
Inbjudan till Skånemästerskapen  
Damer och Herrar 2022/2023 

 
Skånes Innebandyförbund inbjuder härmed er förening till Skånemästerskapen för Herrar 
och Damer 22/23. Skånemästerskapen spelas enligt SIBF:s regler och 
tävlingsbestämmelser, samt SKIBF:s lokala förutsättningar. (Inbjudan till ungdoms- och 
juniorklasser skickas senare då dessa spelas i turneringsform efter seriespelet.)  
 
Varje förening kan anmäla flera lag till respektive klass. Reservlag får alltså anmäla sig till 
Skånemästerskapen för seniorer. Det är dock ej tillåtet att förflytta spelare mellan 
föreningens olika lag under turneringens gång.  
 
Gruppspel 
Skånemästerskapen för Herrar och Damer spelas i gruppspel. 4 lag i varje grupp (avvikelser 
kan förekomma) som möter varandra i enkelmöte. Gruppspelsmatcherna kommer att 
spelas under veckorna 32-37 med stor frihet för lagen att komma överens om matchdatum. 
Vid gruppindelningen kommer ingen geografisk hänsyn att tas, dock kommer indelningen 
baseras på serietillhörighet. 1:an och 2:an i varje grupp går vidare till slutspel. Hemmalaget 
ansvarar för hall- och domarkostnader. Matcherna spelas med rullande tid i gruppspelet. 
 
Slutspel 
Förbundsserielag  (H1/DAllsv-)kommer att seedas direkt till åttondelsfinal respektive 
kvartsfinal. Seedningen kommer i första hand att baseras på divisionstillhörighet 22/23 och i 
andra hand på serieplacering 21/22. Förening har dock möjlighet att tacka nej till sin 
seedning och i stället delta i gruppspelet. Hemmalag är det lag som har lägst 
serietillhörighet (vid samma serietillhörighet avgör placering i seriespelet 21/22. Dock har en 
gruppetta favör av hemmaplan i slutspelets tidiga omgångar (undantaget när två ettor 
möts).  
 
Även i finalerna gäller att lägst serietillhörighet spelar hemma under förutsättning att en 
arena med en publikkapacitet på 300 åskådare kan presenteras. Om inte detta går att lösa 
går arrangörskapet över till andra laget och i sista hand beslutar SKIBF om spelplats. 
 
Speldatum för finalerna är satt till den 29 april (dam) respektive 30 april (herr). Om finallagen 
är överens kan dock finalmatchen spelas tidigare. Dock ej innan den 21 mars.  
 
Slutspelsmatcher ska först och främst läggas på vardagar (tisdag-torsdag).  
 
Skånes IBF förbehåller sig rätten att ändra i ovan upplägg angående slutspelet. T ex kan 
förbundet göra en överenskommelse med semifinal- och finallag att förlägga dessa 
matcher under en helg samt utse en förening som arrangör. 
 
Prispengar 

Herrar Damer 
1:a pris    20 000 kr 20 000 kr 
2:a pris   10 000 kr 10 000 kr 
 
Svenska Cupen 
Skånemästerskapen 22/23 kommer även att vara kvalificerande för Svenska Cupen 23/24. 
 
Sista anmälningsdag till Skånemästerskapen är tisdagen den 17 maj 2022. 
 
Anmälningsavgiften är 1200 kr/lag och faktureras tillsammans med serieavgifterna i augusti. 
 
Så här anmäler ni er till Skånemästerskapen: Se anmälan för seriespelet (följ anvisningar).. 


