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Kapitel 3 Tävlingens genomförande 
 
§3 Distriktsserier m.m.  
§3b. Barn- och ungdomsinnebandy  
 
1. Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år. 
2. Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett 
år äldre än avsedd åldersklass. Ansökan kan ske till och med 31 januari. Endast 1 dispens 
per spelare och tävling.  
3. Max två överåriga spelare får användas per match i pojkserier, SkM för junior/ungdom 
samt matcher i Knatteligan. Max 3 överåriga spelare får användas per match i flickserier.  
4. Om spelare med dispens deltar i match för annat lag än det lag dispensen avser är 
dispensen förverkad.  
 
Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger. T ex kan spel godkännas för 
ytterligare en (1) spelare än punkten 3 ovan angiver. TKs bedömning grundas i dessa fall 
främst på åldersstruktur samt vilken nivå berört lag ligger på rent utvecklingsmässigt. 
 
Spelare som bryter mot punkten 4 är ej att betrakta som okvalificerad spelare. Vid fortsatt 
spel vid förverkad dispens i laget för vilket dispensen erhållits är spelaren att betrakta som 
okvalificerad spelare enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. 
 
Beslut om ålders- eller könsdispens ska alltid kunna visas upp på match, antingen via 
Tävlingskommitténs beslut eller via internet och den sammanställning som finns på 
förbundets hemsida. 
 
Om ovan ej går att uppfylla ska domarna ändå tillåta spel för berörda spelare och notera 
på baksidan av matchprotokollet att dispensbeslut ej kunde visas upp. 

 

§3c. Könsdispens  
Flickor får deltaga utan dispens i pojkmatcher upp t o m röd nivå 
 
Spelare kan söka dispens för spel i flick-/damserier och herrserier hos Tävlingskommittén. 
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Anmälan om lagtillhörighet: 
Spelare 15 och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som 
följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas ska göras av 
SDF. 

 
§4 Mästerskapstävlingar 
 
§4b. Distriktsmästerskap 
 
Skånemästerskapen för seniorer spelas enligt tävlingskraven i bilaga 9. 
 
Skånemästerskapen för junior/ungdom spelas enligt tävlingskraven i bilaga 10. 
 
§9 Anmälan till tävling  
För att anmälan till Skånes IBFs distriktstävlingar skall vara giltig krävs att: 
 
Förening har anmält sina lag samt har betalt fastställd anmälningsavgift, senast av SKIBF 
bestämd anmälningsdag. 
 
Förening har betalt samtliga skulder till SKIBF senast den 2 maj aktuellt verksamhetsår. 
 
§14 Matchändring  
 
Matchflyttning får göras om lag skall deltaga i JSM och USM. Om matchflyttning av denna 
typ skall vara avgiftsfri skall matchflytten vara SKIBF tillhanda senast tio (10) dagar före 
utsatt matchdag eller om matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. 
Matchflyttning får också göras om TK anser att synnerliga skäl föreligger.  
 
För matchflyttning av andra orsaker än ovan nämnda måste alltid båda föreningarna vara 
överens. I annat fall får matchflyttning inte göras. SKIBF förbehåller sig rätten att flytta på 
matcher vid krockar med förbundets arrangemang, träffar, utbildningar och 
distriktslagssamlingar. 
 
Matchflyttning skall göras skriftligen senast tio (10) dagar före utsatt matchdag eller om 
matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. Motståndarlaget måste då redan 
vara informerat, och i förekommande fall ha godkänt matchflyttningen.  
 
Då matchflyttning sker utan SKIBFs vetskap och/eller medgivande, kan matchen 
ogiltigförklaras. Hemmalaget ansvarar alltid för att SKIBF skriftligen informerats om 
matchflyttningen. 
 
En matchflyttning anses vara genomförd först den dag som SKIBF meddelas en ny 
matchtid. 
Matchtider som ej inkommit enligt SKIBFs direktiv behandlas som matchflyttningar med 
påföljande tävlingsavgift samt eventuella domarkostnader och dylikt. 
 
Vid matchflyttning i representationslagsserier ska matchen spelas senast 30 dagar efter 
ursprungsdatum och innan seriens sista omgång.  
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Kapitel 4  Matchens genomförande 

§4 Matchstart  
 
Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid eller inte har tillräckligt 
antal spelare kan matchen ställas in. Innan beslut tas om att ställa in matchen skall minst 
30 minuter ha förflutit. 
 
Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen. 
 
Laget på plats ansvarar för att matchprotokoll komplett med underskrifter från ledare och 
domare insändes till SKIBF omedelbart efter matchen. 
 

§10 a. Domare  

 
Domarna indelas i föreningsdomare (Matchledare och Ungdomsdomare) och 
distriktsdomare. 
 
Alla domare ska inför varje ny säsong genomgå en domarutbildning. SKIBF beslutar vilken 
domarutbildning som respektive domare ska genomgå. Klassificering av distriktsdomare 
fastställs av DK. 
 
Lägsta ålder vid anmälan till domarkurser: 
Distriktsdomare: 17 år 
Ungdomsdomare: 16 år 
Matchledare: 14 år 
 
Det räcker att domaren uppnår åldern under det år som kurserna hålls. 
 
Alla föreningar som avser deltaga i seriespel skall anmäla minst två (2) personer som 
genomgår, någon av förbundets distriktsdomarkurser DD1, DD2A och DD2B (ej 
föreningsdomare eller förbundsdomare). Föreningar med endast ett (1) seriespelande lag 
behöver endast anmäla en (1) person. Domarnas föreningstillhörighet skall vara SKIBF 
tillhanda innan serieperiodens början. Domarna ska vara mantalsskrivna i Skåne. 
Domare som dömer ungdomsmatcher skall antingen vara av SIBF eller SKIBF utbildade 
domare, eller av SKIBF utbildade föreningsdomare. 
 
Varje match skall dömas av två (2) domare. Knatteligan – Grön nivå kan dömas av en (1) 
domare. 
 
DK tillsätter domare till samtliga administrerade matcher för seniorer, juniorer samt röd 
nivå Flickor/Pojkar A- och B. För övriga matcher gäller att hemmalaget tillsätter domare. 
SKIBF äger rätten att tillsätta domare till ungdomsmatcher om synnerliga skäl föreligger. 
Domararvodet i dessa matcher motsvarar flickor/pojkar B. TK beslutar vilken förening som 
skall stå för domarkostnaden. 
 
Kriterier vid domartillsättning: 
 
Matcher i: Utbildad minst som: Lägsta ålder: 
Röd Nivå Flickor/Pojkar B och uppåt: Distriktsdomare 17 
Röd Nivå Flickor/Pojkar C-E Ungdomsdomare 16 
Blå Nivå – Poolspel Matchledare 15 
Grön Nivå - Knatteligan Matchledare 14 
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DK har rätt att, i utbildningssyfte, tillsätta tre domare, men endast två domare får döma 
samtidigt. Hemmaföreningen betalar ersättning som vanligt för två domare. 
 
Då tillsatta domare inte infunnits sig senast 30 minuter efter utsatt matchtid skjuts 
matchen upp. Om båda lagen är överens kan emellertid matchen dömas av två andra för 
uppgiften kvalificerade domare.  
 
Ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättning skall genomföras. Om 
utbildade domare ej infinner sig skall domarinsatsen lösas av ledare/förälder eller 
liknande. Det är såväl hemma- som bortalagets ansvar att så sker.  
 
Om ordinarie domare uteblir skall detta noteras under anmärkningsvärda förhållanden i 
matchprotokollet. 
Domare skall vara utrustade på det sätt som bestäms av SKIBF. SKIBF äger reklamrätten 
för domare och dess utrustning. 
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Anmälningsavgifter och övriga tävlingsavgifter 
 
Anmälningsavgifter serie och SkM 
 
Serie Avgift Serie Avgift 
    
Seriespel (senior/junior): 
Damer Div 1 13000 kr Herrar Div 2 13000 kr  
Damer Div 2 10000 kr  Herrar Div 3 10000 kr 
Damer Div 3 7000 kr  Herrar Div 4 7000 kr 
Damer Utveckling 4000 kr  Herrar Utveckling 4000 kr 
Damjunior 18  4000 kr  Herrjunior 18  4000 kr  
    
    
Seriespel (röd nivå 12-16 år):  
Flickor A 2100 kr Pojkar A 2100 kr 
Flickor B 2100 kr  Pojkar B 2100 kr  
Flickor C 2100 kr Pojkar C 2100 kr  
Flickor D 2100 kr Pojkar D  2100 kr 
Flickor E  2100 kr) Pojkar E 2100 kr 
    
Poolspel (blå nivå 9-12 år):   
Flickor A 1200 kr  Pojkar A 1200 kr  
Flickor B 1200 kr  Pojkar B 1200 kr  
Flickor C 1200 kr  Pojkar C 1200 kr  
    
Knatteligan (grön nivå 7-9 år):   
Flickor A 500 kr  Pojkar A 500 kr  
Flickor B 500 kr  Pojkar B 500 kr  
Flickor C 500 kr  Pojkar C 500 kr  
    
Skånemästerskapen:    
Seniorer 1200 kr Junior/ungdom 1700 kr  
    
Årsavgift/adm.avgift 2000 kr (beslutas av årsmötet)  
 
Tävlingsavgifter 
 
Matchändringar  
Matchändringar efter den 1 september senast 10 dagar innan match:  
Damer Div 1 och Herrar Div 2 1500 kr 
Damer Div 2 och Herrar Div 3 1000 kr  
Damer Div 3 och Herrar Div 4 500 kr  
Herrar Utveckling, Damjunior 19 och Herrjunior 18 200 kr 
Röd-, Blå- och Grön Nivå 0 kr  
  
Matchändringar efter den 1 september mindre än 10 dagar innan match:  
Damer Div 1 och Herrar Div 2 2000 kr  
Damer Div 2 och Herrar Div 3 1500 kr 
Damer Div 3 och Herrar Div 4 1000 kr  
Herrar Utveckling, Damjunior 19 och Herrjunior 18 700 kr 
Röd Nivå Flickor-/Pojkar A-B,  500 kr 
Röd Nivå Flickor-/Pojkar C-E, Blå- och Grön Nivå 0 kr 
  
Matchändringar mindre än 10 dagar innan match:  
Skånemästerskapen, seniorer 500 kr 
Kvalspel 500 kr 



 6 

Straffavgifter 
Urdragningar 

Urdragning/uteslutning från den 2/9 till serieperiodens start:  
Representationslagsserier 5000 kr/lag 
Junior- och,utvecklingsserier 3000 kr/lag 
Ungdomsserier (röd nivå) 2000 kr/lag 
Poolspel (blå nivå) 1000 kr/lag 
Knatteligan (grön nivå) 500 kr/lag  
  
Urdragning/uteslutning under serieperioden:  
Representationslagsserier/-kval 8000 kr/lag 
Junior- och utvecklingsserier 5000 kr/lag 
Ungdomsserier (röd nivå) 3000 kr/lag  
Poolspel (blå nivå) 2000 kr/lag  
Knatteligan (grön nivå) 1000 kr/lag 
  
Urdragning/uteslutning sanktionerad turnering och SkM mindre än 10 
dagar i förväg: 

 

Senior 4000 kr/lag  
Junior/ungdom 2000 kr/lag  
  
Walk Over (WO)   
Representationslag och andralag (serier, SkM och sanktionerade 
turneringar) 

3000 kr/match 

Utvecklingslag och juniorlag (serier, SkM och sanktionerade turneringar) 2000 kr/match 
Ungdomslag, röd nivå (serier, SkM och sanktionerade turneringar) 1000 kr/match 
Poolspels- och knatteligasammandrag mindre än 2 dagar innan 1000 kr /sammandrag 
Poolspels- och knatteligasammandrag mindre än 5 dagar innan 500 kr /sammandrag 
Extra avgift vid W.O i seriespelets tre sista omgångar:  
Representationslag och andralag 3000 kr/match 
Utvecklingslag och juniorlag 2000 kr/match 
Ungdomslag, röd nivå 1000 kr/match 
  
Domare  
Avgift för förening som ej har tillräckligt antal utbildade domare 3000 kr/domare 
Avgift för förening som använder ej kvalificerade domare, eller saknar 
domare, vid ungdomsmatcher 

300 kr/match 

Avgift för förening som ej betalt domarna inom stipulerad tid 500 kr/tillfälle 
Återkommande nonchalerande av regelverket för domartillsättning 3000 kr 
  
Övriga straffavgifter  
Avgift för förening vars sekretariat ej fungerar vid upprepade tillfällen 500 kr/tillfälle 
Avgift vid användande av ej godkänt eller felaktigt ifyllt matchprotokoll 200 kr/match 
Förseningsavgift, för sent rapporterat resultat 300 kr/match 
Avgift för förening som trots uppmaning ej skickar in ett matchprotokoll 1000 kr/tillfälle 
Förseningsavgift, för sent inskickat matchprotokoll 200 kr/match 
Avgift för förening som ej följer SKIBFs serie- eller arrangemangsdirektiv 500 kr/tillfälle 
Återkommande nonchalerande av SKIBFs seriedirektiv eller 
arrangemangsdirektiv 

3000 kr 

Avgift, ej händelserapporterat i iBIS i enlighet med seriedirektiv 500 kr/match 
Avgift för uteblivna matchtider, lag- eller föreningsuppgifter 500 kr/tillfälle 
Avgift, ej föreskriven, matchdräkt. 500 kr/tillfälle 
Avgift, avsaknad av utbildad ledare 500 kr/tillfälle 
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Domararvoden 
 
Tävlingsmatcher 
D1, H2, senior-SkM (slutspel) 800 kr/domare 
D2, H3   680 kr/domare 
Senior-SkM (gruppspel)      600 kr/domare  
D3, H4   530 kr/domare 
D/HU, DJ/HJ18  480 kr/domare  
Röd nivå F/PA  400 kr/domare  
Röd Nivå F/PB  350 kr/domare  
Röd Nivå F/PC  250 kr/domare (högsta tillåtna ersättning)  
Röd Nivå F/PD och neråt  200 kr/domare (högsta tillåtna ersättning)  
Blå Nivå 2 x 18 min  150 kr/domare (högsta tillåtna ersättning)  
Blå Nivå 2 x 12 min  110 kr/domare (högsta tillåtna ersättning)  
Grön Nivå   110 kr/domare (högsta tillåtna ersättning)  
Ungdoms-SkM  200 kr/domare  
Kval Arvode utgår med det belopp som gäller för den 

serie matchen kvalificerar. 
Reseersättning, distriktsserier 30 kr/mil  
Resersättning, Ungdoms-SkM 18.50:-/mil  
 
Träningsmatcher 
Seniorer, effektiv tid  450 kr/domare (högsta tillåtna ersättning)  
Seniorer, rullande tid  400 kr/domare (högsta tillåtna ersättning)  
Juniorer   350 kr/domare (högsta tillåtna ersättning) 
Träningsmatcher Röd Nivå  A-B 270 kr/domare (högsta tillåtna ersättning)  
Träningsmatcher Röd Nivå C-E 150 kr/domare (högsta tillåtna ersättning)  
Reseersättning  30 kr /mil  
 
Skånelagsmatcher 
U16 ( 3 x 15 min)  350 kr/domare 
U16 (3 x 20 eller 4 x 15)  400 kr/domare 
Reseersättning  18.50 kr/mil  
 
För träningsmatcher med ett förbundsserielag samt sanktionerade turneringsmatcher 
gäller SIBFs domarreglemente. 
 
Reseersättning 
 
Reseersättning till domare skall utbetalas av hemmalaget till de domare som har färdats 
med antingen bil eller allmänna kommunikationsmedel. Endast ersättning för färd mellan 
hemort och spelort ersätts. Avståndet mellan orterna skall beräknas med hjälp av SKIBFs 
avståndstabell. Följande regler gäller: 
 
a) Domare skall samåka till domaruppdragen. Domarna skall välja det billigaste 
resealternativet av a) samåkning, b) åka med varsin bil eller c) en kombination av a och b.  
 
Om båda domarna tar sig till och från match med allmänna kommunikationsmedel 
räknas detta som samåkning. Respektive domare har då rätt till reseersättning för enkel 
resa.  
 
b) Om domare först dömer match administrerad av SIBF och därefter match som 
administreras av SKIBF utgår ingen reseersättning från hemmaföreningen. 
 
c) Om domare dömer två matcher efter varandra på samma spelort skall endast en 
reseersättning utbetalas. Denna delas mellan de två matcherna.  
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d) Om domare dömer två matcher eller fler efter varandra på olika spelorter skall den 
sammanlagda faktiska körningen delas mellan uppdragen. T ex ett domarpar från Malmö 
dömer match i Höör, Hässleholm och Lund under samma dag., Den sammanlagda 
körningen är 21 mil. Respektive hemmalag ska då vardera betala reseersättning för 7 mil 
(21 mil/3 uppdrag).  
 
e) Vid körning till uppdrag ska domarna välja resväg som går huvudsakligen på primära 
länsvägar eller större vägar än så. Som domare har man inte rätt att köra en omväg för att 
kunna köra en längre sträcka på motorväg. Vid tvister mellan förening och domare kan 
domarna få betala tillbaka uttagen körersättning. 
 
f) Domare har inte rätt att ta ut kostnadsersättning för parkeringskostnader. 
 
Inställda matcher 
Om match ställs in senare än kl 18:00 dagen innan, har tillsatta domare, om inte synnerliga 
skäl föreligger, rätt till halvt domararvode (gäller ej ungdomsmatcher där hemmalaget 
ansvarar för domartillsättningen).  
 
Om match ställs in så sent att domarna hunnit ge sig iväg till match och synnerliga skäl 
inte föreligger, har tillsatta domare rätt till fullt domararvode samt ersättning för antal 
körda mil enligt gällande tariffer.  
 
Ersättning utbetalas av SKIBF efter att berörda domare inkommit med ett ersättningskrav 
till förbundet. SKIBF debiterar sedan den förening som förorsakat den inställda matchen. 
 
Om match blir inställd med så kort varsel att SKIBF ej kan kontaktas, är det felande 
förening som ansvarar för att domarna underrättas. Ovanstående gäller ej 
ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättningen. 
 
Domare som anser sig ha något ekonomiskt krav gentemot SkIBF skall presentera 
underlag för detta senast 30 dagar efter det inträffade. 

 
Seriekrav  
 
Bilaga 1 - Damer Div 1 och Herrar Div 2 
Bilaga 2 - Damer Div 2 och Herrar Div 3 
Bilaga 3 – Damer Div 3 och Herrar Div 4 
Bilaga 4 – Damer och Herrar Utveckling 
Bilaga 5 – Herrjunior 18 
Bilaga 6 - Röd nivå 
Bilaga 7 - Blå nivå 
Bilaga 8 - Grön nivå 
Bilaga 9 – Skånemästerskapen Seniorer 
Bilaga 10 – Skånemästerskapen Junior/ungdom 
Bilaga 11 - Motionsserier 

 
 
 
 
 
 


