
 

SIBF:s reglemente avseende uppskjuten match i 
Svenska Cupen under covid-19 säsongen 2021/22 
 
Detta reglemente gäller tillsammans med Tävlingsbestämmelserna, tillämpliga seriekrav och 
övriga direktiv för tävlingsverksamheten på förbundsnivå och kan uppdateras med kort 
varsel utifrån exempelvis myndighetsbeslut, beslut av högre instans inom idrotten eller 
tillämpning av ny praxis. Förändringar kommuniceras på innebandy.se. 
 
Beslutsordning 
SIBF:s Tävlingsutskott (TU), eller person utsedd av TU, är beslutande organ rörande frågor 
kopplade till uppskjutna matcher Svenska Cupen 
 
Bakgrund 
Huvudinriktningen är att alla matcher ska spelas och att spelordningen ska hållas så långt 
det är möjligt. Det innebär att flyttade matcher ska få ett nytt speldatum och spelas inom 
kortast möjliga tidsperiod. Spelprogrammet har tätt mellan matcherna och för att kunna få 
in eventuellt flyttade matcher kan färre vilodagar mellan matcherna än gängse praxis att 
krävas. Vidare kan vardagar att behöva utnyttjas även för matcher med längre resor. 
 
I grunden är det föreningens eget ansvar att hålla spelartruppen frisk och skadefri. Ett ansvar 
som inte förändras av nuvarande situation med covid-19. Det är därför viktigt att både de 
sportsliga och ekonomiska konsekvenserna av en flyttad match i första hand drabbar den 
förening som har sjukdom i spelartruppen. 
 

Misstänkt eller konstaterad covid-19 i laget 
• Informera TU om läget snarast möjligt på mejl tavlingsutskott@innebandy.se. 
• Kontakta motståndarna och informera om läget. 

 
Arbetsgång vid ansökan om att skjuta upp match med 
anledning av misstänkt eller konstaterad covid-19 
I Svenska Cupen kan lag ej komma överens om att skjuta upp match, utan TU fattar beslut 
utifrån det drabbade lagets möjligheter att genomföra matchen. Huvudregeln är att alla 
matcher ska genomföras. Om det inte är möjligt ska de sportsliga konsekvenserna i första 
hand ska drabba det lag som har smittspridning. SIBF har som ambition att avgöra 
matcherna på plan.  
Arbetsordning 

• Informera TU om läget snarast möjligt på mejl tavlingsutskott@innebandy.se  
• Genomför tester på aktuella spelare. OBS! Snabbtest ska bekräftas med PCR-test 

snarast möjligt och det är PCR-testen som kommer att ligga till grund för TU:s 
bedömning i efterhand.  

• Ansökan om att skjuta upp match görs till TU på sedvanlig blankett för matchändring. 
• Ansökande förening ansvarar för att motståndarna informeras om att man ansökt om 

att skjuta upp matchen. 
• TU ska vid ansökan om att skjuta upp match tillställas testresultat. Förening ansvarar 

för att inhämta den enskildes medgivande till att informationen får vidareförmedlas 
till SIBF och att denna får hanteras utifrån vad som krävs inom ramen för ärendet. 

• TU ska löpande hållas uppdaterade om hur situationen fortskrider 
 



 

Enkelmöte 
Om TU beviljar att matchen skjuts upp 

• TU har möjligheten att förändra spelschemat så att matchen ska kunna genomföras.  
• TU har möjligheten att ändra spelort för att skapa förutsättningar för att 

genomföra matchen.  
• Matcher kan spelas två dagar i rad. Detta gäller även matcher i seriespelet 

samt matcher i annan omgång av Svenska Cupen. 
 

Om match trots ovanstående ej kan genomföras beslutar TU om w.o.  
 
Om TU avslår att matchen skjuts upp 
Matchen ska genomföras i enlighet med fastställt spelschema. Om ett lag ej vill eller kan 
spela matchen beslutar TU om w.o.  
 
Om båda lagen drabbas av covid-19 

• TU har möjligheten att förändra spelschemat så att matchen ska kunna genomföras.  
• TU har möjligheten att ändra spelort för att skapa förutsättningar för att 

genomföra matchen.  
• Matcher kan spelas två dagar i rad. Detta gäller även matcher i seriespelet 

samt matcher i annan omgång av Svenska Cupen. 
 

Om en match inte kan spelas för att båda lagen drabbats av covid-19 
Om en match trots åtgärder inte går högst rankat lag vidare. 
 
 
Dubbelmöte 
Om TU beviljar att matchen skjuts upp 

• TU har möjligheten att förändra spelschemat så att matchen/matcherna ska kunna 
genomföras.  

• TU har möjligheten att ändra i spelordningen för att skapa förutsättningar för 
att genomföra matchen/matcherna.  

• Matcher kan spelas två dagar i rad. Detta gäller även matcher i seriespelet 
samt matcher i annan omgång av Svenska Cupen. 
 

Om match trots ovanstående ej kan genomföras beslutar TU om w.o. Ett dubbelmöte ska 
fortsätta om TU anser att det finns möjligheter för det att slutföras.  
 
Om TU avslår att matchen skjuts upp 
Matchen ska genomföras i enlighet med fastställt spelschema. Om ett lag ej vill eller kan 
spela matchen beslutar TU om w.o. Ett dubbelmöte ska fortsätta om TU anser att det finns 
möjligheter för det att slutföras.  
 
Om ett dubbelmöte inte kan avslutas för att ett av lagen drabbats av covid-19 
Det lag som har möjlighet att fortsätta dubbelmötet spelar vidare. 
 
Om båda lagen drabbas av covid-19 

• TU har möjligheten att förändra spelschemat så att alla matcher ska kunna 
genomföras.  

• TU har möjligheten att ändra i spelordningen för att skapa förutsättningar för 
att genomföra dubbelmötet.  

• Matcher kan spelas två dagar i rad. Detta gäller även matcher i seriespelet 
samt matcher i annan omgång av Svenska Cupen. 
 



 

• TU har möjligheten att besluta att ett dubbelmöte ska ändras till ett 
enkelmöte.  
 

Om ett dubbelmöte inte kan avslutas för att båda lagen drabbats av covid-19 
Om ett dubbelmöte trots åtgärder inte kan slutföras går det lag som vann första mötet 
vidare. Om dubbelmötet ej påbörjats, eller att första matchen slutade oavgjort, går högst 
rankat lag vidare.  
 
 
Gruppspel 
Om TU beviljar att matchen skjuts upp 

• TU har möjligheten att förändra spelschemat så att matchen/matcherna ska kunna 
genomföras.  

• TU har möjligheten att ändra i spelordningen för att skapa förutsättningar för 
att genomföra matchen/matcherna.  

• Matcher kan spelas två dagar i rad. Detta gäller även matcher i seriespelet 
samt matcher i annan omgång av Svenska Cupen. 
 

Om match trots ovanstående ej kan genomföras beslutar TU om w.o. Ett gruppspel ska 
fortsätta om TU anser att det finns möjligheter för det att slutföras.  
 
 
Om TU avslår att matchen skjuts upp 
Matchen ska genomföras i enlighet med fastställt spelschema. Om ett lag ej vill eller kan 
spela matchen beslutar TU om w.o. Ett gruppspel ska fortsätta om TU anser att det finns 
möjligheter för det att slutföras.  
 
Om ett gruppspel inte kan avslutas för att ett av lagen drabbats av covid-19 
De lag som har möjlighet att fortsätta gruppspelet spelar vidare. 
 
Om flera lag drabbas av covid-19 

• TU har möjligheten att förändra spelschemat så att alla matcher ska kunna 
genomföras.  

• TU har möjligheten att ändra i spelordningen för att skapa förutsättningar för 
att genomföra matchserien.  

• Matcher kan spelas två dagar i rad. Detta gäller även matcher i seriespelet 
samt matcher i annan omgång av Svenska Cupen. 
 
 

Om ett gruppspel inte kan avslutas för att flera av lagen drabbats av covid-19 
Om ett gruppspel trots åtgärder inte kan slutföras och alla lag har spelat lika många matcher 
går det lag som leder gruppen vidare. Om gruppspelet ej påbörjats, alternativt att det inte 
går att utse en ledare av gruppen, går högst rankat lag vidare. 

 
 
Lokala eller regionala restriktioner 
Om ett lag på grund av myndighetsbeslut inte kan genomföra match fattar TU beslut i 
enlighet med samma principer som för om ett lag drabbas av covid-19.   
 

 
 



 

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser av uppskjuten match 
Föreningarna uppmanas att i första hand samarbeta för att minimera uppkomna kostnader 
och komma överens om kostnadsfördelningen. Om föreningarna ej kommer överens 
ansvarar förening som åberopat att skjuta upp matchen för uppkomna kostnader.  
 
Ekonomiska konsekvenser av w.o. 
Förening/föreningarna kan enligt Tävlingsbestämmelserna åläggas att ersätta 
motståndarlagets och funktionärers resekostnader, arrangerande förenings kostnader, den 
kostnad laget kunde ha haft för att genomföra matchen samt övriga styrkta kostnader.  
 
Uteslutning 
Enligt Tävlingsbestämmelserna blir förening utesluten om man lämnar w.o. om inte 
synnerliga skäl finnes. TU avgör vad som utgör synnerliga skäl. 
 

 
Oförutsedda situationer 
SIBF:s Tävlingsutskott (TU), eller person utsedd av TU, är i egenskap av Tävlingsstyrelse 
bestämmande i frågor om tolkning av detta reglemente, samt beslutande organ i frågor som 
ej beaktats i detta reglemente.  
 
 
Kontaktvägar 
Allmänna frågor om corona: 
corona@innebandy.se 
 
Specifika tävlingsfrågor om att skjuta upp match och vid misstänkt eller konstaterad 
covid-19 i laget 
Mejl till tavlingsutskott@innebandy.se 
 
Akuta tävlingsfrågor om att skjuta upp match: 
Kontorstid mån-fre 09.00-17.00 - Kundtjänst 08- 514 274 00  
Kvällar och helger - Tävlingsjour 08- 514 274 10 
 


