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10.4 Förbundsstyrelsens förslag: Nya regler i 
tävlingsbestämmelserna 
 

 
 
 
 
 
 

Ingress  
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

3 st. Beslut av Förbundsmötet, som påverkar 
innehållet i dessa bestämmelser, kan 
föranleda redaktionella förändringar av 
bestämmelserna. Dessa ska redovisas på 
följande Tävlingskongress. 

 

3 st. Beslut av Förbundsmötet, eller av 
Internationella Innebandyförbundets (IFF) 
beslutande organ som påverkar innehållet i 
dessa bestämmelser, kan föranleda 
redaktionella förändringar av 
bestämmelserna. Dessa ska redovisas på 
följande Tävlingskongress. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar  
Vår Tävlingskongress hålls vartannat år i okt-dec och tillägget i ingressen om att 
redaktionella förändringar kan behöva göras mellan Tävlingskongresser avser företrädesvis 
den situation som var inför detta spelår. Där Internationella Innebandyförbundets (IFF) 
genomfört regeländringar som påverkar formuleringar i våra TB. 

I kapitel 1 § 1 1 st. framgår att det är IFF:s spelregler som styr hur matcher spelas. Reglerna 
gäller för 4 år och den senaste versionen gäller fr o m 1 juli 2022. I TB:s kapitel 5 §§ 1-2 
regleras bestraffningar som följer av matchstraff. IFF som ersatt den tidigare indelningen i 
matchstraff 2 och 3 som istället delats upp och fått nya benämningar, tekniskt, lindrigt och 
grovt matchstraff. Detta är det exempel när redaktionella förändringar behöver göras för 
att regelverken ska samverka. 

 
 
 
Begrepp 

Barn- och ungdomsspelare: Spelare är barn- och ungdomsspelare t.o.m det spelår 
spelaren fyller 19 år. 
 
Supporter: Person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på 
annat sätt tydligt stödjer viss förening. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar  

Förslag: 

FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar 

  att     bifalla FS förslag till nya regler enligt nedan. 
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I idrottens verksamhetsidé framgår att vi följer barnkonventionen. För att beakta den i den 
praktiska idrottstillämpningen har Riksidrottsförbundet (RF) under våren 2022 antagit nya 
riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som kopplar samman barnkonventionen med 
idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Barnkonventionen omfattar alla under 18 
år men RF:s riktlinjer omfattar alla upp till och med 19 år, i syfte att inkludera gymnasieåren. 
 
En kort beskrivning är att barnkonventionens fyra grundprinciper:  
(Art. 2) Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
(Art. 3) Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 
(Art 6) Alla barn har rätt till liv och utveckling samt 
(Art 12) Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  
Kopplas samman med Idrottens värdegrund om  
(1) Glädje och gemenskap  
(2) Demokrati och delaktighet  
(3) Allas rätt att vara med  
(4) Rent spel 
 
Riktlinjerna riktar sig till företrädesvis Specialförbunden (SF) som ska göra en rad insatser 
för att skapa välkomnande och trygga miljöer med delaktighet och inflytande. Vad avser 
tävlingsverksamheten framgår speciellt att SF ska se över tävlingsformer, 
tävlingsbestämmelser och andra regelverk utifrån ett trygghets- och 
inkluderingsperspektiv samt för att öka barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande 
i tävlingsverksamheten. Sist men inte minst så framgår att vid alla beslut som direkt eller 
indirekt berör barn eller unga så ska en prövning av barnet/ungdomens bästa göras. 
Begreppet är väsentligt för den nya regel om könsdispens som föreslås i kap 2 § 1. av Se 
även bilaga Mall för Bedömning av barns bästa. 
 
Supporter: I många av de regler som avser förenings ansvar för arrangemangets ordning 
framgår att de har ansvar för sina supportrars uppträdande därför är begreppet 
nödvändigt för att definiera vad som avses med en sådan. Vi presenterar även ett nytt 
regelverk om arrangörsavstängningar som ska underlätta för föreningar att utestänga 
kända ordningsstörare från sina arrangemang, ett regelverk som även ska göra det möjligt 
att dessa personer inte dyker upp på bortamatcher i samma tävling.  
 

 
 

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§8 Registrering av förenings- och 
personuppgifter 
Förening, ledare, spelare och funktionär 
har genom sin medverkan i tävling 
samtyckt till att förenings- respektive 
personuppgifter registreras i 
tävlingsarrangörens dataregister samt att 
arrangören, inom ramen för sin 
verksamhet, oavsett framställningsform 
offentliggör uppgifterna. 
 

§8 Registrering av förenings- respektive 
personuppgifter     
Tävlingsstyrelsen registrerar och offentliggör 
förenings- respektive personuppgifter om 
bl.a. ledare, spelare och funktionärer i den 
omfattning som är nödvändig för tävlingens 
administration och genomförande.    
 
Det åligger varje förening att inhämta 
spelares och andra medlemmars bekräftelse 
på att de är medvetna om att registrering 
och offentliggörande av personuppgifter kan 
ske. 
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Det åligger varje förening att inhämta 
spelares och andra medlemmars 
godkännande i angivet hänseende.  

 
 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Den publiceringen av uppgifter som vi gör i iBIS fordrar inte samtycke enligt GDPR när den 
motiveras av en intresseavvägning. Den anses vara nödvändig för ett berättigat ändamål 
och förutsätter därför att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte 
väger tyngre. Paragrafen reglerar inte andra publiceringar som föreningen själva gör inom 
sin verksamhet där den rättsliga grunden i motsatts till detta ofta baseras på samtycke från 
varje medlem. 
 
 
 
Kapitel 2 Representationsregler 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§1 Spelbehörighet  
Endast spelare som innehar licens och som 
i övrigt är behörig enligt dessa 
bestämmelser får i match representera 
SIBF, SDF eller förening.  
 
Lag får endast bestå av spelare som är 
medlemmar i föreningen samt är 
licensierade i den förening i vars matcher 
spelarna deltar.  
 
Kap 3 § 3c. Könsdispens 
Spelare kan söka dispens för spel i flick-
/damserier och pojk-/herrserier hos 
tävlingsstyrelsen. För spelare som fyller 15 
år samma år som spelåret inleds eller 
yngre ska i möjligaste mån dispens 
medges.  
SDF har rätt att fastställa särskilda 
bestämmelser för distriktsserierna. 
Beviljade individuella distriktsdispenser 
överförs ej till förbunds- eller 
internationella tävlingar. 

 

§1 Spelares behörighet att delta i match 
Endast spelare som innehar licens och som i 
övrigt är behörig enligt dessa bestämmelser 
får i match representera SIBF, SDF eller 
förening. 
 
Lag får endast bestå av spelare som är 
medlemmar i föreningen samt är licensierade 
i den förening i vars matcher spelarna deltar. 
 
I av SDF anordnad tävling avsedd för spelare 
som är 12 år eller yngre får flick-/pojkspelare 
delta i flick-/pojklag utan dispens.  
 
I av SDF anordnad tävling avsedd för spelare 
13-18 år samt övrig tävlingsverksamhet får 
tävlingsstyrelsen bevilja dispens för 
flick/damspelare och pojk/herrspelare att 
delta i flick/pojklag eller dam/herrlag om 
särskilda skäl föreligger.  
 
I av SIBF anordnad tävling avsedd för spelare 
18 år eller yngre får tävlingsstyrelsen bevilja 
spel för flick/pojkspelare att delta i flick-
/pojklag om synnerliga skäl föreligger. 
 
Vid prövning av särskilda och synnerliga skäl 
ska samtliga omständigheter i det enskilda 
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fallet beaktas, till exempel: ålder, tävlingsnivå, 
om aktuell tävling är tävling om svenskt 
mästerskap enligt 3 kap. 4a §, skaderisk för 
berörda spelare samt rätten till en rättvis 
tävling. 
 
Beviljad dispens i av SDF eller SIBF anordnad 
tävling gäller enbart i den/de tävling/-ar 
dispensen utfärdades för. 
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Nuvarande regelverk om könsdispens återfinns under kapitel 3 Tävlingens genomförande 
under paragraf 3 Distriktsserier m.m. Av såväl regelns placering som dess formulering 
framgår att möjligheten till könsdispens är begränsad till spel i distriktsserier.  
 
Nuvarande regelverk är bristfälligt dels för att det inte ger någon ledning för hur 
prövningen ska gå till vid ett dispensförfarande. Den ledning som finns för spelare upp t o 
m 15 år är att dispens ska medges i möjligaste mån men ingen närmare beskrivning av vad 
som ska beaktas eller hur prövningen ska gå till. 
 
Riksidrottsförbundet har sedan vår senaste Tävlingskongress förändrat sina riktlinjer för 
barn och ungdomsidrott. Där betonas allas rätt att vara med som är en del av idrottens 
värdegrund och där framgår att det är av yttersta vikt att barn- och ungdomsidrotten inte 
av gammal vana delas in efter kön. Indelning ska i stället göras utifrån en bedömning av 
varje barns och ungdoms bästa och utifrån ambitionen att skapa en jämställd och 
inkluderande miljö.  
Specialförbunden ska också som ett mål i strategi 2025 anpassa sina tävlingsregler för att 
bli mer transinkluderande och skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara med utifrån 
sin könsidentitet. Det är en åtgärd för att kunna uppnå vårt mål som är ett livslångt 
idrottande i trygga miljöer fria från diskriminering.  
 
Eftersom könsdispens är en reglering om spelares behörighet att delta i match så passar 
regleringen bättre i andra kapitlet och i ett sammanhang med andra regler om 
spelbehörighet. I regeln finns en generell rätt att delta i tävling, oavsett kön, i tävlingar upp 
till 12 år. För övriga SDF tävlingar ska en dispens motiveras av särskilda skäl där ålder, 
tävlingsnivå, skaderisk för berörda spelare samt rätten till en rättvis tävling är sådant som 
ska vara för bedömning. Enligt barnkonventionen som avser spelare t o m 19 års ålder ska 
alla beslut som rör barn (notera begreppet barn-och ungdomsspelare) föregås av att man 
gjort en barnkonsekvensanalys med beaktande av barnets/barnens bästa. Detta är ett skäl 
för varför prövningar av detta slag ska göras i vår idrott som är indelad efter kön. Regeln 
möjliggör även deltagande i våra förbundstävlingar men ska föregås av en prövning av 
synnerliga skäl.  

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§3 Bindande match   
----- 
----- 

§3 Bindande match   
----- 
----- 
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Spelares deltagande i match enligt kap 2 
§§ 13-15 anses vara en bindande match 
för den förening i vilken spelaren har 
licens.   
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelverket om bindande match behöver definiera att matcher som en spelare deltagit i 
under ett Samarbetsavtal, Utlåningsavtal eller en Dubbel licens ska kopplas till §4 
definitionen av Moderförening och § 11 Byte av föreningstillhörighet där deltagandet i 
bindande match är väsentligt.  
 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§13 Samarbetsavtal 
----- 
----- 
Moderföreningen ansvarar för alla 
övergångar för sina licenserade spelare 
både till och från föreningen. Övergångar 
kan ej ske under perioden 1 februari till 30 
april. Fr.o.m. den 1 februari kan en spelare 
enbart delta i ett av representationslagen, 
det lag som spelaren först representerar i 
serie- eller kvalmatch fr. o. m. den 1 
februari. För att kunna delta i 
representationslaget med lägst 
divisionstillhörighet fr. o. m. 1 februari får 
aktuell spelare ej ha deltagit i 
representationslaget med högst 
serietillhörighets sista serie- eller 
kvalmatch innan 1 februari.  
 

En spelare i en förening som har 
samarbetsavtal kan vid alla tillfällen 
deltaga i moderföreningens alla lag, 
förutom representationslaget, som 
spelaren är kvalificerad för (d.v.s. även efter 
31/1).  
 

Spelaren kan delta i moderföreningens och 
samarbetsföreningens representationslag 
när den är spelklar: 
•   Vid samarbetsövergång från förening 
med lägre divisionstillhörighet, är spelaren 
spelklar direkt  

§13 Samarbetsavtal 
----- 
----- 
Moderföreningen ansvarar för alla 
övergångar för sina licenserade spelare både 
till och från föreningen. 

 

En spelare i en förening som har 
samarbetsavtal kan vid alla tillfällen deltaga i 
moderföreningens alla lag, förutom 
representationslaget, som spelaren är 
kvalificerad för (d.v.s. även efter 31/1).  

 

Spelaren kan delta i moderföreningens och 
samarbetsföreningens representationslag 
när den är spelklar: 
•   Vid samarbetsövergång från förening med 
lägre divisionstillhörighet, är spelaren 
spelklar direkt  
•  Vid samarbetsövergång från förening med 
högre divisionstillhörighet är spelare som ej 
deltagit i senaste serie- eller kvalmatch för 
laget med högre divisionstillhörighet 
spelklar   
Förtydligande: Vid övergång från exempelvis 
Allsvenskan till division 1 ska spelaren stå över en 
seriematch i den högre divisionen innan den får 
representera division 1-föreningen.  
 

Fr.o.m. den 1 februari kan en spelare enbart 
delta i ett av representationslagen, det lag 
som spelaren först representerar i serie- eller 
kvalmatch fr. o. m. den 1 februari. För att 
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•  Vid samarbetsövergång från förening 
med högre divisionstillhörighet är spelare 
som ej deltagit i senaste serie- eller 
kvalmatch för laget med högre 
divisionstillhörighet spelklar   
Förtydligande: Vid övergång från exempelvis 
Allsvenskan till division 1 ska spelaren stå över en 
seriematch i den högre divisionen innan den får 

representera division 1-föreningen.  
 
Förening som bryter mot detta regelverk 
kan ådömas straffavgift. Vid upprepade 
regelöverträdelser kan samarbetsavtalet 
annulleras. 

kunna delta i representationslaget med lägst 
divisionstillhörighet får aktuell spelare ej ha 
deltagit i representationslaget med högst 
serietillhörighets senaste serie- eller 
kvalmatch.  
Förening som bryter mot detta regelverk 
kan ådömas en tävlingsbestraffning enligt 
kap 5 § 4. Vid upprepade regelöverträdelser 
kan samarbetsavtalet annulleras. 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Förändringarna är redaktionella och innehåller en regeländring. 
Regelverket förändras redaktionellt när de generella förutsättningarna för spelklarhet i 
tidigare stycken 7-8 presenteras innan 1 februari begränsningen.  
För att föreningarna i månadsskiftet januari-februari ska kunna planera sina 
samarbetsövergångar för spelare på ett bättre sätt, och förhindra den inlåsningseffekt som 
exempelvis en oförutsedd inställd match i en högre serie får så formuleras regeln på ett 
liknande sätt som för Dubbel licens. Det innebär att spelare kan stå över match i den högre 
serien som spelas i februari för att bli spelklar i föreningen med lägre serietillhörighet.  
Överträdelser av regelverket, kan jämföras med att spelaren har licens för annan förening 
än den som spelaren representerar i bindande match. Därför bör detta jämställas med att 
vara okvalificerad spelare vilket innebär att det kan få tävlingsmässiga följder enligt det 
processförfarande som finns reglerat i kap 5 § 4. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§15 Dubbel Licens  
En förening har möjlighet att registrera 
fem (5) spelare som fyller minst 16 år 
samma år som spelåret inleds eller som är 
högst 22 år, då spelåret inleds, för dubbel 
licens med föreningar i annan division. En 
förening har möjlighet att ta emot fem (5) 
spelare med dubbel licens. Två föreningar 
kan ha ett maximalt utbyte om totalt två 
spelare med dubbel licens med varandra.  
----- 
----- 

 

§15 Dubbel Licens 
En förening har möjlighet att registrera 
fem (5) spelare som fyller minst 16 år 
samma år som spelåret inleds eller som 
är högst 22 år, då spelåret inleds, för 
dubbel licens med föreningar i annan 
division. En förening som saknar 
representationslag har möjlighet att 
registrera dubbel licens med 
föreningar som har representationslag 
enligt ovan.  
 
En förening har möjlighet att ta emot 
fem (5) spelare med dubbel licens. Två 
föreningar kan ha ett maximalt utbyte 
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om totalt två spelare med dubbel licens 
med varandra.  
----- 
----- 
 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är en komplettering avsedd för regelverkets syfte, att möjliggöra spel på en högre 
serienivå för en individuell spelare utan att den ska behöva lämna sin miljö, sitt lag, sin 
förening. Med detta tillägg kan en spelare delta i juniorlaget i sin moderförening och prova 
på seniorspel utan att för den skull behöva lämna sitt lag. 
 

 
 
 
 

Kapitel 3 Tävlingens genomförande 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 16 b Uteslutning i seriespel  § 16 b Uteslutning i seriespel 
 
----- 
----- 

- Om förenings ledare, spelare eller 
supportrar vid upprepade tillfällen 
gjort sig skyldiga till våld under eller i 
samband med match kan SIBF 
besluta om uteslutning ur den serie 
som laget deltar i. Se även kap. 5 §3. 

----- 
----- 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
För att betona förenings ansvar för supportrar införs en ny reglering om uteslutning ur 
seriespel. I denna regel återfinns sedan tidigare bl a möjlighet att utesluta förening för 
förening som gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter eller om spelare gjort sig 
skyldiga till dopingbrott. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

§17 Nedflyttning p g a ekonomiska 
missförhållanden  
Såvida det inte finns särskilda skäl ska 
förenings representationslag flyttas ned i 
seriesystemet när föreningen 
 - grovt åsidosatt vad som ålegat 
föreningen genom att i avsevärd 
omfattning underlåta att betala skatter 
och allmänna avgifter. 
 -underlåta att i rätt tid till SDF/SIBF betala 
klar och förfallen fordran på betydande 
belopp, som inte kan kvittas. 
Med betydande belopp avses här två (2) 
prisbasbelopp. 
Nedflyttning ska ske inför den seriestart 
som infaller närmast efter beslutet samt 
avse en (1) serienivå under den nivå 
föreningen är behörig att delta, eller i 
förkommande fall distriktets lägsta serie. 
Om föreningen har representationslag på 
såväl dam- som herrsidan ska det lag som 
befinner sig på högst nivå i seriesystemet 
nedflyttas 
 

§17 Nedflyttning p g a ekonomiska 
missförhållanden  
Såvida det inte finns särskilda skäl ska 
förenings representationslag flyttas 
ned i seriesystemet när föreningen 
 - grovt åsidosatt vad som ålegat 
föreningen genom att i avsevärd 
omfattning underlåta att betala skatter 
och allmänna avgifter. 
 -underlåta att i rätt tid till SDF/SIBF 
eller annan medlemsförening betala 
klar och förfallen fordran på betydande 
belopp, som inte kan kvittas. 
- genom styrelseledamöter eller andra 
personer med betydande inflytande på 
föreningens verksamhet, i väsentlig 
mån deltagit i matchfixning eller grovt 
åsidosatt sina skyldigheter att 
motverka matchfixning, eller på annat 
sätt, inom ramen för den idrottsliga 
verksamheten, gjort sig skyldig till 
ekonomiska eller andra oegentligheter 
som allvarligt skadat idrottens 
anseende. 
 

Med betydande belopp avses här två 
(2) prisbasbelopp. 
 

Nedflyttning ska ske inför den 
seriestart som infaller närmast efter 
tidpunkten för beslutet samt avse en (1) 
serienivå under den nivå föreningen är 
behörig att delta, eller i förkommande 
fall distriktets lägsta serie. I samband 
med beslut om nedflyttning ska 
prövningsorganet även besluta om 
nedflyttningen ska omfatta både 
dam- och herrlaget eller endast 
ettdera av lagen.  
 

Om nedflyttningen skulle framstå som 
uppenbart olämplig med hänsyn till 
att ifrågavarande seriestart är nära 
förestående, äger tävlingsstyrelsen 
besluta om att nedflyttningen ska 
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anstå till nästa 
seriesammansättningstillfälle. 
 

Utöver nedflyttning kan föreningen bli 
föremål för bestraffning enligt RF:s 
bestraffningsregler. 
 

 
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Idrottens regelverk om matchfixning är nära sammankopplat till direkta och indirekta 
ekonomiska fördelar. Detta motiverar att överträdelser mot Idrottens reglemente om 
otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet (MFR) eller om man så vill 
Matchfixningreglementet även ska få idrottsliga följder när väsentliga föreningsföreträdare 
som styrelseledamöter eller andra personer med betydande inflytande på föreningens 
verksamhet är inblandade i sådant. Regelverket åsyftar även andra ekonomiska 
oegentligheter som exempelvis mutor som kan förekomma i tävlingar som inte omfattas 
av vadhållningsreglerna men där syftet är att vinna sportsligt. Även ett scenario med 
insiderinformation, att man delat kunskap med någon annan som kan användas för 
vadhållning omfattas av formuleringen som möjliggör att även sådant agerande kan 
bestraffas utöver vad som möjliggörs av MFR. 
Förändringarna vad avser att det ska ske en bedömning av vilket lag som ska nedflyttas 
motiveras av den situationen att en oegentlighet kan vara förknippad med ett lag inom 
föreningen då kan det motivera att det blir laget som ska nedflyttas.  
 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§18 Förening på obestånd 
Representationslag vars förening kommit 
på obestånd och genomfört 
rekonstruktion som lett till ansökan om 
ackordsförfarande eller att förening 
genomfört frivillig ackordsförhandling (så 
kallat underhandsackord), ska flyttas ned 
till en serie som ligger en serienivå lägre än 
den serie laget deltagit i senast. Beslut om 
nedflyttning får fattas först efter 
seriespelets slut, inkluderat eventuella 
kvalomgångar, och ska gälla fr.o.m. 
närmast följande säsong. 
 
----- 
----- 

 

§18 Förening på obestånd 
----- 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förening som dels ska flyttas ned som 
en följd av vad som angetts i detta 
stycke, dels ska flyttas ned en serienivå 
enligt vad som i övrigt är föreskrivet i 
dessa tävlingsbestämmelser eller i 
reglementet för elitlicensen, ska 
nedflyttas två serienivåer. 
----- 
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----- 
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Denna nya reglering är ett förtydligande av hur nedflyttning ska gå till för förening som 
redan genom sin tabellplacering eller ett beslut med anledning av nekad Elitlicens i 
förbundsserierna ska flyttas ned till en underliggande serie.  
 
 
 
 
 
Kapitel 4 Matchens genomförande 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 9 Matchprotokoll och 
resultatrapportering 
Det är arrangerande förenings ansvar att 
använda rätt matchprotokoll enligt 
seriekrav.  
 
SDF fastställer hur resultatrapportering 
sker i distriktstävlingar. 
 
I förbundsserierna ska hemmalaget 
rapportera matchresultat och annan 
information enligt direktiv från 
Tävlingsstyrelsen. 

§ 9 b Matchprotokoll och 
resultatrapportering 
Det är arrangerande förenings ansvar 
att använda rätt matchprotokoll enligt 
seriekrav.  
 
Tävlingsstyrelsen får fastställa 
särskilda regler vad gäller hantering av 
digitala matchprotokoll. 
 
SDF fastställer hur resultatrapportering 
sker i distriktstävlingar. 
 
I förbundsserierna ska hemmalaget 
rapportera matchresultat och annan 
information enligt direktiv från 
Tävlingsstyrelsen. 
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Det finns behov av att reglera förfarandet med digitala matchprotokoll, där införandet 
skiljer sig åt mellan tävlingar.  
 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§ 10 b Sekretariat  
----- 
----- 

§ 9 b Sekretariat  
----- 
----- 

SDF har rätt att fastställa särskilda 
bestämmelser i tävlingar avsedda för 
spelare 16 år eller yngre.  
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FS motivering till föreslagna ändringar 
Det finns behov av att kunna genomföra mer förenklade arrangemang företrädesvis i 
tävlingar för yngre spelare därför ska SDF medges en möjlighet att i seriekrav eller 
sekretariatsanvisningar reglera ett förenklat förfarande. 

 
 
 

 
 
Kapitel 5 Förenings ansvar m.m. 
Kapitelindelningen förskjuts fr. o. m. kapitel 5 som får en ny rubrik Förenings ansvar m.m. 
Här samlas regelverk som kopplas till föreningens ansvar för sitt arrangemang. 

Kapitlet ska få paragrafer enligt denna ordning 
§1 Allmänt om förenings ansvar vid matcharrangemang 
§2 Bestraffningsansvar för ordningsstörning m.m. vid match 
§3 Våld mot funktionär m.fl 
§4 Diskriminerande företeelser m.m. 
§5 Politiska budskap 
§6 Avbruten match på grund av ordningsstörning 
§7 Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare 
§8 Arrangemangsavstängning 
§9 Tillträdesförbud 
§10 Doping 
§11 Matchfixning och otillåten vadhållning 
§12 Misskreditering av innebandyns organisationer 
§13 Okvalificerad spelare  

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 4 §3 Förenings ansvar för 
arrangemang 
 
 
 
 
 
Arrangerande och gästande förening är 
ansvariga för sina respektive spelares, 
ledares, funktionärers och supportrars 
uppförande inom arenan under eller i 
samband med match. 
 

Arrangerande förening är ansvarig för 
ordningen och funktionärs arbetsmiljö i 
samband med match. 

§1 Allmänt om förenings ansvar vid 
matcharrangemang 
I seriekraven för förbundsserierna och 
distriktsserierna föreskrivs vad som i övrigt 
gäller avseende föreningars skyldigheter i 
samband med match i dessa serier. 
 

Arrangerande och gästande förening är 
ansvariga för sina respektive spelares, ledares, 
funktionärers och supportrars uppförande 
inom arenan under eller i samband med 
match. 
 

Arrangerande förening är ansvarig för 
ordningen och funktionärs arbetsmiljö i 
samband med match. 
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Arrangerande förening är skyldig att 
informera publiken om vilka 
ordningsregler som gäller i samband med 
match. 
 

Arrangerande förening är skyldig att se till 
att god säkerhet råder bland publiken och 
på matcharenan. Det är arrangerande 
förenings skyldighet att vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda funktionärer, 
spelare och publik från såväl fysiska som 
psykiska övergrepp eller kränkningar. 
  
Musik som spelas i arenorna får ej uttrycka 
missaktning mot folkgrupp eller annan 
grupp av personer med anspelning på ras 
och hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, religion eller sexuell läggning. 
Den får ej heller uppmana till brottslig 
handling eller annat agerande som hotar 
att störa den allmänna ordningen.  
 

Exponering av politiska budskap i 
matchprogram får endast förekomma i 
form av politiska partiers namn eller 
kännetecken. Andra former av politiska 
budskap är förbjudna, t.ex. politiska 
anföranden och manifestationer liksom 
andra liknande aktiviteter oavsett 
framställningsform. I fall där tvekan 
uppstår huruvida en aktivitet innefattar 
ett politiskt budskap beslutar 
tävlingsstyrelsen i frågan. 
 

Exponering av politiska budskap på 
arenareklam och matchdräkter regleras i 
kap. 1 §9. 
 

Förening är skyldig att vidta alla 
erforderliga åtgärder för att identifiera 
samt stänga av ordningsstörare som 
föreningen ansvarar för enligt 
tävlingsreglerna. Arrangörsavstängningar 
och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag 
(2005:321) om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang. Förening ska även 
vidta övriga åtgärder för att motverka att 

 

Arrangerande förening är skyldig att 
informera publiken om vilka ordningsregler 
som gäller i samband med match. 
 
 
Utgår (framgår av ovanstående) 
 
 
 
 
 
 
 
§5 Diskriminerande företeelser m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 Politiska budskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Politiska budskap 
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inträffad ordningsstörning upprepas vid 
kommande matcher.  
 

Ledare, spelare eller annan person får inte 
inleda diskussion med domarna när dessa 
är kvar på spelplanen eller på väg från 
spelplanen till omklädningsrummet. 
Endast matchdelegaten och domarcoach 
har tillträdesrätt till domarnas 
omklädningsrum om inte domarna 
medger annat.  
 

I seriekraven för förbundsserierna 
föreskrivs vad som i övrigt gäller avseende 
föreningars skyldigheter i samband med 
match i dessa serier. 
 

Förening som ej iakttar ovanstående 
skyldigheter kan åläggas 
tävlingsbestraffningar enligt kap. 5 §5. 
 

 
 
 
 
Ledare, spelare eller annan person får inte 
inleda diskussion med domarna när dessa är 
kvar på spelplanen eller på väg från 
spelplanen till omklädningsrummet. Endast 
matchdelegaten och domarcoach har 
tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum 
om inte domarna medger annat.  
 
 
Flyttas till nytt första stycke 
 
 
 
§2 Bestraffningsansvar för 
ordningsstörning vid match 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
1:a st. förtydligar att såväl SDF och SIBF för speciella tävlingar kan reglera ytterligare krav till 
skydd av säkerheten på arrangemangen. 

4:e st. utgår för att det framgår av sammanhanget i stycke 2-3 och hur föreningen ska ta 
ansvar för säkerheten regleras i detalj i efterföljande paragrafer. 

5:e st. utgår för att det framgår av ny § 5 Diskriminerande företeelser m.m.  

6:e st. flyttas till ny § 6 Politiska budskap  

7:e st. utgår när hänvisningen till den paragrafen är överflödig  

8:e st. flyttas till ny §8 Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare  

11:e st. flyttas till en ny §2 Bestraffningsansvar för ordningsstörning vid match 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 5 Föreningsansvar för 
ordningsstörning vid match 

 

§2 Bestraffningsansvar för ordningsstörning 
m.m. vid match 
----- 
----- 
 
I fråga om våld mot funktionär och 
diskriminerande företeelser finns 
särskilda bestämmelser i Kap 5 §§ 3 och 4 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
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Kapitlet reglerar förenings ansvar och i denna paragraf regleras vad en förening kan 
bestraffas för därför ändras rubriken. Tillägget är för att förtydliga att ansvar för våld mot 
funktionär eller diskriminerande företeelser är speciellt reglerat. 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 5 a Våld mot funktionär 
Om en förenings ledare, spelare eller 
supporter, för vilka föreningen kan anses 
vara ansvarig, under pågående match eller 
i anslutning därtill brukat våld mot 
matchfunktionär, har Tävlingsstyrelse rätt 
att besluta om en straffavgift och högst 
tolv poängs avdrag.   
Vidare får förening åläggas: 
att spela en eller flera matcher på annan 

arena än föreningens ordinarie 
hemmaarena, 

att spela en eller flera matcher utan 
åskådare. 

§ 3 Våld mot funktionärer m. fl.  
Om förenings ledare, spelare eller 
supportrar under eller i samband med 
match brukat våld mot funktionär, 
ledare, supporter eller annan 
utomstående, eller mot spelare och 
våldet klart överstiger sådan fysisk 
kontakt som är en naturlig del av 
spelet, får föreningen åläggas en 
straffavgift och högst 12 poängs avdrag.  
 
Vidare får förening åläggas: 
att    spela en eller flera matcher på annan 

arena än föreningens ordinarie 
hemmaarena, 

att    spela en eller flera matcher utan 
åskådare eller med ett begränsat antal 
åskådare. 

 
Vid upprepade förseelser, eller i särskilt 
allvarliga fall, får förenings lag 
uteslutas ur den serie laget deltar i. 
Föreligger särskilt försvårande 
omständigheter får därtill beslutas att 
laget inte får delta i seriespel 
nästkommande säsong. Påföljd får 
inte åläggas om föreningen kan visa 
att den inte genom fel eller 
försummelse orsakat aktuell händelse. 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelförändringen innebär att möjligheten till sanktioner skärps om en förening visar sig 
ha problem med återkommande våldsförseelser. Den kan skapa incitament för att en 
förening ska börja arbeta mer aktivt med de verktyg som finns exempelvis avvisning och 
arrangörsavstängningar. Se mer om detta nedan §§ 7-8. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kapitel 4 § 3 4-5 st. 
Arrangerande förening är skyldig att se till 
att god säkerhet råder bland publiken och 
på matcharenan. Det är arrangerande 
förenings skyldighet att vidta nödvändiga 

§ 4 Diskriminerande företeelse m.m.  
Förening, vars supportrar gör sig 
skyldiga till diskriminerade eller andra 
kränkande handlingar, eller spelas 
musik som uttrycker missaktning mot 
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åtgärder för att skydda funktionärer, 
spelare och publik från såväl fysiska som 
psykiska övergrepp eller kränkningar.  
Musik som spelas i arenorna får ej uttrycka 
missaktning mot folkgrupp eller annan 
grupp av personer med anspelning på ras 
och hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, religion eller sexuell läggning. 
Den får ej heller uppmana till brottslig 
handling eller annat agerande som hotar 
att störa den allmänna ordningen. 
 
 
  

folkgrupp eller annan grupp av 
personer med anspelning på ras och 
hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, religion eller sexuell 
läggning, eller som uppmanar till 
brottslig handling eller annat agerande 
som hotar att störa den allmänna 
ordningen får åläggas  
att   spela en eller flera matcher på annan 

arena än föreningens ordinarie 
hemmaarena, 

att    spela en eller flera matcher utan 
åskådare eller med ett begränsat antal 
åskådare. 

 
Vid bestämmande av påföljd ska som 
förmildrande omständigheter beaktas 
vad föreningen har gjort för att 
motverka aktuell händelse. 
 
Den som under eller i samband med 
match genom ord eller handling 
uttrycker sig kränkande mot person 
eller grupp av personer eller visar 
missaktning för folkgrupp eller annan 
sådan grupp av personer med 
anspelning på till exempel kön, 
hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, ålder eller annan 
omständighet som gäller den enskilde 
som person, ska anmälas till 
förbundsbestraffning. 
 
Då förenings supportrar 
vid upprepade tillfällen gör sig skyldiga 
till diskriminerade eller andra 
kränkande handlingar enligt ovan, ska 
föreningen dessutom anmälas till 
förbundsbestraffning. 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelverket består av två delar, förenings ansvar för sina supportrar och möjlighet att 
påföra den tävlingsbestraffningar för brister i ordningen. Den innehåller även en skyldighet 
att anmäla enskild ordningsstörare till bestraffning enligt idrottens regelverk 14 kap RF:s 
stadgar.  
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Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 4 § 3 6 st & 7 st.  
Exponering av politiska budskap i 
matchprogram får endast förekomma i 
form av politiska partiers namn eller 
kännetecken. Andra former av politiska 
budskap är förbjudna, t.ex. politiska 
anföranden och manifestationer liksom 
andra liknande aktiviteter oavsett 
framställningsform. I fall där tvekan 
uppstår huruvida en aktivitet innefattar ett 
politiskt budskap beslutar tävlingsstyrelsen 
i frågan. 
 
Exponering av politiska budskap på 
arenareklam och matchdräkter regleras i 
kap. 1 §9. 

§ 5 Politiska budskap 
Exponering av politiska budskap på 
arenareklam och matchdräkter eller i 
matchprogram får endast förekomma i 
form av politiska partiers namn eller 
kännetecken. Andra former av politiska 
budskap är förbjudna, t.ex. politiska 
anföranden och manifestationer liksom 
andra liknande aktiviteter oavsett 
framställningsform (text, ljud, bild eller 
annat). 
Förening, vars företrädare eller 
supportrar, under eller i samband med 
match brutit mot denna bestämmelse 
kan åläggas påföljd enligt §3. Påföljd får 
inte åläggas om föreningen kan visa 
att den inte genom fel eller 
försummelse orsakat aktuell händelse. 
 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelförändringen innebär att möjligheten till sanktioner skärps om en förening visar sig 
ha problem med återkommande våldsförseelser. Den kan skapa incitament för att en 
förening ska börja arbeta mer aktivt med de verktyg som finns exempelvis avvisning och 
arrangörsavstängningar. Se mer om detta nedan §§ 7-8. 
 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  
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Kapitel 4 § 6 c. Avbruten match på grund 
av ordningsstörning 
Tävling enligt seriemetoden 
----- 
----- 
Förening som ej iakttar ovanstående 
skyldigheter kan åläggas 
tävlingsbestraffningar enligt kap. 5 §5. 
Vid upprepade förseelser får förenings lag 
uteslutas ur den serie laget deltar i. Vid 
särskilt försvårande omständigheter får 
förenings lag uteslutas ur den serie laget 
deltar i redan vid den första förseelsen.  
Samtliga händelser i match där resultat 
fastställts enligt första eller andra stycket 
eller match spelats om i sin helhet 
annulleras, med undantag av vad som 
skrivs om bestraffning i kap. 5 §2.  
 
----- 
----- 

§6 Avbruten match på grund av 
ordningsstörning 
Tävling enligt seriemetoden 
----- 
----- 
Förening som ej iakttar ovanstående 
skyldigheter kan åläggas 
tävlingsbestraffningar enligt kap. 5 §3. 
Vid upprepade förseelser får förenings 
lag uteslutas ur den serie laget deltar i. 
Vid särskilt försvårande 
omständigheter får förenings lag 
uteslutas ur den serie laget deltar i 
redan vid den första förseelsen.  
Samtliga händelser i match där resultat 
fastställts enligt första eller andra 
stycket eller match spelats om i sin 
helhet annulleras, med undantag av 
vad som skrivs om bestraffning i kap. 6 
§2. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Endast en redaktionell förändring av hänvisningen till rätt kapitel återfinns här eftersom 
förändringen endast sker om förslaget om införandet av ett nytt kapitel 5 antas. 
 
 
 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Kap 5 § 6 Tillträde till matcharena och 
avvisning av åskådare 
Den som kan befaras utgöra fara för 
ordningsstörning, den som är berusad eller 
som bär klädesplagg med text eller symbol 
som uttrycker missaktning för folkgrupp eller 
annan sådan grupp med anspelning på ras, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller 
religion ska vägras tillträde till matcharena. 
Detsamma gäller den som önskar medföra 
flagga, banderoll eller annat föremål med 
sådan text eller symbol. 
Den som anträffas inom matcharenan och är 
berusad eller som bär klädesplagg eller 
föremål som anges i föregående stycke, ska 
avvisas från arenan. 
SIBF, SDF och förening har rätt att på sakliga 
grunder förbjuda personer tillträde till sin 
matcharena. Förbudet kan avse en tid om 

§7 Tillträde till matcharena och 
avvisning av åskådare 
Den som kan befaras utgöra fara för 
ordningsstörning, inklusive men inte 
begränsat till, den som är berusad eller 
som bär klädesplagg med text eller 
symbol som uttrycker missaktning för 
folkgrupp eller annan sådan grupp av 
personer med anspelning på ras, 
hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung eller religion, ska vägras 
tillträde till matcharena. Detsamma 
gäller den som önskar medföra flagga, 
banderoll eller annat föremål med 
sådan text eller symbol liksom den 
som medför t.ex. rånarluva eller helt 
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högst två år. Den anmälde ska ges tillfälle att 
yttra sig före beslutet. Beslutet ska avfattas 
skriftligen samt innehålla uppgift om att 
beslutet får överklagas. 
Beslut om att förbjuda personer tillträde till 
matcharena som fattats av SIBF eller förening 
tillhörande förbundsserierna, får utsträckas till 
att omfatta samtliga matcharenor som nyttjas 
av föreningarna i förbundsserierna samt 
arenor där landskamper spelas i Sverige. 

eller delvis täcker ansiktet på ett sätt 
som försvårar identifikation 
(maskering) och som kan befaras 
utgöra fara för ordningsstörning. 
Detsamma gäller den som medför 
annat föremål som det på grund av 
särskilda omständigheter kan befaras 
ska användas som hjälpmedel vid 
brott. 
 
Den som anträffas inom matcharenan 
och är berusad eller som bär 
klädesplagg eller föremål som anges i 
föregående stycke, ska avvisas från 
arenan. 
 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Se ovan §8 Arrangemangsavstängning 
SIBF, SDF och förening har rätt att på 
sakliga grunder förbjuda personer 
tillträde till sin matcharena. Förbudet 
kan avse en tid om högst två år. Den 
anmälde ska ges tillfälle att yttra sig 
före beslutet. Beslutet ska avfattas 
skriftligen samt innehålla uppgift om 
att beslutet får överklagas. 
Beslut enligt första stycket får 
överklagas i enlighet med vad som 
gäller för överklagande av beslut om 
tävlingsbestraffning enligt 7 kap. 
Beslut från SDF eller förening vars 
representationslag deltar i en 
förbundsserie får överklagas 
till Juridiska nämnden. 
Om det slutliga beslutet om förbud av 
särskilda skäl inte kan avvaktas, får 
SIBF, SDF eller föreningen besluta att 
förbudet ska gälla tills vidare i 
avvaktan på att frågan avgörs slutligt. 
Beslut om avstängning som fattas av 
SIBF eller förening tillhörande 
förbundsserierna, får utsträckas till att 
omfatta samtliga matcharenor som 
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nyttjas av föreningarna i 
förbundsserierna och Svenska Cupen 
samt arenor där förbundsserielag 
spelar träningsmatcher och arenor där 
landskamper spelas i Sverige. 
Juridiska nämnden handlägger som 
första instans ärenden där SIBF ska 
pröva om en person ska förbjudas 
tillträde till matcharena/matcharenor. 
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Dessa båda är nya regler, den första avser avvisning av person som man befarar ska skapa 
ordningsstörningar och den andra reglerar förutsättningarna för arrangörsavstängningar.  
 
I motsats till tillträdesförbud som beslutas av åklagare är arrangörsavstängningen en åtgärd 
som arrangören/klubben vidtar för att freda sin anläggning.  En arrangörsavstängning är 
detsamma som att portförbjuda någon att bevista ett idrottsarrangemang på den egna och 
andras arenor. Som utgångspunkt gäller att en person inte får portförbjudas med hänsyn till 
personens ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella 
läggning (se BrB 16 kap. 9 § 3–4 st.) samt att saklig grund krävs för arrangörsavstängningen.  
 
Arrangörsavstängningar för personer som bryter mot portningen är relativt verkningslösa. 
Har någon väl tagit sig in är möjligheterna att avvisa ytterst begränsade. en person som 
blivit arrangörsavstängd men struntar i detta och går på matchen i varje fall har inte gjort sig 
skyldig till något brott. Därför har arrangören inte några rättigheter/möjligheter att kasta ut 
vederbörande enbart av den anledningen att hen är belagd med en arrangörsavstängning. 
För att detta ska vara möjligt krävs att vederbörande gör sig skyldig till någon form av 
ordningsstörning och på den grunden kan avvisas/avlägsnas av ordningsvakt eller polis.  
 
Det finns ingen uttömmande uppräkning över vad som kan rendera i en 
arrangörsavstängning. Det beror på att det är föreningarna ensamma som bestämmer vad 
som ska vara en handling som grund för arrangörsavstängning. Några exempel är  
 
• Misskötsamhet på läktaren genom att skrika för högt, göra obscena gester, kasta in saker 
på planen genom att på andra sätt bete sig på ett sätt på läktaren eller i arenan, eller i 
arenans närhet som inte överensstämmer med klubbens vilja hur en supporter ska 
uppträda i samband med klubbens matcher, skrika nedlåtande saker till egna laget,    
motståndarlaget eller annan funktionär (som exempelvis domaren)  
• Misskötsamhet genom att på olika sätt inte följa de uppmaningar som klubbens 
säkerhetspersonal ger bete sig illa mot annan publik utöva våld inne på arenan eller i 
arenans närhet  
• Misskötsamhet genom att tränga sig in på arenan utan att lösa entré till arrangemanget  
• Misskötsamhet genom att tala illa om klubben offentligt  
• Övriga förseelser/handlanden som klubben inte anser att man vill bli förknippade med  
 
Det kan noteras att den sista punkten i princip täcker in allt som inte finns med i övriga 
punkter. Detta tydliggör att en klubb med stöd av arrangörsrätten har rätt att i vilka fall som 
helst i princip ålägga en person arrangörsavstängning till klubbens arrangemang.  
 
Det enda krav som behöver uppfyllas är att det finns sakliga skäl för en 
arrangörsavstängning och att processen genomförs på ett rättssäkert sätt.  
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Vad avser sakliga skäl utgörs det av en aktivitet eller ett beteende/uppförande ingen 
prognos om framtida risk. Här är det väsentligt att en arrangörsavstängning är att anse som 
en bestraffningsåtgärd.  
 
Ett beslut om en arrangörsavstängning ska följa en bestämd process. Det innebär att 
föreningen måste delge beslutet före det att det ska tillämpas och att personen som 
arrangörsavstängningen gäller ska få tillfälle att yttra sig före det att beslutet är tänkt att 
gälla. Vidare uppställs att ingen kan åläggas mer än två års avstängning för en och samma 
förseelse. Detta innebär att ingen avstängning utifrån arrangörsrätten kan förlängas, såvida 
inga andra förseelser inträffar under tiden som personen ifråga är avstängd.  
 

 
 
 
 

Kapitel 6 Bestraffning 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  
 

§ 1a. Undantag från Regelhandboken 
I tävling avsedd för spelare som är 16 år 
eller yngre ska följande undantag från 
Regelhandboken tillämpas: 

- När en spelare som inte är noterad i 
matchprotokollet deltar i matchen. 
Förseelsen ska ej leda till tekniskt 
matchstraff, utan i matcher där 
utvisningar tillämpas i stället 
bestraffas med mindre lagstraff. 
Spelaren noteras därefter och får 
fortsätta matchen. 

- När en spelare deltar som utespelare 
efter att i samma match ha deltagit 
som målvakt. 
Förseelsen ska ej leda till lindrigt 
matchstraff, utan det är tillåtet att 
delta som utespelare, trots att man 
tidigare i matchen deltagit som 
målvakt. 
 

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är en regel som återfinns i många SDF:s seriekrav och som varit reglerat i TB tidigare. 
Avsteg från regelboken ska vara reglerade av SF därför ska detta regelverk framgå av TB. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  
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Kapitel 5 § 4 Okvalificerad spelare  
Spelare som har licens för annan förening 
än den som spelaren representerar i 
bindande match, är avstängd, spelar under 
falskt namn/personnummer, är 
underårig/överårig utan dispens, ej 
genomfört en internationell övergång från 
den utländska förening som spelaren 
senast varit licensierad för eller i övrigt ej 
äger rätt att vistas i landet. 

 

Nytt kapitel 5 §14 Okvalificerad spelare  
Spelare som ej genomfört en nationell 
eller internationell övergång från den 
förening som spelaren senast varit 
licensierad för, har licens för annan 
förening än den som spelaren 
representerar i bindande match, ej är 
spelklar enligt regelverket om 
samarbetsavtal eller distriktsseriers 
regelverk om flytt av spelare mellan 
föreningens seniorlag, är avstängd, 
spelar under falskt 
namn/personnummer, är 
underårig/överårig utan dispens, eller i 
övrigt ej äger rätt att vistas i landet. 
 

 
 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Definitionen av okvalificerad spelare utvidgas för att motsvara förändringarna i 
representationsreglerna avseende samarbetsavtal och för att SDF:n ska ha möjlighet att 
bestraffa förening som flyttar spelare mellan förenings olika lag på ett felaktigt sätt.  
Endast en redaktionell förändring som avser inplaceringen i TB om förslaget att reglera 
Förenings ansvar för arrangemang i eget kapitel (kapitel 5) godtas. 
 
 

 
 

 


