
 
 

 

INBJUDAN TILL DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2021/22 HERR & DAM 
 
Genomförande 
Distriktsmästerskapen (DM) genomförs i gruppspel och cupform.  
 
Gruppspelet avgörs 18-19 september för distriktslag. Hur många lag som går vidare till slutspelet 
från gruppspelet beror på hur många förbundslag som anmält sig och fastställs av 
Tävlingskommittén 
 
Förbundslagen går in i turneringen i kvartsfinalerna, som spelas i enkelmöten. Vinnaren av 
respektive match går vidare till nästa omgång fram till och med DM-finalen. Laget med lägst 
serietillhörighet har hemmamatch i kvart- och semifinaler. Spelar lagen i samma serie spelar lag 
som placerade sig lägst den senast avslutade säsongen på hemmaplan.  
 
Det sker seedning i kvarts- och semifinaler. I kvartsfinaler ska, om möjligt, inte förbundslag 
kunna möta varandra. I semifinalerna kan ej då två högst rankade (utifrån serieplaceringen den 
senast avslutade säsongen) kvarvarande lagen ej mötas. Viss seedning sker i gruppspelet. 
Matchtiderna och spelschema kan ändras beroende på antal anmälda lag. 
 
Finalerna avgörs tillsammans med Pojkar 15 och Flickor 15 på en och samma plats under en dag. 
 
Tävlingsföreskrifter och matchtider 
DM spelas enligt Värmland IBF:s lokala förutsättningar och Svenska IBF:s tävlingsbestämmelser. 
I gruppspelet är matchtiden 3x15 min rullande tid sista 3 min. effektiva.  
 
Från kvartsfinalerna spelas DM som utslagstävling där varje match måste avgöras. Matchtiden 
är 3 x 20 minuter effektiv tid, med 10 minuters paus.  Vid oavgjord ställning efter full tid tillgrips 
sudden death i max 10 minuter, därefter straffslagsavgörande enligt regelhandboken. Vid walk 
over och avanmälan samt matchflytt i kvalmatcher gäller samma regler som för 
distriktsserierna, se VIBF:s lokala förutsättningar. 
 
OBS! Föreningar med samarbetsavtal kan anmäla ett kombinerat lag. 
 
Matchbokning kvarts- och semifinaler 
Hemmalag kontaktar bortalag och meddelar speldag och tid. Matchbokning sker via mail till 
peter.andersson@innebandy.se och skall vara VIBF tillhanda senast 7 dagar före match. DM-
matcherna skall spelas tisdag, onsdag eller torsdagskväll den aktuella veckan. (se tidsschema 
nedan). Lag kan neka tid om de spelar seriematch dagen före eller efter föreslagen tid.   
 
Matchtid skall vara fastställd senast 7 dagar före sista speldag. 
Om matchtid ej inkommit senast 7 dagar före sista speldag skickas en påminnelse till 
hemmalaget. Om matchtid ej inkommit senast 5 dagar före sista speldag utgår en 
förseningsavgift på 500 kronor. Match anses som godkänd och bekräftad då den registrerats i 
IBIS. 
 
Finalspel    
Finalspelet genomförs på en och samma plats i distriktet, söndagen den  
6 februari 2022 i Uddeholm Arena Hagfors. OBS! Datum för DM-finalen kan ej ändras. Förening 
som vill ändra matchen för DM-final riskerar att tilldömas W.O. 
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Priser 
Ettan och tvåan belönas med pokal och medaljer. Samt att ettan får en plats i svenska cupen 
säsongen 2022/2023 
 
Ekonomi 
Anmälningsavgiften är 1 500:- per lag för förbundslagen och 3 000:- per lag för distriktslagen 
och faktureras deltagande förening. 
 
Hemmalag betalar hallhyra samt domarkostnader i kvart och semi. Arrangerande förening står 
för hallhyra i gruppspelet.  
 
Värmlands Innebandyförbund står för domarkostnaderna och lokalhyran i gruppspelet och 
finalspelet. 
 
Anmälan 
Anmälan görs via iBIS och är bindande. Anmäl även om ni vill arrangera gruppspel i samband 
med anmälan i iBIS. 
 
Anmälan för förbundslag skall vara VIBF kansli tillhanda senast 18 maj 2021.  
 
Anmälan för distriktslag ska vara VIBF:s kansli tillhanda senast 20 juni 2021. 
 
Tidsschema kvalomgångar Herr Tidsschema kvalomgångar Dam  
Gruppspel   V.37  Gruppspel  V.37  
Kvartsfinaler  V.41*  Kvartsfinaler  V.41* 
Semifinaler  V.49*  Semifinaler  V.47* 
 
* = veckomatch   
    
Beroende på hur många lag som deltar kan omgångarnas tidsperioder och hur många 
omgångar som slutspelet innehåller komma att justeras av Tävlingskommittén. 
 
Frågor 
Vid frågor eller funderingar kontakta Peter Andersson på 054-2021443 eller 
peter.andersson@innebandy.se. 
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