) Kan placering ändå ej avgöras då det är fråga om serieseger, upp- eller
nedflyttning ska skiljematch spelas på neutral plan. Skiljematch ska spelas på plats
fastställd av Tävlingsstyrelsen

§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.

§7

Sammansättning förbundsserier
Förening vid Riksinnebandygymnasiet, f.n. RIG Umeå IBF, får delta i det nationella
seriesystemet. Föreningen kan inte avancera till SSL och inte heller delta i kval till
SSL.
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Om förening vid Riksinnebandygymnasiet, f.n. RIG Umeå IBF, spelar till sig en
kvalplats eller plats för direktuppflyttning ska denna plats erbjudas nästa lag i
tabellen i aktuell serie. Föreningen kan flyttas nedåt i seriesystemet. Föreningens
resultat räknas i tabeller.
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.
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. (ny 2021)

§8

Sammansättning distriktsserierna
Sammansättning och upp-/nedflyttning i distriktsserierna fastställs av respektive
SDF.

§9

Anmälan till tävling
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävling senast vid tidpunkten för
anmälan, uppfylla de i kap. 8 §1 SIBF:s stadgar fastställda kraven på medlemskap i
SIBF och RF samt ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SIBF och berört
SDF.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.

§10

Anmälningsavgifter
Förening är skyldig att, förutom av förbundsmötet fastställd årsavgift erlägga
följande avgifter till tävlingsarrangören:
- För deltagande i distriktstävlingar gäller den avgift som
Specialdistriktsförbundet (SDF) beslutar.
- För deltagande i förbundstävlingar gäller den avgift som Svenska
Innebandyförbundet (SIBF) beslutar.
- För deltagande i SDF/SIBF sanktionerad tävling gäller den avgift som anges
för tävlingen.
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Avgifter ska erläggas till tävlingsarrangören senast det datum som har angetts vid
anmälan, inbjudan eller seriekrav.
SDF/SIBF kan besluta att förening, som har oreglerade avgifter/skulder, ej får delta i
seriespel eller kvalificeringstävling för seriespel.

§11

Representationslag
Endast representationslag får delta i förbundsserierna eller i kval till
förbundsserierna.

§12

Kombinerade lag
I kombinerade lag deltar spelare från två föreningar.
Föreningar som anmäler kombinerat lag ska ha ett sådant begränsat antal licenser i
berörd ålder alternativt klass att de inte var för sig kan delta i tävling.
Endast ett lag per åldersklass får spela som A/B.
Detta gäller även för seniorlag.
Förening A står som formell förening och ska erlägga anmälningsavgift och får all
information rörande laget. Förening A är även part om laget skulle bli
betalningsskyldiga eller utsatta för andra åtgärder inom SIBF:s administration.
Kombinerade lag får ej delta i förbundsserierna eller i kval till förbundsserie.
Tävlingsstyrelsen beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat
lag upphör.

§13

Inplacering av lag
Lag tillhörande nya medlemsföreningar eller nyanmälda lag ska inplaceras i
distriktets lägsta serie. Undantag får göras för:
- ny medlemsförening som bildats genom att bryta sig ur en sektionsförening,
- ny medlemsförening som bildats efter samgående med en eller flera föreningar
från andra idrotter,
Undantag får också göras för befintlig medlemsförening på SDF-nivå som mottar
lag från en förening från samma SDF och som begär utträde ur Svenska
Innebandyförbundet.
En sådan förening kan, efter prövning av SDF, få överta den ursprungliga eller
utträdande föreningens serieplats med en begränsning avseende serier som är
kvalificerande för förbundsserier. (ändr. 2021)

§14

Matchändring
Tävlingsstyrelse kan ändra matchdag eller matchtid på grund av nya
omständigheter som tillkommit efter spelordningens fastställande.
Tävlingsstyrelse kan medge ändrad matchdag eller matchtid på grund av
omständighet som kommit till arrangerande förenings kännedom efter
spelordningens fastställande.
Om särskilda skäl föreligger kan SDF/SIBF besluta att godkänna byte av hemmabortamatch.
Ansökan om ändrad speldag ska skriftligen tillställas Tävlingsstyrelse. Detta ska ske
på särskild matchändringsblankett, senast tio dagar före fastställd speldag.
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Blanketten ska vara ifylld med orsak till matchflytt och innehålla skriftligt
medgivande från gästande förening/ar. Denna ska vara styrkt med föreskriven avgift.
För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas ej, såvida ej särskilda skäl
föreligger.
Underlåtenhet att ansöka om matchändring och/eller meddela ny matchtid, kan
medföra tävlingsavgift om högst 25 000 kronor.
SDF kan ha lokala förutsättningar rörande matchändring i distriktsserier.

§14 a.

Spelares medverkan i distriktslag och landslag
Förening vars spelare tagits ut till deltagande i seniorlandslag/ U-19 landslag
och/eller distriktslag kan efter ansökan få tävlingsmatch flyttad om denna kolliderar
med arrangemanget eller dess förberedelser. Ansökan om ändrad speldag ska ha
inkommit till Tävlingsstyrelse senast tio (10) vardagar före ursprungligt datum för
match.
Förening som har spelare, vilka tagits ut till U-19 landslag och/eller distriktslag, äger
ej rätt att flytta seniormatch med detta som anledning. Detta då deltagande i
ungdoms- och juniorlag inte får påverka seniorverksamheten.
Förening som har spelare som tagits ut till utländskt landslag äger ej rätt att flytta
match med anledning av detta. Under perioderna för VM och VM-kval, inklusive
förberedelser, kan inte heller matcher flyttas med detta som anledning.

§15

Förening som utgår ur tävling
Förening vars lag före sista datum för anmälan till seriespel skriftligen meddelat
Tävlingsstyrelse att man ej kommer att ta platsen i den serien man är behörig att
delta i ska jämställas med nyanmäld förening och spela i distriktets lägsta serie
kommande spelår. Detsamma gäller för förening som inte anmäler sig till seriespel.
Förening som inte anmäler sig till seriespel i serie man är behörig att delta i kan
åläggas en straffavgift.
Om föreningens representationslag för damer eller herrar läggs ned så upphör
möjligheten för övriga seniorlag för damer eller herrar att finnas. Vid utdragning är
det alltid det lägst placerade laget som berörs först om inte hela föreningen läggs
ned. Eventuellt kvarvarande seniorlag anses ha samma status som nystartat lag,
varpå föreningen har rätt att delta i distriktets lägsta serie.
Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till tävlingsstyrelsen som
fastställer följderna för tävlingen. Lagets matcher ogiltigförklaras och såväl lagets
som motståndarlagets erövrade poäng och målresultat ska annulleras om ej
tävlingens förutsättningar förändras avsevärt av detta.
Förening som utgår ur tävling kan åläggas att ersätta motståndarlag och
funktionärers kostnader för planerade och genomförda matcher. De kan även
åläggas att erlägga den kostnad föreningen skulle ha haft för att genomföra
tävlingen.
Förening som utgår ur tävling får åläggas att ersätta övriga lag i samma serie för
resekostnader i samband med matcher mot det uteslutna laget eller det lag som
utgått ur tävlingen.
Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning alternativt att delta i
kval till högre division ska lämna besked om detta till Tävlingsstyrelsen senast den 31
januari. Denna förening ska vid beslut om sammansättningen av nästkommande
spelårs serier kvarbli i den serie man senast var kvalificerad för.
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SDF kan i lokala förutsättningar fastställa vad som gäller rörande lag som utesluts
eller utgår ur distriktstävlingar, såväl vad avser avgifter som deltagande i seriespel.
(ändr. 2021)

§16
§16 a.

Förening som utesluts ur tävling
Allmänt
Förening vars lag uteslutits ur seriespel ska jämställas med nyanmäld förening och
spela i distriktets lägsta serie nästkommande spelår. Föreningen kan nekas
deltagande i nästkommande säsongs motsvarande tävling.
Förening som utesluts ur tävling kan åläggas att ersätta motståndarlag och
funktionärers kostnader för planerade och genomförda matcher. De kan även
åläggas att erlägga den kostnad föreningen skulle ha haft för att genomföra
tävlingen. (ny 2021)
Förening som utesluts ur tävling får åläggas att ersätta övriga lag i samma serie för
resekostnader i samband med matcher mot det uteslutna laget eller det lag som
utgått ur tävlingen.
SDF kan ha lokala förutsättningar rörande nedflyttning i distriktsserier.

§16 b.

Uteslutning i seriespel
Uteslutning sker enligt nedan om det ej föreligger särskilda skäl till följd av
omständigheter varöver föreningen inte råder, då får beslutas att laget ska fortsatt
delta i tävlingen. Det lag som lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som
förlorande lag i den aktuella matchen med målskillnaden 0-5. Samtliga matcher
efter w.o. matchen ska därvid spelas. (ändr. 2021)
-Förening vars medlemskap i SIBF upphört
-Förening vars lag ej betalt föreskriven avgift
-Förening som lämnar w.o. i förbundsserierna.
-Förening vars lag utan giltig anledning för andra gången uteblivit från match
-Förening vars lag lämnat w.o. i någon av seriespelets tre sista omgångar
-Förening vars lag lämnat w.o. i slutspels- eller kvalmatch
-Om förening, IdrottsAB eller dess företrädare, inom ramen för den idrottsliga
verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt
skadat idrottens anseende kan SIBF besluta om uteslutning ur serie eller
nedflyttning till närmast lägre serie för i föreningen förekommande lag
-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.
Om lag uteslutits ur slutspel ska laget tas bort och ej ersättas med annan förening.
Ingår laget i en serie i slutspelet ska uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl
lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målresultat annulleras om ej
tävlingens förutsättningar förändras avsevärt av detta.

§16 c.

Uteslutning i turnering
Uteslutning sker enligt nedan om ej synnerliga skäl föreligger:
-Förening vars medlemskap i SIBF upphört
-Förening vars lag ej betalt föreskriven avgift
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-Förening vars lag utan giltig anledning uteblivit från match.
-Förening vars lag utan giltig anledning uteblivit från slutspelsmatch
-Förening i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot
doping spelar.
Förening vars lag uteslutits enligt ovan i turnering, DM-, SM-turneringar eller liknande
kan nekas deltagande i nästkommande säsongs motsvarande tävling om så beslutas
av Tävlingsstyrelsen.

§17
Nedflyttning p g a ekonomiska
missförhållanden
Såvida det inte finns särskilda skäl ska förenings representationslag flyttas ned i
seriesystemet när föreningen
-grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning
underlåta att betala skatter och allmänna avgifter.
-underlåta att i rätt tid till SDF/SIBF betala klar och förfallen fordran på betydande
belopp, som inte kan kvittas.
Med betydande belopp avses här två (2) prisbasbelopp.
Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter beslutet samt avse
en (1) serienivå under den nivå föreningen är behörig att delta, eller i förkommande
fall distriktets lägsta serie.
Om föreningen har representationslag på såväl dam- som herrsidan ska det lag som
befinner sig på högst nivå i seriesystemet nedflyttas.

§18

Förening på obestånd
Representationslag vars förening kommit på obestånd och genomfört rekonstruktion
som lett till ansökan om ackordsförfarande eller att förening genomfört frivillig
ackordsförhandling (så kallat underhandsackord), ska flyttas ned till en serie som
ligger en serienivå lägre än den serie laget deltagit i senast. Beslut om nedflyttning får
fattas först efter seriespelets slut, inkluderat eventuella kvalomgångar, och ska gälla
fr.o.m. närmast följande säsong.
Distriktsstyrelsen respektive Förbundsstyrelsen beslutar dels om nedflyttningen ska
omfatta både herr- och damlaget eller endast ettdera av lagen och dels om lagets
eller lagens inplacering i seriesystemet.
Om nedflyttning skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn till att
ifrågavarande seriestart är nära förestående, kan nedflyttning anstå till
nästkommande seriesammansättningstillfälle.
Om förenings obeståndssituation och genomförd rekonstruktion som lett till ansökan
om ackordsförfarande eller föreningens genomförande av underhandsackord är
föranledd av förhållanden, som föreningen inte haft rimliga möjligheter att påverka,
kan Distriktsstyrelsen respektive Förbundsstyrelsen besluta att nedflyttning inte ska
ske.
Det åligger förening som genomfört rekonstruktion som lett till ansökan om
ackordsförfarande eller föreningens genomförande av underhandsackord att
omgående anmäla saken till SIBF.
Om IdrottsAB försätts i konkurs ska rättigheten att delta i Tävlingsstyrelses
tävlingsverksamhet återgå till den upplåtande föreningen. Ovan angivna
bestämmelser om utestängning eller begränsning från tävlingsdeltagande samt om
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nedflyttning ska därvid äga motsvarande tillämpning på den förening till vilken
rättigheten återgått.
Om IdrottsAB försätts i konkurs inom 12 månader från det att upplåtelseavtalet med
förening upphört att gälla ska ovan angivna bestämmelser om nedflyttning äga
motsvarande tillämpning på den förening till vilken rättigheten att delta i seriespel
har återgått. Beroende på omständigheterna kan beslut om nedflyttning verkställas
omedelbart eller först efter seriespelets slut, inkluderat kvalomgångar.

§19

Förenings eget arrangemang av tävling
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.
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 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. (ändr. 2021)
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Kapitel 4
§1

Matchens genomförande

Kallelse och inställelse till match
Match ska spelas på datum och tid som fastställts av tävlingens arrangör.
Upplysningar om match, speldag och tid för matchstart publiceras i iBIS.
Hemmalag skall bjuda in motståndarlag och domare till match, och när de väl är på
plats, visa dem till rätta. Hemmalaget tillsätter och ansvarar för att funktionärer
enligt kap. 4 §10 b. och seriekrav finns.
Förening är skyldig att i tävling ställa upp med bästa möjliga lag och fullfölja
tävlingen.
Förening som lämnat vilseledande uppgifter om möjlighet att genomföra match
kan åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärernas resekostnader samt
arrangerande förenings kostnader. Förutom detta tillkommer även den kostnad
laget skulle ha haft för att genomföra matchen samt andra styrkta kostnader.

§2

Matcharena m.m.
Förening ska, om inte Tävlingsstyrelsen föreskriver eller medgiver annat, spela sina
hemmamatcher inom hemorten på en spelplan som uppfyller Regelhandbokens
krav eller seriekrav. Tävlingsstyrelsen kan besluta att match ska spelas på förenings
reservarena. Vid synnerliga skäl kan förening anvisas till matcharena utanför
hemorten.
För utomhusspel måste sökas dispens.
Målbur
Målbur ska vara försedd med IFFs godkännandemärke och får ej ha ljust/vitt
nät/droppnät. Dispens kan godkännas av Tävlingsstyrelsen.
Matchboll
Matchboll ska vara försedd med IFFs godkännandemärke. Hemmalaget ska tillse att
det finns erforderligt antal matchbollar för att match ska kunna genomföras.
Matchboll skall ha samma artikelnummer och färg matchen igenom samt användas
under uppvärmningen. Hemmalag ska tillhandahålla/låna gästande lag med minst
20 bollar för uppvärmningsbruk.

§3

Förenings ansvar för arrangemang
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares,
ledares, funktionärers och supportrars uppförande inom arenan under eller i
samband med match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen och funktionärs arbetsmiljö i
samband med match.
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler
som gäller i samband med match.
Arrangerande förening är skyldig att se till att god säkerhet råder bland publiken
och på matcharenan. Det är arrangerande förenings skyldighet att vidta nödvändiga
åtgärder för att skydda funktionärer, spelare och publik från såväl fysiska som
psykiska övergrepp eller kränkningar.
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Musik som spelas i arenorna får ej uttrycka missaktning mot folkgrupp eller annan
grupp av personer med anspelning på ras och hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, religion eller sexuell läggning. Den får ej heller uppmana till brottslig
handling eller annat agerande som hotar att störa den allmänna ordningen.
Exponering av politiska budskap i matchprogram får endast förekomma i form av
politiska partiers namn eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är
förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande
aktiviteter oavsett framställningsform. I fall där tvekan uppstår huruvida en aktivitet
innefattar ett politiskt budskap beslutar tävlingsstyrelsen i frågan.
Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter regleras i kap. 1
§9.
Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga
av ordningsstörare som föreningen ansvarar för enligt tävlingsreglerna.
Arrangörsavstängningar och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Förening ska även vidta övriga åtgärder för
att motverka att inträffad ordningsstörning upprepas vid kommande matcher.
Ledare, spelare eller annan person får inte inleda diskussion med domarna när dessa
är kvar på spelplanen eller på väg från spelplanen till omklädningsrummet. Endast
matchdelegaten och domarcoach har tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum
om inte domarna medger annat.
I seriekraven för förbundsserierna föreskrivs vad som i övrigt gäller avseende
föreningars skyldigheter i samband med match i dessa serier.
Förening som ej iakttar ovanstående skyldigheter kan åläggas
tävlingsbestraffningar enligt kap. 5 §5.

§4

Matchstart
Match ska börja på fastställt klockslag, då lagens spelare, antal enligt spelreglerna,
ska befinna sig på spelplanen. Period ska börja direkt efter paustidens slut. Förening
har i samband med anmälan till tävlingen förbundit sig att spela matcher på de
tider som fastslagits av Tävlingsstyrelsen.
Det är förenings skyldighet att, oavsett färdsätt, starta resan i så god tid att dåligt
väder eller annan händelse ej påverkar matchstart.
Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid och/eller inte har
tillräckligt antal spelare ska matchen ställas in och Tävlingsstyrelsen informeras.
Innan beslut tas om att ställa in matchen ska minst tiden motsvarande en period i
aktuell match ha förflutit.
Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid och fyllt i matchprotokollet samt
har tillräckligt med spelklara spelare på planen ska matchen genomföras. I samband
med match är det endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen.
Domare samt eventuell matchobservatör ska omedelbart efter matchen rapportera
händelsen till Tävlingsstyrelsen.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.

§5

Förening som lämnar w.o.
w.o. döms ut i följande fall:
- Vid ogiltigt uteblivande från match
- När förening ej har erforderligt antal spelare för att fullfölja matchen
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-När förenings lag utan giltig anledning lämnar spelplanen före speltidens slut.
Om w.o. utdömts av Tävlingsstyrelsen ska slutresultat 5–0 och tre poäng utdelas till
motståndarlaget, förutsatt att det uppnådda resultatet ej är fördelaktigare.
Skulle båda föreningarna i match ådömas w.o. får båda föreningarna 0–5 i
målskillnad samt att inga poäng utdelas.
Då w.o. dömts ut ska fastställd w.o.-avgift erläggas till administrerande förbund.
Föreningen kan åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärers
resekostnader, arrangerande förenings kostnader, den kostnad laget kunde ha haft
för att genomföra matchen samt övriga styrkta kostnader.
En förening kan ej ta ut w.o.-avgift i en sanktionerad turnering. Anmälan/skrivelse
ska tillställas administrerande förbund.

§6

Uppskjuten eller avbruten match
Beslut att i samband med match skjuta upp eller avbryta match på grund av att
arenan ej är i funktionsdugligt skick, ordningsstörningar eller andra skäl ska fattas av
domaren. Tävlingsstyrelsen kan besluta om att skjuta upp match fram till
matchstart.
Utgångspunkten för domarens beslut är att matchen ska spelas eller återupptas så
snart som möjligt samma dag. Match som inte kan genomföras samma dag ska
spelas eller återupptas på speldag beslutad av tävlingsstyrelsen.
Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen får beslutande organ istället
besluta att det vid matchavbrottet uppnådda resultatet ska gälla som slutresultat
eller att matchen ska spelas om i sin helhet.
Det är föreningarnas skyldighet att omgående meddela SDF respektive SIBF ny
speldag när match skjutits upp eller avbrutits. Underlåtenhet att meddela ny
speldag kan medföra straffavgift.
Tävlingsstyrelsen får fastställa ny speldag om berörda föreningar inte inom tre (3)
dagar från den uppskjutna eller avbrutna matchen meddelat och fått ny speldag
godkänd.
För avbruten match på grund av ordningsstörning ska beslut ifråga om bestraffning
prövas enligt kap. 5 §5.
Förening som förorsakat kostnader för arrangemanget, ersättningar till domare och
omkostnader för motståndarlagets resa och logi kan åläggas att ersätta detta. (ny
2021).

§6 a.

Återupptagen match
Avbruten match som återupptas ska fortsätta med det målresultat och med den
speltid som rådde vid matchavbrottet. Den återupptagna matchen startas med
tekning på mittpunkten. Om ursprunglig arena är ospelbar får domaren besluta att
den avbrutna matchen ska återupptas på annan arena.
De på matchprotokollet noterade händelserna ska noteras på det nya
matchprotokollet vid återupptagandet av match. Detta gäller endast delen med
matchhändelser inte laguppställningarna.
Alla för föreningen tillgängliga spelare får deltaga i matchen när den återupptas.
Spelare som inte fanns på matchprotokollet när matchen avbröts har rätt att vara
med i resterande del av matchen.

27

Tävlingsbestämmelser säsong 2021/22
Kapitel 4 Matchens genomförande

De spelare som under matchen fått matchstraff får ej deltaga samt de som var eller
skulle utvisas i samband med matchens avbrytande ska vara det vid matchens
återupptagande. Skulle någon av dem som bestraffats ej vara med vid matchens
återupptagande ska någon annan i laget sitta av straffet.

§6 b.

Omspel
Vid beslut om omspel ska matchen spelas om i sin helhet. Samtliga händelser i
match som spelas om i sin helhet annulleras med undantag av vad som föreskrivs
om bestraffning i kap. 5 §2.

§6 c.

Avbruten match på grund av ordningsstörning
Tävling enligt seriemetoden
Om brister i förenings arrangemang medför att matchen inte kan genomföras eller
måste avbrytas av domaren eller om förenings spelare utan giltigt skäl lämnar
spelplanen före speltidens slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilken
föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match i tävling enligt
seriemetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte
kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen
tillerkännas segern med 5–0, eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat som
gällde då matchen avbröts.
Om båda föreningarna anses vara ansvariga för att match avbrutits, utdelas inga
poäng och båda lagen tilldelas 0–5 i målskillnad.
Om det finns särskilda skäl får beslutande organ besluta att matchen ska återupptas
i enlighet med kap. 4 §6 a. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen
får beslutande organ istället besluta att det vid matchavbrottet uppnådda resultatet
ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.
Förening som ej iakttar ovanstående skyldigheter kan åläggas
tävlingsbestraffningar enligt kap. 5 §5.
Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. Vid
särskilt försvårande omständigheter får förenings lag uteslutas ur den serie laget
deltar i redan vid den första förseelsen.
Samtliga händelser i match där resultat fastställts enligt första eller andra stycket
eller match spelats om i sin helhet annulleras, med undantag av vad som skrivs om
bestraffning i kap. 5 §2.
Tävling enligt utslagsmetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut
eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilken föreningen kan anses vara
ansvarig, under pågående match i tävling enligt utslagsmetoden eller i anslutning
därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste
avbrytas av domaren, ska den felande föreningen uteslutas ur tävlingen. Om det
finns särskilda skäl får förening medges fortsatt deltagande.
Om båda föreningarna anses vara ansvariga för att match avbrutits, beslutar
tävlingsstyrelsen i frågan.
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§7

Ospelad match
SDF har rätt att i ospelad match i distriktsserierna besluta att inga poäng eller mål
ska tilldelas något av de berörda lagen eller att båda lagen ska tilldelas noll (0) poäng
och 0–5 i målskillnad.

§8

Matchdräkt
Förenings matchdräkt får ej utformas så den kan förväxlas med landslagsdräkt. På
matchdräkt får inte andra symboler, bilder, texter eller dylikt än egna föreningens
och eventuella sponsorer förekomma.
Hemmalag ska spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i fastställt
spelprogram. Gästande-/borta lag ska före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt
hemmalaget ska använda genom upplysningar i spelprogrammet.
Hemmalag kan skriftligen fjorton (14) dagar innan aktuell match ansöka om
förändring av ordinarie matchdräkt.
Då domarna bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter och hemmalag
inte har ordinarie matchdräkt enligt andra stycket i denna paragraf, åläggs
hemmalaget byta dräkt. Finns ingen annan matchdräkt att tillgå ska matchen
ställas matchen in.
Om hemmalag har sin ordinarie speldräkt enligt denna paragrafs andra stycke,
åläggs gästande-/borta lag att byta dräkt. Har gästande-/borta lag ingen annan
dräkt att tillgå, ställs matchen in.
Vid match på neutral plan där lagen tillhör samma administrerande förbund eller
ingår i samma serie-, slut-, eller kvalspel gäller ovanstående.
Västar eller dylikt får inte användas.

§8 a.

Skyddsglasögon
Spelare som deltar i tävling avsedd för spelare som är 16 år eller yngre, ska bära
godkända skyddsglasögon oavsett spelarens ålder. Spelare 16 år eller yngre som
deltar i tävling för juniorer eller seniorer omfattas inte av kravet.
Spelare med särskilda skäl omfattas av en generell dispens från detta krav.
Särskilda skäl anses som:
- Medicinska skäl (synfel som korrigeras med glasögon). (ändr.2021)

§9

Matchprotokoll och resultatrapportering
Det är arrangerande förenings ansvar att använda rätt matchprotokoll enligt
seriekrav.
SDF fastställer hur resultatrapportering sker i distriktstävlingar.
I förbundsserierna ska hemmalaget rapportera matchresultat och annan
information enligt direktiv från Tävlingsstyrelsen.
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§10
§10 a.

Matchfunktionärer
Domare
Match ska ledas av domare godkända av administrerande förbund, om ej annat
beslutats eller framgår av seriekrav.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.

§10 b.

Sekretariat
Arrangerande förening ska vid alla tävlingsmatcher tillsätta övriga
matchfunktionärer.
Arrangerande förening ska vid match ha en funktionär i sekretariatet. Sekretariatet
är en neutral part i tävlingen och ska bistå domaren. Domare har rätt att byta ut
matchfunktionärer om de, inte fullgör sina uppgifter på ett sakligt, neutralt och
noggrant sätt
Sekretariatet ska i god tid före matchen kontrollera att målburar och dess nät är hela
samt att sargen är funktionsduglig.
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.
Under matchen ska protokoll föras över mål, straffslag, timeout och utvisningar,
period och tid när situationen inträffat. Samt målskytt, passningsläggare till mål,
utvisad spelares eller ledares nr och utvisningskoder. Protokollföraren ska endast
notera uppgifter meddelade av domaren.
Protokollföraren ska omedelbart efter denne har meddelats spelares nummer,
kontrollera att denne finns noterade på matchprotokollet och ge klartecken till
domarna.
Ledare ska noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade.
Sekretariatet ska under match upplysa spelare om vid vilken tid utvisningen upphör.
Sekretariat ska efter match fylla i matchresultat, spelarstatistik, total publik,
protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt
namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet.
Speaker ska förmedla all nödvändig information om matchen till publik, spelare och
ledare. Informationen ska lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får
under inga villkor fälla förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller
liknande händelser.
Före match ska speaker hälsa publik, spelare och domare välkomna.
Under match ska speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och
utvisade spelares namn och nummer, samt informera om utvisningstidens längd
och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas.
Speaker ska även meddela när lag blivit fulltaliga, alternativt spelar med fyra
utespelare. Dessutom ska speaker meddela när en (1) minut återstår av period 1 till 3.
Matchtidtagare har till uppgift att sköta matchklockan.
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Tidtagaren ska före match kontrollera att matchklockan fungerar är rätt
programmerad samt att paussignal fungerar. Saknas signal i hallen ska tidtagaren
anordna manuell signal, företrädesvis visselpipa eller signalhorn.
Tiden ska räknas från 00.00 och uppåt.
Vid rullande tid ska tidtagaren ska starta klockan då bollen spelas efter domarens
signal. Tiden ska stoppas endast på något av dessa direktiv från domaren:
- blåser för mål
- blåser för utvisning
- blåser för straffslag
- visar tecken för att stoppa tiden
Då matchtiden stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare. Under
straffslags genomförande ska matchklockan stå still, och startas först då straffslaget
har genomförts och tekning sker efter domares signal.
Sargskötare Erforderligt antal sargskötare finns på plats så att onödiga spelavbrott
kan undvikas. Dessa ska även ha tillgång till torkredskap.
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Kapitel 5
§1

Bestraffning

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.
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling
där spelaren erhöll sin avstängning.
Avstängning till följd av matchstraff i tävling som avslutas innevarande spelår,
upphävs inför nytt spelår.

§2
§2 a.

Utvisningar
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.
I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska
konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom utvisningar och
spelare som stått över match gälla som om matchen fullföljts.
Vid match som återupptas efter att ha varit avbruten ska avstängningar verkställas i
nästkommande fullständigt genomförda match i berörd tävling.
Spelare kan inte bestraffas, oaktat bestraffning enligt RF:s stadgar, enligt ovan förrän
det slutligt avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet
ska fastställas.

§2 b.

Utvisningar i samband med okvalificerad spelare
Utvisningar som utdelats i match i vilken obehörig spelare deltagit ska kvarstå.

§2 c.

Utvisningar i samband med lag utträtt eller uteslutits
Utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag dragit sig ur eller
uteslutits ur seriespel ska kvarstå.

§2 d.

Utvisningar i samband med w.o.-match
Om det blir w.o. i den match som spelaren ska stå över, ska spelaren stå över i
samma tävlings nästkommande match.
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§3

Dispens
Den som söker dispens på medvetet felaktiga grunder eller som inte meddelar om
förutsättningarna för en dispens väsentligen förändras efter att den beviljats kan
åläggas att erlägga en straffavgift.

§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
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. (ändr.2021)

§4 a.

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken okvalificerad spelare har deltagit, erhåller den ej felande
föreningen, om protest inkommit, vinst av matchen. Som målresultat i matchen
räknas det uppnådda resultatet eller, där det är fördelaktigare för den icke felande
föreningen, 5–0.
I seriematch där båda föreningarna haft spelare som varit okvalificerad fråntas båda
föreningarna erhållna poäng och tilldelas 0–5 i målskillnad.
Felande förening ska också åläggas en fastställd straffavgift och kan åläggas att
ersätta motståndarlagets och funktionärernas styrkta resekostnader samt
arrangerande förenings kostnader.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs till 0–5 enligt ovan annulleras, med
undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i kap. 5 §2 a.

§4 b.

Tävling enligt utslagsmetoden
Om okvalificerad spelare deltagit för förening i match som ingår i tävling som spelas
enligt utslagsmetoden ska felande förening uteslutas ur tävling.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft spelare som varit okvalificerad beslutar
respektive Tävlingsstyrelse i frågan.
Felande förening ska också åläggas fastställd straffavgift och kan åläggas att ersätta
motståndarlagets och funktionärernas styrkta resekostnader samt arrangerande
förenings kostnader.

§5

Föreningssansvar för ordningsstörning vid
match
Förening som visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar ska åläggas
påföljd såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.
Förening som brustit i sitt ordnings- eller arrangörsansvar får åläggas en straffavgift
om högst 25 000 kr att inbetalas inom 30 dagar från beslutsdagen. Detta kan
kombineras med högst tolv poängs avdrag för den förening vars supportrar orsakat
allvarlig ordningsstörning. Om supportrar från båda föreningarna orsakat
ordningsstörningen kan vardera föreningen ådömas straffavgift och högst tolv
poängs avdrag.
Vid allvarliga fall får förening istället för straffavgift enligt andra stycket åläggas böter
enligt RF:s stadgar.
33

Tävlingsbestämmelser säsong 2021/22
Kapitel 5 Bestraffning

Vidare får förening åläggas:
att spela en eller flera matcher på annan arena än föreningens ordinarie
hemmaarena,
att spela en eller flera matcher utan åskådare.

§5 a.

Våld mot funktionär
Om en förenings ledare, spelare eller supporter, för vilka föreningen kan anses vara
ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill brukat våld mot
matchfunktionär, har Tävlingsstyrelse rätt att besluta om en straffavgift och högst
tolv poängs avdrag.
Vidare får förening åläggas:
att spela en eller flera matcher på annan arena än föreningens ordinarie
hemmaarena,
att spela en eller flera matcher utan åskådare.

§6

Tillträde till matcharena och avvisning av
åskådare
Den som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, den som är berusad eller som
bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller
annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung
eller religion ska vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller den som önskar
medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär klädesplagg
eller föremål som anges i föregående stycke, ska avvisas från arenan.
SIBF, SDF och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda personer tillträde till
sin matcharena. Förbudet kan avse en tid om högst två år. Den anmälde ska ges
tillfälle att yttra sig före beslutet. Beslutet ska avfattas skriftligen samt innehålla
uppgift om att beslutet får överklagas.
Beslut om att förbjuda personer tillträde till matcharena som fattats av SIBF eller
förening tillhörande förbundsserierna, får utsträckas till att omfatta samtliga
matcharenor som nyttjas av föreningarna i förbundsserierna samt arenor där
landskamper spelas i Sverige.

§7

Doping
Doping är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente.

§7 a.

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot
doping spelar, erhåller den icke felande föreningen tre poäng. Som målresultat i
matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där det är fördelaktigare för den icke
felande föreningen, 5–0.
I seriematch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott
mot RF:s regler mot doping fråntas båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas
resultatet 0–5.
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§7 b.

Tävling enligt utslagsmetoden
I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmetoden, i vilken två eller fler
spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping spelar, ska felande förening
uteslutas ur tävling.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott
RF:s regler mot doping ska båda föreningarna uteslutas ur tävling.

§8

Matchfixing
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.
Den som inte omfattas av reglementet får förbjudas tillträde till matcharena under
viss tid eller för all framtid. (ändr. 2021)

§9

Misskreditering av innebandyns organisationer
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligt i tal eller skrift eller på
annat sätt allvarligt misskrediterat IFF, SIBF eller till SIBF anslutna organisationer
kan ådömas straffavgift eller anmälas till förbundsbestraffning. (ny 2018)

§10

Åläggande om utbildning
SDF/SIBF har rätt att ålägga föreningar, som vid upprepade tillfällen brutit mot
SIBF:s tävlingsregler, att delta i utbildningar om föreningskunskap och
tävlingsfrågor. Vid utbildningstillfällena är de av SDF kallade
föreningsrepresentanterna skyldiga att delta.
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Kapitel 6
§1

Ärendehantering

Tävlingsadministration
Distriktsserier och kval inom dessa anordnas och administreras av SDF.
Distriktsserier som sträcker sig över flera SDF administreras av utsett
SDF.
Förbundsserier och kval inom och till dessa anordnas och administreras av SIBF.
För turneringar och andra tävlingar är sanktionerande förbund
tävlingsadministratör.
Licens- och övergångsavgifter samt sanktionsavgifter fastställs av SIBF.
Straffavgifter, tävlingsavgifter samt domartariffer fastställs av SIBF i dess
administrerade tävlingar. SDF har rätt att besluta om straffavgifter, tävlingsavgifter
och domararvoden, i dess administrerade tävlingar vilka ej får överstiga högsta
avgift/arvode som fastställts av SIBF.

§2

Beslutsorgan i tävlingsärenden och
tävlingsbestraffningar
Av Specialdistriktsförbund (SDF) administrerade tävlingar
•
•
•

Tävlingskommittén (TK) är tävlingsstyrelse och första beslutsinstans
Distriktsstyrelsen (DS) är första överklagandeinstans
Juridiska Nämnden (JN) är förbundets högsta överklagandeinstans

Av Svenska Innebandyförbundet (SIBF) administrerade tävlingar
•
•

Tävlingsutskottet (TU) är tävlingsstyrelse och första beslutsinstans
Juridiska Nämnden (JN) är överklagandeinstans

Juridiska nämnden är ensamt bestämmande i fråga om tolkning av tävlingsregler.

Sanktionerade turneringar
Vid turnering som administreras/sanktioneras av SDF/SIBF ska en Tävlingskommitté
utses. Den beslutar i Tävlingsärenden inom den aktuella turneringens tidsram.
Turneringens tävlingskommitté är tävlingsstyrelse med sanktionerande förbund
som kontrollerande instans.
Ordförande ska vara en representant från sanktionerande förbund. Kommittén ska
bestå av minst tre personer. Ledamöterna, förutom ordförande, får ej vara från
samma förening/distrikt om antalet deltagande lag/distrikt är större än antalet
ledamöter. Eventuella protester efter turneringen ska skickas till
administrerande/sanktionerande SDF.
I SIBF:s turneringar är Tävlingsutskottets (TU) utsedda jourperson ordförande för
Tävlingskommittén. Tävlingsansvarig på plats ska utses. Den tävlingsansvarige
mottar protester och samlar in uppgifter samt är sammankallande till möte.

§2 a.

SIBF:s Licensnämnd
SIBF:s Licensnämnd beslutar i ärenden gällande licenskrav för föreningar i Svenska
Superligan, Allsvenskan och Division 1 herrar, enligt SIBF:s reglemente för
elitlicensen.
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§3

Rätt att initiera ärende
Berörd part får begära prövning av tävlingsärende och tävlingsbestraffning enligt
förevarande bestämmelser. Med berörd part i ärende rörande tävlingsbestraffning
avses förening vars lag deltar i den aktuella serien eller om utslagsmetoden
tillämpas, tävlingen.
Tävlingsstyrelsen har rätt att på eget initiativ ta upp ett ärende för avgörande
oavsett när och på vilket sätt de bestraffningsgrundande omständigheterna kommit
till dess kännedom. (ändr. 2018)

§4

Framställans giltighet
Framställan i tävlingsärende och ärende om tävlingsbestraffning ska för att äga
giltighet inkomma skriftligen och innehålla de skäl på vilken den grundar sig samt
vara undertecknad av berörd person eller behörig person i berörd förening.
Framställan ska i förekommande fall återföljas av en avgift. Avgiften återbetalas om
protesten bifalls.
Är organ till vilket anmälan inkommit inte behörig att handlägga ärendet skall det
genast översända ärendet till rätt organ.
Protest avseende funktionär, spelplan, material, omständighet, anordning eller
liknande vid tävlingsplatsen är inte giltig och ska avvisas om inte berörd förening
före match skriftligen till domare anmält sin avsikt att avge protest.
Upptagning av rörliga bilder som åberopas som bevismaterial i ett tävlingsärende
eller ett ärende om tävlingsbestraffning ska levereras till vederbörande
beslutsorgan. (ändr. 2018)

§4 a.

Protest avseende okvalificerad spelare
Protest och bevis för att protestavgift inbetalts ska ha inkommit till Tävlingsstyrelsen
senast inom tre (3) vardagar från matchdagen för att kunna prövas.
Protest avseende matcher i tävlingens tre (3) sista omgångar, kvalspelsmatch samt
slutspel, ska ha inkommit till Tävlingsstyrelsen senast 24 timmar efter avslutad
match.
Berörd part/parter ska ges tillfälle att inkomma med ett yttrande över protesten.
Part ska yttra sig inom tre (3) dagar från partens mottagande av framställan. (ändr.
2018)

§4 b.

Protest i seriespel avseende matchresultats giltighet
Protest och bevis för att protestavgift inbetalts ska ha inkommit till Tävlingsstyrelsen
senast inom tre (3) vardagar från matchdagen för att kunna prövas.
Protest avseende matcher i tävlingens tre (3) sista omgångar, kvalspelsmatch samt
slutspel, ska ha inkommit till Tävlingsstyrelsen senast 24 timmar efter avslutad
match.
Berörd part/parter ska ges tillfälle att inkomma med ett yttrande över protesten.
Part ska yttra sig inom tre (3) dagar från partens mottagande av framställan. (ändr.
2018)
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§4 c.

Protest i senior-SM slutspel avseende matchresultats
giltighet
Protest ska ha inkommit till SIBF senast åtta (8) timmar efter den match protesten
avser. Bevis för att protestavgift inbetalats till SIBF ska ha inkommit senast sexton
(16) timmar efter den match protesten avser. Förening ska på matchprotokollet
notera vilken händelse som protesten avser inom 60 minuter från matchens
avslutande för att protesten ska behandlas.
Part ska yttra sig senast fem (5) timmar från partens mottagande av framställan.
Vid kortare tid än tjugofyra (24) timmar till nästkommande match behandlas
protesten, via telefonmöte, med berörda parter.
Överklagande av beslut i protestärende ska ske senast inom tjugofyra (24) timmar
efter det att beslut meddelats.

§4 d.

Protest i turnering och sammandrag avseende
matchresultats giltighet
Protest och protestavgift ska ha inkommit till turneringens Tävlingskommitté senast
två (2) timmar efter avslutad aktuell match eller före eventuellt slutspel, om
slutspelet inträffar inom två (2) timmar efter den match protesten avser.
Inkommen protest ska genom turneringens Tävlingskommittés försorg omedelbart
delges berörd part/parter med begäran om omedelbart yttrande.

§4 e.

Ersättningsanspråk på förening som utgått eller
uteslutits ur tävling
Anspråk på ersättning för resekostnader ska framställas senast 21 dagar efter
fastställt beslut har kungjorts.

§5

Muntlig förhandling
Beslutande instans får anordna muntlig förhandling i protestärende. I sådant fall ska
samtliga parter kallas. Part får företrädas av befullmäktigat ombud.

§6

Överklagande av tävlingsärenden
Beslut får överklagas av berörd part. Överklagandet ska för att äga giltighet vara
undertecknad av behörig person i föreningen och inges till den i beslutet angivna
besvärsinstans senast fjorton (14) dagar från att beslutet meddelades.
Överklagande av beslut i ärende i fråga om obehörig spelare eller matchresultats
giltighet, och som avser en förenings tre sista matcher i en tävling eller
kvalspelsmatch, ska dock ske senast inom tre (3) dagar från det att beslutet
meddelades. (ny 2018)

§6 a.

Överklagande av beslut i SIBF:s Licensnämnd
SIBF:s Licensnämnds beslut får överklagas hos Förbundsstyrelsen.
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§7

Prövning av domares beslut
Domares beslut i fakta som rör spelet, inkluderande men inte begränsat till om ett
mål gjorts eller inte samt matchens resultat, är slutgiltiga. Klagomål mot dessa kan
inte föranleda omspel eller ändras. (ändr. 2018)

§8

Beslutsförhet
Såvida inte annat är särskilt föreskrivet ska minst tre ledamöter delta när beslut
fattas i tävlingsärenden.

§9

Jäv
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten själv
eller dennes organisation är part, eller av vars utgång ledamoten eller dennes
organisation kan vara beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan
ledamoten tidigare deltagit, eller i vilket ledamoten på annat sätt får anses vara
jävig.
Varje ledamot är själv skyldig att anmäla att denne är jävig eller att dennes
opartiskhet kan ifrågasättas.

§10

Preskription
Straffavgift eller annan påföljd får inte, med undantag av vad som föreskrivs i kap. 6
§3 2 st. eller kap. 6 §4 eller tredje stycket nedan, åläggas någon, om inte förseelsen
anmälts för tävlingsbestraffning senast inom två månader från det att förseelsen
begicks eller blev känd.
Ett ärende enligt förevarande tävlingsbestämmelser kan inte bli föremål för
prövning senare än ett år från det att det aktuella sakförhållandet ägde rum, såvida
inte annat framgår av aktuell bestämmelse.
Undantag från bestämmelserna ovan gäller vid prövning av ärenden om
nedflyttning i seriesystemet som grundar sig på en förenings grova åsidosättande av
vad som ålegat föreningen genom att i en avsevärd omfattning underlåta att betala
skatter och allmänna avgifter. Ett sådant ärende får inte tas upp till prövning senare
än sex månader efter det att domstols eller annan myndighets dom eller beslut
vunnit laga kraft.

§11

Övrigt
Förbundsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa
tävlingsbestämmelser.
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