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INLEDNING 
 

1.1. SM-spel 
 

SM-spel för juniorer och ungdomar ska, om särskilda skäl inte föreligger, årligen 
anordnas av Svenska Innebandyförbundet (SIBF). 
 
Varje till SIBF ansluten förening har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att 
anmäla sig till deltagande i junior- eller ungdoms-SM med ett lag i varje 
tävling/klass.  

 

1.2. Tävlingsstyrelse 
 
SIBF administrerar ungdomsturneringarna SDF-SM Flickor respektive Pojkar 16 år 
och USM Flickor respektive Pojkar 16 år. 
 
SIBFs Tävlingsutskott (TU) är tävlingsstyrelse. 
 
Tävlingsutskottet (TU) äger besluta i frågor som inte regleras i tävlingsreglerna 
eller förutsetts i dessa tävlingskrav. 

 

1.3. Tävlingsjury 
 

Ordinarie jouransvarig från SIBF är ordförande i Tävlingsjuryn. Arrangören utser 
tävlingsansvarig på plats. 

´´ 

1.4. Arrangörer 
 

SIBF förbehåller sig rätten att ställa in gruppspel om arrangör inte kan utses. 
 
Arrangören svarar för kostnader och behåller intäkter från arrangemang. 
 
Arrangören utser tävlingsansvarig på plats som har till ansvar att kontakta 
tävlingsjour för beslut i tävlingsärenden. 
 
Arrangör ska kontakta SDF för att kontrollera domartillsättningen. SIBF ansvarar 
för domartillsättningen vid SDF-SM och Innebandyfesten. 
 
Som arrangör ansvarar föreningen för sekretariat, sargvakter och utbetalning av 
domaravgifter, domararvode samt reseersättning och eventuell restidsersättning. 
Vid SDF-SM och Innebandyfesten utbetalar SIBF domaravgifterna. 
 
Arrangören tillhandahåller uppvärmningsbollar. 
 
Arrangören skall skicka protokollen till SIBF efter avslutat arrangemang. iBIS 
protokoll ska användas. 
 

1.5. Resultatrapportering 
 
Arrangör ansvarar för resultatrapportering. Detta ska ske via iBIS direkt efter 
avslutad match. SDF-SM och Innebandyfesten ska händelserapporteras live. 
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SDF-SM F16 samt P16 
 
2.1. Åldersklass  

 
 
Turnering för födda 2004 
Flickor och Pojkar födda 2004. Inga dispenser ges för överåriga spelare. 

 
Följande SDF ska spela SDF-SM 2020/21 med enbart spelare födda 2004: 
 
Flickor 
Stockholms IBF (två lag) 
Smålands IBF (två lag) 
Västsvenska IBF 
Västerbottens IBF 
Upplands IBF 
Skånes IBF 
 
Pojkar 
Stockholms IBF (två lag) 
Smålands IBF (två lag) 
Västsvenska IBF 
Skånes IBF 
Västergötlands IBF 
Upplands IBF 
Värmlands IBF 
Västerbottens IBF 
Hallands IBF 
Östergötlands IBF 
Dalarnas IBF 
 
Följande SDF har möjlighet att spela SDF-SM 2020/21 med maximalt 25% födda 
2005: 
 
Flickor  
Västernorrlands IBF* 
Dalarnas IBF* 
Hallands IBF* 
 
Pojkar 
Västernorrlands IBF* 
Södermanlands IBF* 
Gästriklands IBF* 
 
Följande SDF har möjlighet att spela SDF-SM 2020/21 med maximalt 50% födda 
2005: 
 
Flickor 
Västergötlands IBF* 
Värmlands IBF* 
Östergötlands IBF* 
Västmanlands IBF* 
 
Pojkar 
Västmanlands IBF 
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Örebro Läns IBF* 
 
Följande SDF har möjlighet att spela SDF-SM 2020/21 med maximalt 75% födda 
2005: 
 
Flickor 
Södermanlands IBF* 
Örebro Läns IBF* 
Norrbottens IBF 
Gästriklands IBF 
Blekinge IBF 
Hälsinglands IBF 
Gotlands IBF 
Jämtland/Härjedalens IBF 
 
Pojkar 
Norrbottens IBF* 
Blekinge IBF 
Hälsinglands IBF 
Jämtland/Härjedalens IBF 
Gotlands IBF 
 
*Förändring efter att tävlingen flyttats till okt-nov 2021. 
 

2.2. Anmälan 
 
Endast distriktslag får delta. 
 
Stockholms IBF samt Smålands IBF har rätt att anmäla två lag per åldersklass. 
 
Anmälan ska ske senast på av SIBF utsatt datum. 
 

2.3. Urdragning 
 

Distriktslag som efter anmälan lämnar tävlingen, åläggs att inbetala särskild 
avgift. 
  

2.4. Reseutjämning 
 
Avstånd räknas i mil, från SDF:s officiella postadress till spelort. Sedan lägger man 
ihop alla deltagande SDF:s resmil. Den totala resepotten delas sedan med antalet 
mil och vi får fram en summa per mil som sedan multipliceras med respektive 
SDF:s resmil. Resultatet blir att samtliga som deltager får resebidrag (förutom 
arrangerande SDF).  
 

2.5. Spelform 
 
Spelformen/turneringsmodellen bestäms efter antalet anmälda lag.  
 

2.6. Speltid 
 

3 x 15 min, sista tre (3) minuterna spelas effektiv tid. Paustid 5 min. 
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I slutspelsmatch gäller följande: Om det är oavgjort efter full tid spelas tio (10) 
minuter förlängning, rullande speltid, där det lag som först gör mål vinner 
matchen. Om inget mål görs under förlängningen så sker avgörande via 
straffläggning enligt regelboken. 
 

2.7. Protester 
 
Arrangören kontaktas vid protest. Arrangören kontaktar SIBF:s Tävlingsjour. 
 
Protest och protestavgift i kontanta medel ska ha inkommit senast en (1) timme 
efter avslutad aktuell match eller före eventuellt slutspel om slutspelet inträffar 
inom en (1) timme efter den match protesten avser. 



 

7 
 

USM 16 år flickor & pojkar 
 

3.1. Åldersklass  
 

Flickor och pojkar födda tidigast 2005. Inga dispenser ges för överåriga spelare. 
Varje förening kan endast anmäla ett lag per klass.  

 

3.2. Representation 
 

Spelare kan endast representera en förening under tävlingen. 
Spelaren anses representera den förening som denna först deltagit i match för.  
Spelare som spelar för mer än en förening anses som okvalificerad spelare. 
 
Dubbla spelrättigheter-Skilda boenden. 
Spelare med beviljad dubbelspelrättighet får endast spela USM i sin 
moderförening/licensförening. 

 

3.3. Kombinerade lag 
 
Kombinerade lag godkänns ej för spel i USM. 

 

3.4. Anmälan 
 

Anmälan är bindande.  
 
Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej.  
 
Anmälan sker genom att föreningen anmäler sig i iBIS på av SIBF utsatt datum. 

 

3.5. Urdragning 
 

Förening som efter anmälan lämnar tävlingen, åläggs att inbetala särskild avgift 
enligt bestämmelser för urdragning.  
Lag som drar sig ur efter den 10 augusti kommer att debiteras deltagaravgift. 
Lag som drar sig ur 14 dagar före första gruppspel och under detsamma kommer 
att debiteras deltagaravgift samt två WO-avgifter. 
Lag som drar sig ur efter första gruppspel kommer att debiteras deltagaravgift 
samt två WO-avgifter. Till detta tillkommer styrkta kostnader enligt TB kap 3.15. 
 

3.6. Speltid 
 

Kvalspel 2 x 20 minuter, sista tre (3) minuterna spelas effektiv tid. Paustid 5 
minuter. 
 
Regionslutspel 3 x 15 minuter, sista tre (3) minuterna spelas effektiv tid. Paustid 5 
minuter. 
 
Innebandyfesten Poolspel 2x20 rullande speltid, sista tre (3) minuterna spelas 
effektiv tid. 
 
Innebandyfesten final, semifinaler och placeringsmatcher spelas 3x15 rullande 
speltid sista tre effektiva. 
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Vid semifinal samt final och placeringsmatcher gäller följande: 
Om det är oavgjort efter full tid spelas tio (10) minuter förlängning, rullande 
speltid, där det lag som först gör mål vinner matchen. Om inget mål görs under 
förlängningen så sker avgörande via straffläggning enligt regelboken. 

 

3.7. Domarkostnader 
 

Vid kval- och regionslutspel betalas detta av arrangerande förening. 
 
Deltagaravgiften som erläggs till arrangör ska täcka domarkostnader. 
 
Vid Innebandyfesten betalas detta av SIBF. 
 

3.8. Reseersättning till domare 
 

Reseersättning 18.50 SEK/mil samt eventuell restidsersättning. 
 

I kval- och regionslutspel utbetalas reseersättning och eventuell restidsersättning 
av arrangerande förening. 
 

3.9. Laguppställning/Matchprotokoll 
 

iBIS protokoll används, deltagande lag lägger upp laguppställning i iBIS senast kl. 
13.00 vardagen innan match.  
 

3.10. Protester 
 

Arrangören kontaktas vid protest. Arrangören kontaktar SIBF:s Tävlingsjour. 
 
Protest och protestavgift ska ha inkommit senast en (1) timme efter avslutad 
aktuell match eller före eventuellt slutspel om slutspelet inträffar inom en (1) 
timme efter den match protesten avser.  
 
Detta innebär att fastställd protestavgift ska erläggas i kontanta medel till 
arrangören inom ovan tidsangivelser.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


