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Motionsserier i Skåne vårsäsongen 2022 
 

Översikt 

Under våren 2022 kommer Skånes Innebandyförbund köra i gång motionsserier i 
sammandragsform. Motionsserierna kommer spelas i klasserna Mix, Dam och Herr. 
Spelarna ska inneha motionslicens och vara födda 2005 eller tidigare.  

Motionsserierna våren 2022 är en testomgång som kommer ligga till grund för 
utvecklingen av motionssserier i Skåne under kommande säsonger. Deltagandet under 
testomgången är kostnadsfritt för föreningar och lag. Skånes Innebandyförbund sköter 
domartillsättningen. 

Ambitionen är att kunna skapa fasta pooler med fyra lag i geografisk närhet till varandra. 
De fyra föreningarna ansvarar sedan för att arrangera ett poolspel var, där de övriga tre 
bjuds in. Detta innebär ungefär ett sammandrag i månaden under vårsäsongen. 
Förslagsvis placeras poolspelen på söndagar.  

Spelform 

Motionsserierna kommer spelas i sammandragsform i poolspel med 4 lag. Varje lag spelar 
3 matcher per tillfälle.  

Matcherna spelas 3 mot 3 på en plan som är ca 20x10 meter. Om båda lagen har målvakter 
spelas matchen med stort mål och målvakt, annars spelas matchen med små mål.  

Speltid 

Matcherna spelas i 2x15 minuter rullande tid med en paus på max 5 minuter. 

Spelare 

Spelarna i motionsserierna ska inneha motionslicens i IBIS och vara födda 2005 eller 
tidigare, motionslicensen kostar 50 kronor. A-licenserade spelare får inte delta.  

Domare 

Matcherna döms av minst en domare som Skånes Innebandyförbund tillsätter. 

Sekretariat 

Lagen fyller i namn och födelseår i ett matchprotokoll.  

Slutresultat i matcherna ska fyllas i, händelserapportering är frivillig.  

Regler 

Matcherna spelas med vanliga innebandyregler med vissa anpassningar till förminskad 
spelyta, speltid och antal spelare.  

Matchdräkt 

Lagen ska tydligt kunna skiljas åt. Västar får användas.  
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Matcharrangemang 

Lagen/föreningarna ansvarar för att arrangera ett poolspel var. Den arrangerande 
föreningen tar hand om utgifter och intäkter i samband med arrangemanget.  

Uteblivande från sammandrag 

Om ni inte kan delta i ett sammandrag ska detta meddelas arrangerande förening senast 
fem dagar innan aktuellt sammandrag.  

 

 

 

 


