Lokala seriedirektiv Gävleborgs IBF säsongen
21/22 (H5)
1. ALLMÄN INFORMATION
Inledning:
Gävleborgs Innebandyförbund administrerar H5 och seriedirektiven gäller under
säsongen 2021/2022.
Dispens från nedanstående seriedirektiv söks till gavleborg@innebandy.se
Om dispens godkänns gäller den för en säsong i taget.
1.1.1 Fler seniorlag i samma förening
En förening kan anmäla hur många seniorlag de vill. En förenings olika lag kan
dock inte spela i samma serie, och ett lag 2 (till exempel) kan inte spela högre än
lag 1.
Om lag ett skulle åka ur till exempel division 3, och lag 2 vinna division 4, kan inte
lagen byta plats med varandra. I detta fall åker båda lagen ur.
Om en förening har två lag i lägsta serien får inte spelare gå emellan lagen utan
trupperna måste låsas. Om till exempel en förening har ett lag i division 4 herrar
och två lag i division 5 herrar så får båda lagen i division 5 använda sig av 2+1regeln men det måste vara olika spelare och de måste gå ner i samma lag nästa
gång.
Lag 3 och lag 4 kan endast spela i lägsta divisionen.
1.1.2 Spelarflytt mellan Lag 1 och Lag 2 eller Lag 2 och Lag 3 (2+1-regeln)
För föreningar som har två eller flera lag gäller följande för flytt av spelare mellan
högre och lägre lag: Det är tillåtet att från föregående match i den högre serien
använda två utespelare och en målvakt i den lägre serien. Det är endast spelare
som står med på protokollet från föregående match som räknas. Om spelare inte
stått med på protokollet i den högre serien är den fri att spela i den lägre serien.
Det är inte tillåtet att gå direkt från lag 1 till lag 3. Från lägre lag till högre är det
fritt att gå när som helst.
1.1.3 Två föreningar – Ett lag
Man har möjlighet att anmäla ett gemensamt lag ifrån två föreningar till seriespel.
Detta gäller i alla serier. En förening står som huvudansvarig och anmäler laget,
men spelarna kan komma ifrån två olika föreningar. Allt som behövs är ett enkelt
dokument underskrivet av båda ledarna som bekräftar överenskommelsen.
Exempel: Om man har ont om spelare i två föreningar och inte vill lämna sin
förening kan man spela gemensamt i en serie. Spelarna kan samtidigt spela
seriespel i en annat lag i sin egen förening. Notera att denna lösning måste vara
ifrån säsongsstart innan första match.
1.1.4 Dispenser i seniorserier

Om man önskar ha med spelare med ungdomslicens (födda 2006) i seriespelet
måste man ansöka om dispens. Man kan endast söka för spelare som är ett år för
unga. Man kan söka för högst tre spelare.
Dispensen är individuell (spelaren ska alltså vara namngiven) och kommer att
vara behovsprövad. För att få dispensen godkänd krävs en kortare handlingsplan
och dispenser är enbart godkända
halvårsvis.
Det finns tre kriterier för vilka man kan söka dispens för 06:or i seniorspel: 1) Om
föreningen inte har något ungdomslag, 2) om laget saknar målvakt samt 3) om
laget på våren har så ont om spelare att det finns risk för att man inte kan fullfölja
serien. Man kan även söka för andra orsaker, men dessa är svåra att få för och
beslut tas från fall till fall.
Dispensens söks via mail till gavleborg@innebandy.se och skall innehålla följande:
namn, personnummer, förening, vilken serie det gäller samt anledning om varför.
Handläggningstiden är minst tre (3) arbetsdagar.
Dalarnas Innebandyförbund har en nollvision, vilket betyder att inte bruka Blicenser i seniorspel, vilket styr prövningen.
1.1.5 Licenser
Alla licenser är numera individuella. Spelare ska alltid vara licensierad innan första
bindande match. Spelare utan betald licens är oförsäkrad från och med 1
november.
1.1.6 Skyddsglasögon
Från och med den 1 juli 2019 gäller att spelare som deltar i tävlingar för
åldersklasser 16 år (2006) och yngre, det vill säga U16-SM, Distriktslags-SM, PF16serier, samt alla Röda, Blåa och Gröna Serier ska bära godkända skyddsglasögon.
Spelare som deltar i seniorserier, JAS och juniorserier behöver inte bära
skyddsglasögon – oavsett ålder. Förbundet rekommenderar dock alla spelare
födda 2005 och senare att alltid använda skyddsglasögon oavsett serie.
1.1.7 Väderdirektiv
Klass 3 (röd)
Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket
stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny
information på Internet, radio eller TV. Svensk Innebandys riktlinjer: Stark
rekommendation att inte åka överhuvudtaget.
Klass 2 (orange)
Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador
och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny
information på Internet, radio eller TV. Svensk Innebandys riktlinjer: Det är upp till
föreningen och funktionären att ta ställning till om ni ska åka eller inte.
Klass 1 (gul)
Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del
samhällsfunktioner. Svensk Innebandys riktlinjer: Spela matchen.
Blå

Ingen varning utfärdad. Svensk Innebandys riktlinjer: Spela matchen.
Om vädret inte tillåter match?
Om förening/funktionär väljer att inte åka ska alltid motståndarlag, funktionärer (läs
domare) och de som administrerar matchen (distrikt eller Svenska Innebandyförbundet)
kontaktas. Det går inte att utdöma några sanktioner för en ospelad match där det råder
orange eller röd varning.

2. SERIEINFORMATION
2.2 Seniorserie H5
2.2.1 Herrar Division 5 är en lokal serie inom Gävleborgs Innebandyförbund som
administreras av Gävleborgs IBF. Matchtiden är 3x20 minuter effektiv tid.
2.2.2 Rapportering
I H5 ska resultat rapporteras senast en timme efter spelad match, och händelser
ska rapporteras senast tjugofyra (24) timmar efter spelad match.
2.2.3 Paustid, sidbyte
Paustiden är tio (10) minuter och sidbyte skall genomföras.
3. Övrigt
3.3.1. I övrigt så gäller Svenska innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser.

Tävlingsavgifter H5
Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven

500 kr/per avsteg

Fysiskt matchprotokoll saknas

500 kr/tillfälle

Ej resultatrapporterat första vardagen kl.12:00 efter spelad match 500kr/tillfälle
Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid
(gäller även domare vid utdömt UM3)

500 kr/tillfälle

Ej betalat arvode/restidsersättning på konto inom 3 dagar
restidsersättning/reseersättning

500 kr/tillfälle + arvode,

Matchkallelse domare/bortalag

500kr/tillfälle

Sekretariat/speaker saknas

500 kr/tillfälle

Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt
SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga tävlingsavgifter enligt SIBF:s tävlingsavgifter.
Här finns även alla avgifter gällande matchflyttar och urdragningar samt saknad
ledarlicens.

