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Motion:  
Stärk innebandyns utveckling - underlätta flyttningar mellan lag i 
samma förening 

 
Innebandyns utvecklingspotential är stor. En problematik på senare tid har varit att antalet 
spelare i Skåne blivit färre. 

Genom ett flexiblare sätt att se på övergångar mellan lag i samma förening kan den 
enskilde utövarens möjligheter till att delta på matcher öka. Det skulle också innebära att 
föreningar tar tillvara de frivilliga insatser och ideella krafter på ett bättre sätt än hittills. 

I nuvarande regelverk är spelare tvingade att stå över två matcher om man flyttar tillbaka 
från det ena laget till det andra.  

En konsekvens av detta blir att föreningar skapar ytterligare en förening, i princip enbart på 
papperet, med samma styrelse etc som den förra föreningen. Det blir som ett sätt att 
anpassa sig till regelverk som egentligen enbart innebär ökad administration för ideellt 
arbetande krafter. 

Genom att öppna för att kunna flytta spelare i mellan (A) Lag (B) Lag i samma förening utan 
att spelaren i fråga behöver stå över matcher, kan fokus läggas på verksamhet och 
utveckling i större utsträckning än hittills.  

Förslaget innebär att man skulle kunna göra som förhållandet med dubbel licens, det vill 
säga att man namnger fem spelare i samma åldersspann att fritt flytta upp och ner mellan 
föreningens seniorlag detta för att skapa möjligheter för fler personer att kunna utöva 
innebandy. 

I sammanhanget bör man också se över möjligheten till att flytta en alternativt två överåriga 
spelare som varit skadade så att dessa ska kunna återgå i full styrka/spel. Man skulle kunna 
tänka sig en tidsgräns såsom om man varit skadad i över tre veckor. För att förebygga att 
regelverket utnyttjas behöver även dessa spelare särskilt namnges.  

På detta sätt främjas möjligheterna för fler spelare att kunna vara tillgängliga och undvika 
att man annars, som en konsekvens av ett regelverk, istället väljer att sluta med sporten. 

 
Utifrån ovanstående motivering föreslås: 

Att förutsättningarna för att tillgodose motionens förslag utreds av distriktsstyrelsen. 

 

Lennart Hultberg  

Ordförande  
Åstorp Kvidinges Innebandyklubb 
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Kommentar och svar från Skånes IBF:s styrelse 
 
En liknande fråga har nyligen ställts till Skånes Innebandyförbunds Tävlingskommitté där 
TK gav följande svar gällande nuvarande system: 

Reservlagssystemet skapades inför säsongen 15/16 för att underlätta administrativt och 
ekonomiskt för våra föreningar samt att det skulle vara lättare att starta upp lag. Tanken har 
inte varit att man ska kunna nyttja de regelverk som möjliggörs om man i stället har en s k 
farmarklubb, såsom dubbel licens, samarbetsavtal etc.  

Ett hårdare regelverk gällande spelarförflyttningar ska ”skydda” andra lag i serierna mot den 
sportsliga orättvisa som kan uppkomma när det blir för lätt att flytta spelare mellan lagen. 
Dagens TK har diskuterat frågan, har samma uppfattning som tidigare och anser att 
regelverket ska vara detsamma nästa säsong. TK kommer fortsatt vara tillmötesgående mot 
föreningar som vill flytta på sina divisionstillhörigheter till eller från en ”farmarklubb”. 

Det finns för- och nackdelar med nuvarande system och styrelsen anser att frågan kan ses 
över. Detta görs exempelvis genom en enkät till föreningar och/eller bildandet av en 
arbetsgrupp bestående av föreningsrepresentanter och representant för Skånes IBF.  

Skånes Innebandyförbunds styrelse bifaller motionärens förslag ”Att förutsättningarna för 
att tillgodose motionens förslag utreds av distriktsstyrelsen.” 

 

 

 


