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1 Matchtillsättning
Västsvenska Innebandyförbundet tillsätter matcher med ett intervall på två veckor. Vid frågor så
kontaktas tillsättaren eller den coach man har.
Vecka 39 (28 sept. – 2 okt.)
Seriestart seniorer
Vecka 40 (4 – 9 okt.)
Seriestart Röd och Mörkröda serier
Vecka 41 (11–16 okt.)
Seriestart Blåa serier
Observera att Blå kommer att spels på mindre plan och 4 mot 4 med målvakt.

1.1 Spärra tid i iBIS
Under säsongen 2022/2023 sker tillsättningen i 2-veckors intervaller (se separat tidsplan). Förbehåll
kan lämnas senast kl. 07.00 måndag 10 dagar före kommande domarlista via IBIS/Spärrad tid.
Domaren får själv hitta en behörig ersättare och mejla bytet till tillsättningsansvarig eller begära
hjälp för en kostnad av 300 SEK per block (sammanhängande).

1.2 Tidplan matchtillsättningen
Lista
1. V 39–40
2. V 41–42
3. V 43–44
4. V 45–46
5. V 47–48
6. V 49–50
7. V 02–03
8. V 04–05
9. V 06–07
10 V 08–09
11. V 10–11
12. V 12–13

Återbud/spärrning
måndag 19 sept. 07.00
måndag 3 okt. 07.00
måndag 17 okt. 07.00
måndag 31 okt. 07.00
måndag 14 nov. 07.00
måndag 28 nov. 07.00
måndag 2 jan. 07.00
måndag 16 jan. 07.00
måndag 30 jan. 07.00
måndag 13 feb. 07.00
måndag 27 feb. 07.00
måndag 13 mars 07.00

Tilldelningen finns i IBIS
torsdag 22 sept.
torsdag 6 okt.
torsdag 20 okt.
torsdag 3 nov.
torsdag 17 nov.
torsdag 1 dec
torsdag 5 jan.
torsdag 19 jan.
torsdag 2 feb.
torsdag 16 feb.
torsdag 2 mars
torsdag 16 mars

Frågor på detta besvaras av alexandra.roholt@innebandy.se

1.3 Lämna bort match/matchblock
En administrativ merkostnad tillkommer när man behöver byta match eller matchblock. Med
matchblock menas sammanhängande matcher i samma hall med max 20 min mellan matcherna.
Skulle det vara en lucka i matchblocket som är större än 20 minuter och mindre än 2 timmar har man
rätt att lämna match kostnadsfritt.
Lämna match/block 1–3 per säsong = gratis
Lämna match/block 4–6 per säsong = 50 kr per match/block
Lämna match/block 7–9 per säsong = 100kr per match/ block
Lämna match/block 10 och fler per säsong = 500 kr och samtal med coach
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Vid byte av uppdrag utan att meddela tillsättaren tillkommer en administrativ merkostnad om 300
kr. Med meddela menas att senast två timmar innan matchstart tala om (via telefon, sms, mejl) för
tillsättaren att byte kommer ske.

1.4 Viktiga datum 2022–2023
Utvecklingshelg 25–26 november med övernattning

2 Domarklassificering
OK = Klassificerad att döma
Reserv = Dömer på återbud, vid behov
Serie

Steg 4

Steg 3

Steg 2

Steg 1

Damer division 1

OK

Reserv

Herrar division 2

OK

Reserv

Junior Allsvenskan

OK

Reserv

Damer division 2

OK

Herrar division 3

Ungdomsdomare

OK

OK

Reserv

OK

OK

Reserv

Damer division 3

OK

OK

OK

Herrar division 4

OK

OK

Reserv

U23

OK

OK

Reserv

Reserv

Herrar division 5

OK

OK

OK

Reserv

Herrar division 6

OK

OK

OK

Reserv

Reserv- och veteran

OK

OK

OK

OK

Pantamera Mörkröd
Pojkar A+B o Flickor A

OK

OK

OK

OK

Pantamera Mörkröd
övriga

OK

OK

OK

OK

Pantamera Röd (alla)

OK

OK

OK

OK

Pantamera Röd
(utvaldaserier/lägsta)

OK

OK

OK

OK

OK

Newbody

OK

OK

OK

OK

OK

Reserv

3 Inrapportering av resultat
Hemmalaget ansvarar för resultatrapporteringen och denna skall ske i IBIS. Till säsongen 21–22
kommer det fysiska protokollet att plockas bort, detta innebär att hemmalaget skall föra
matchhändelserna i IBIS utifrån våra lokala tävlingsbestämmelser.
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4 Matcharvoden och speltid
4.1 Seriematcher administrerade av Västsvenska Innebandyförbundet
Serie

Speltid

Effektiv tid

Tilläggstid vid
Arvode
oavgjort vid fulltid

Damer div. 1

3x20 min

Ja

5 min

700 kr

Herrar div. 2

3x20 min

Ja

5 min

750 kr

Damer div. 2

3x20 min

Ja

550 kr

Herrar div. 3

3x20 min

Ja

650 kr

Damer div. 3

3x20 min

Ja

500 kr

Herrar div. 4

3x20 min

Ja

550 kr

Herrar div. 5

3x20 min

Ja

500 kr

Herrar div. 6

3x20 min

Ja

500 kr

U-23

3x15 min

Ja

450 kr

Reserver

3x15 min

Sista 3 min
effektiva

300 kr

Veteraner

3x15 min

Sista 3 min
effektiva

280 kr

First League

3x15 min

Ja

300 kr

Pantamera
Mörkröd

3x15 min

Ja

300 kr

Pantamera Röd

3x15 min

Sista 3 min
effektiva

250 kr

Blå nivå

2x20 min

110 kr

Grön nivå (3x3)

2x10 min

55 kr

4.2 Distriktsmästerskapen (DM)
Enligt Svenska Innebandyförbundets (SIBF’s) tariffer om inget annat anges.
https://innebandy.se/media/3957/domarreglemente-2022-2026-2.pdf

4.3 Västsvenska Innebandyförbundets ungdomsslutspel
Enligt Svenska Innebandyförbundets (SIBF’s) tariffer om inget annat anges.
https://innebandy.se/media/3957/domarreglemente-2022-2026-2.pdf
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4.4 Träningsmatcher
Vid träningsmatcher ska domaren se till att en fullständig laguppställning finns i pappersformat eller
om inte matchen administreras i iBIS.

4.4.1 Träningsmatcher administrerade av Västsvenska Innebandyförbundet/Distriktsserielag
Arvode utgår med 75% av ordinarie seriearvode. Arvodet beräknas efter det i divisionsspel högst
placerade laget. Vid träningsmatcher mot internationellt motstånd utgår arvode utifrån det svenska
lagets divisionstillhörighet.

4.4.2 Distriktslag
När distriktslag träningsspelar utgår följande arvode:
Distriktslag

Speltid

Arvode

Ungdomar U16

3x15

325 kr

Ungdomar U16

4x15

450 kr

4.5 Endomaruppdrag
Viktigt vid match att lagen är överens om att en domare kan leda matchen, överenskommelsen skall
dokumenteras skriftligen mellan lagen.
Vid match som döms av en domare så utgår arvode enligt följande:
Matcher med speltid

Ordinarie arvode

3x20

Gånger 1,5

3x15

Gånger 1,5

2x20

Gånger 2

5 Reseersättning
Reseersättning utgår med 24 kr per mil/uppdrag/per domare. Vid ensamuppdrag utgår ersättningen
32 kr per mil/uppdrag. Reseersättningen avrundas uppåt till närmast 10-tal kronor, dock lägst 50 kr.
(om samåkning skett och en domare tar ut reseersättningen så skall bägge domarnas ersättning
redovisas på samma kvitto och avrundningen sker uppåt på samma sätt).
Båda domarna tar ut reseersättning utifrån den resväg domaren har från hemmet till anläggningen
och tillbaka. Det betalas normalt ut en (1) reseersättning per uppdrag där ett uppdrag kan bestå av
flera matcher i samma anläggning. Om väntetiden mellan två matcher är minst 2 timmar äger
domarna rätt till ytterligare en reseersättning, (då avses tid mellan beräknat matchslut och nästa
matchstart).
Om domare får ytterligare uppdrag samma dag i annan anläggning utgår reseersättning från hemmet
till den nya anläggningen enligt samma villkor som det första uppdraget.
Eventuell parkeringsavgift och trängselavgift ersätts av föreningen utifrån gällande avgifter.
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Samåkning bör ske där det är möjligt. Har samåkning skett, skrivs bägge reseersättningarna på den
domares kvitto som kört.
Restidsersättning Utgår ej
Speciella förutsättningar:
För de domare som är bosatta utanför vårt distrikt gäller följande direktiv:
I stället för att använda bostaden som utgångspunkt används någon av de infartspassager som
domarna passerar igenom in i vårt distrikt. Det är alltså starten för Din avståndsmätning till hallen.
Dessa punkter är: Hindås, Floda, Lindome, Billdal, Åmål och Skepplanda Restidsersättning
Restidsersättning utbetalas för matcher utanför Göteborgsområdet då domare är borta från boendet
i mer än 4h.
* Göteborgsområdet är följande kommuner: Mölndal-Härryda-Lerum-Partille-Göteborg-Ale-KungälvÖckerö

5.1 Trängselskatt
Trängselavgift ersätts av föreningen utifrån gällande avgifter.

5.2 Parkeringsavgift
Parkeringsavgift ersätts av föreningen utifrån gällande avgifter.

6 IBIS ansökan om ersättningar
Samtliga ersättningar (arvode/resa/) skall sökas i IBIS och utbetalas av Västsvenska
Innebandyförbundet som ombud för föreningarna enligt följande:
Västsvenska Innebandyförbundet betalar ut domarersättning (resa och arvode) enligt följande:
Domaren söker sin ersättning i det av förbundet utsedda administrationsprogram IBIS. Ersättning
sökt innan kl. 13.00 måndag betalas ut torsdag samma vecka.

7 Matchändringar administrerade av Västsvenska
Innebandyförbundet
Vid matchändringar som meddelas domaren en (1) arbetsdag eller senare innan förutbestämd
matchstart utgår följande ersättning:
Match med speltid

Ersättning

3x20 min

200 kr + reseersättning

3x15 min

150 kr + reseersättning

2x20 min

100 kr + reseersättning

Vid matcher som meddelas domaren tidigare än en (1) arbetsdag innan matchstart utgår ingen
ersättning.
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8 WO vid matcher administrerade av Västsvenska
Innebandyförbundet
Vid WO-matcher utgår ersättning enligt följande:
Match med speltid

Ersättning

3x20 min

200 kr + reseersättning

3x15 min

150 kr + reseersättning

2x20 min

100 kr + reseersättning

Innan beslut tas om att ställa in match skall minst 5 minuter ha förflutet från utsatt matchtid. WOeller matchflyttsersättning skall skickas in till VSIBF’s kansli senast 2 veckor (14 dagar) på följande
formulär: https://innebandy.se/vastsvenska/domare/allman-information/ersattning/, därefter
utbetalas ingen ersättning.
WO-ersättning vid av förbundet tillsatta träningsmatcher utgår med 75% av ordinarie WO-arvode.

9 Avvikelse i hallen
Det är domarens skyldighet att rapportera allt som strider mot gällande bestämmelser samt om det
finns avvikelse i hallen. Detta görs via ett mejl till vastsvenska.matcprotokoll@innebandy.se

10 Dömning sanktionerad av Västsvenska Innebandyförbundet eller
Svenska Innebandyförbundet
Turneringar skall vara sanktionerade av VSIBF och/eller SIBF, eller så skall domarna vara tillsatta av
VSIBF/SIBF att döma turneringen eller enskild match. Då du utifrån detta är försäkrad utifrån den
idrottsförsäkring som finns via Folksam. Observera att du endast är försäkrad om turneringen är
sanktionerad eller att du är kallad av VSIBF/SIBF till enskild match eller turnering.
Som organiserad inom vår verksamhet bär du ett ansvar gentemot domarkåren och Västsvenska
Innebandyförbundet att representera efter de av DK framtagna direktiven. Det är också viktigt att du
använder av förbundet framtagen representationsutrustning som visar din legitimitet som domare
samt då enkom i de fall som evenemanget sanktionerats av VSIBF/SIBF eller att du blivit uttagen till
evenemang av VSIBF/SIBF.
Då du väljer att agera funktionär vid icke sanktionerade evenemang skall du tydligt göra det i
egenskap av privatperson och därmed inte bära ovan nämnda utrustning.
Viktigt att du tar del av förutsättningarna som gäller för turneringen du skall döma. Detta gäller
samtliga turneringar.

11 Tävlingsföreskrifter
Det åligger domaren att vara införstådd i VSIBF’s särskilda tävlingsföreskrifter 2022/23
https://www.innebandy.se/media/21004/lokala-föreskriftyer-västsvenska-22-23.pdf
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11.1 Tävlingsföreskrifter Svenska Innebandyförbundet JAS
Det åligger domaren att vara införstådd i Svenska Innebandyförbundets för JAS särskilda
tävlingsföreskrifter 2022/23
https://innebandy.se/tavling/juniorallsvenskan-hj18/
https://innebandy.se/tavling/juniorallsvenskan-dj18/

12 Disciplinära åtgärder
Domare kan bli föremål för bestraffning via idrottens juridiska system representeras av
Juridiskanämnde SIBF. I övriga fall kan domarkommittén besluta om en domares tillsättning,
matchning och klassificering, oberoende av om det upprättats en anmälan mot domaren eller ej.
Beslut om detta tas av VSIBF’s domarkommitté.

13 Administrativa meravgifter
Beskrivning

Meravgift

Ej meddelat överlämnat uppdrag före match

300 kr

Felaktigt ifyllt domarkvitto (felaktig
reseräkning)

500 kr

Domare som uteblivit från uppdrag

1000 kr

Brott mot § 10

500 kr

14 Matchstraff/anmälan till bestraffning
Alla disciplinära ärenden hanteras av Svenska Innebandyförbundet. Anmälan till bestraffning görs via
domarklienten i IBIS.
Manual på hur en anmälan skapas hittar du på www.innebandy.se/ibisdomare

15 Dömande i tävlingar administrerade av Svenska
Innebandyförbundet
Följande tävlingar administreras av SIBF:
•
•
•
•

Damallsvenskan
Herrar division 1
Juniorallsvenskan
Ungdoms SM

Information om dessa serier och förutsättningar finns på https://innebandy.se/tavling/
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