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Förord 
 

Domarkommittén i Stockholms Innebandyförbund hälsar med glädje dig som domare varmt 

välkommen till en ny spännande säsong! 

 

Detta är den Tjugoförsta utgåvan med direktiv, regler och bestämmelser gällande domare. 

Denna domarhandbok är en uppdaterad version och ersätter den föregående utgåvan. 

Domarhandboken är tilltänkt som ett hjälpmedel och är framtagen för dig som är domare.  

 

Observera att domarhandboken är ett komplement till övriga häften, bestämmelser, 

föreskrifter och liknande som är utgivna av förbundet. Det åligger varje domare att inhämta 

nödvändig information och få kunskap om ovannämnt materials innehåll. 

 

De direktiv och tolkningar som utfärdats tidigare och som saknas i detta häfte är, om inget 

annat anges, fortfarande gällande och ska följas.  

 

Eventuella nya direktiv och tolkningar som utfärdas under pågående säsong meddelas skriftligt 

från Domarkommittén. 

 

Observera att ovetskap om direktiven och dess tolkningar inte fritar från ansvar. 

 

 

Lycka till under kommande säsong!  

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Domarkommittén 

Stockholms Innebandyförbund 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Förkortningar: 

SIBF Svenska Innebandyförbundet 

StIBF Stockholms Innebandyförbund 

DK Domarkommittén 

VU Verkställande Utskott 

TK Tävlingskommittén 

JN Juridiska nämnden 
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Domarkommittén 

 

Domarkommitténs (DK) uppgift är att arbeta med domarna och deras verksamhet i Stockholm. 

 

DK skall framförallt arbeta med att utveckla verksamheten såväl i dagsläget som med tanke 

på framtiden. Kommittén innehåller en ansvarig person och ett visst antal ledamöter samt en 

adjungerad tjänsteman från kansliet. 

 

 

DK ser ut enligt följande: 

  

Ordförande 

Elis Erbing   

070-377 04 31 elis.erbing@innebandy.se  

 

Ledamöter    

Linus Warrenstein 

073-977 35 16 linus.warrenstein@innebandy.se  

 

Nihada Cenanovic  

072-211 75 95 nihada.cenanovic@innebandy.se 

 

Ida Sandberg 

073-663 58 85 ida.sandberg@innebandy.se 

 

Hampus Viking 

070-768 60 38 hampus.viking@innebandy.se 

Andreas Theorén 

070-491 31 55 andreas.theoren@innebandy.se 

 

Maja Bergman 

070-714 54 87 maja.bergman@innebandy.se 

 

Adjungerade 

Daniel Kölborn Domarkonsulent 

072-225 40 49 daniel.kolborn@innebandy.se  
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1. ALLMÄN INFORMATION 

1.1 Indelning och godkännande av domare  

Domarna indelas i kategorier samt godkänns enligt StIBF:s bestämmelser.  

Domare godkänns för en säsong i taget.  

Domare måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan uppdrag kan tilldelas. Utdrag ur 

belastningsregistret skall uppvisas vart tredje år.   

   

Domare delas in i kategorierna Förbundsdomare (SIBF) och Distriktsdomare (StIBF). 

 

Förbundsdomare dömer serierna: 

SSL Dam/Herr 

Allsvenskan Dam/Herr 

Herrar Division 1 

 

Distriktsdomare delas in i 5 klasser: 

Distrikts Elit  Dömer högst D1/H2 

Klass 4  Dömer högst D2/H3 

Klass 3  Dömer högst D2/H4 

Klass 2  Dömer högst D3/H5 

Klass 1  Dömer främst ungdomsmatcher 

     

Gällande domarklassificering uppdateras och meddelas via mail och Facebook. 

1.2 Tillsättning av domare 

Vid alla av StIBF administrerade tävlingar ska match ledas av minst en domare. 

StIBF PRIO serier D1, H2, H3, HJ19:1, DJ19:1, JAS samt slutspel i ”Bäst i stan” skall startas och 

genomföras med två domare. 

 

Kallelse till uppdrag 

När tillsättningen för dina domaruppdrag är dig tillhanda, via ett e-mail eller ett meddelande 

på iBIS är detta att betrakta som kallelse till uppdrag. 

 

Du ska så snart som möjligt bekräfta uppdraget, dock senast 7 dagar efter föreslagen match 

eller 5 dagar innan matchdag. Vid misskötsel av detta riskerar du att bli av med tillsatta 

matcher. 

 

Du är skyldig att lämna återbud i iBIS senast 10 dagar före aktuellt uppdrag om du ej kan 

fullgöra ditt åtagande. Är det kortare tid än 10 dagar och du ej kan genomföra uppdraget (t.ex. 

sjukdom) är du själv ansvarig för att ordna en ersättare med rätt klassificering som kan 

döma matchen. Du ska också vid detta tillfälle omedelbart meddela StIBF via mail om att 

ändring skett. Ändringen ska bekräftas av kansliets domarkonsulent eller DK. 

 

Vid byte av uppdrag då ersättaren inte har rätt klassificering eller har blivit godkänd av 

domarkonsulent eller DK utgår en avgift om dubbelt matcharvode. 

 

Vid uteblivande från uppdrag blir du som domare ersättningsskyldig. Du får i avgift betala en 

summa som är matchens tredubbla arvode och om upprepning sker riskerar domaren en 

tidsbestämd avstängning. 

 

Beslut fattas av DK och kan överklagas till VU.  
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1.3 Utrustning för domare 

Domarna ska vara utrustade på det sätt som bestäms av StIBF.  

 

Utrustningen skall bestå av: 

- Domarpaketet, innehåller tröja, shorts och strumpor (av StIBF anvisat fabrikat).  

- Visselpipa (Acme 477/560/660) 

- Mätverktyg 

- Rött kort 

- Regelhandbok 

 

Utrustningen inköps på Assist www.assist.se. StIBF äger reklamrätten för domare och deras 

utrustning. Detta innebär att ingenting får tryckas på utrustningen. Grå domartröja är 

obligatorisk. De övriga färgerna, gul och lila är valfria att köpa. Strumporna ska vara svarta. 

1.4 Matchprotokoll 

Domare nr 1 bär ansvar för att efter spelad match, kontrollera att matchprotokollet är korrekt 

ifyllt och att detta sparas till nästkommande säsong. 

 

Protokoll-, resultat- och händelserapportering i de fall detta skall ske, kontrolleras näst-

kommande vardag. 

 

  Protokoll Resultat Händelserapportering Godkännande i iBIS 

Senior Ja Ja Ja Ja 

Junior Ja Ja Ja Ja 

Mörkröd Ja Ja Nej Nej 

Ljusröd Ja Ja Nej Nej 

Röd Ja Ja Nej Nej 

Blå Nej Nej Nej Nej 
 

Kopia på protokoll skickas via post eller mail till domarkonsulenten senast nästkommande vecka 

om: 

 

 Laget inte har resultat- eller händelserapporterat i iBIS inom en vecka efter spelad 

match. 

 Matchstraff 2 eller 3 utdömts. 

 W.O utdömts. 

 StIBF tjänsteman begär kopia. 

 

Om protokollshanteringen inte efterlevs kommer den som står uppsatt som domare 1 åläggas 

en administrativ avgift på 200 kronor per protokoll samt att domare 1, om det sker vid 

upprepade tillfällen, kan riskera en tidsbestämd avstängning. 

 

Beslut fattas av DK och kan överklagas hos VU. 

 

Rapportering/anmälan 

Domare är skyldiga att rapportera/anmäla alla de händelser som bryter mot StIBF:s 

tävlingsbestämmelser som de själva bevittnar (det vill säga ej återberättat av annan part). 

 

Vid de fall domarkollegan inte infinner sig till uppdrag eller på annat sätt missköter sina 

åtaganden skall detta rapporteras till StIBF. 

 

Om kansliet eller berörda kommittéer efterfrågar ytterligare information skall du som domare 

bistå dessa med denna. 

I de fall anmälan till bestraffning ej sker i samband med matchstraff skrivs denna i iBIS på precis 

samma sätt som när ett M3 delats ut. 

http://www.assist.se/
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1.5 Domaruppdraget 

Domare skall senast dagen innan uppdrag kontakta domarkollegan och avstämma mötesplats 

och tid. Man skall även i så stor utsträckning som möjligt samåka till uppdraget. 

 

Domare ska befinna sig på plats ombytta och klara för match minst 30 minuter innan 

matchstart. 

 

I StIBF PRIO serier D1, H2, H3, HUE, HJ19:1 samt DJ19:1 ska domarna befinna sig på plats 

minst 45 minuter före matchstart. 

1.6 Inspektion av spelplan 

Domarna ska i god tid före match inspektera spelplanen och området närmast denna samt se 

till att eventuella brister åtgärdas. Eventuella brister ska åtgärdas av hemmalaget som även 

ansvarar för att sargen är i speldugligt skick under matchen. Farliga föremål ska avlägsnas eller 

madrasseras. Det är dock domarens ansvar att se till att detta görs. Eventuella 

anmärkningar ska rapporteras via mail till domarkonsulent. 
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2. STIL, PROFIL & JÄV 
Att uppträda på ett föredömligt sätt inom verksamheten är ett måste då ni alltid kommer att bli 

igenkända som domare. "En gång domare alltid domare" och som domare krävs det att man är 

en god förebild vare sig ni är spelare eller ledare. 

Nedan följer en sammanfattning av kravet på Stil och Profil samt jävsituationer för domare inom 

StIBF. För detaljerad information se separat fil (finns i dokumentbanken). 

 

 Stil och Profil Jäv 

Klass 1 

till 

Klass 3 

 

1. Hel och ren. 

2. Uppsatt hår med elastiskt band. 

3. Inga synliga tilltugg. 

4. Endast domarkläder av säsongsenlig modell. 

5. Uppdragna strumpor och instoppad tröja. 

Shorts i lämplig midjehöjd. 

6. Komplett utrustning. 

7. Hälsa på båda lagen och agera neutralt. 

8. Uttryck aldrig åsikter om lag, domarkollegor eller 

åsikter som kan uppfattas som diskriminerande. 

9. Om domaren använder headset ska detta vara av 

sportmodell samt med sluten slinga. 

Familj och nära släkt. 
Serietillhörighet. 

 

Klass 4 

 

 

 

 

 

Utöver kraven för klass 1-3 gäller även: 

10. Möjlighet att variera domarställ. 

Familj. 

Divisionstillhörighet. 
Nära vänner. 
Aktiv inom administrerande 

verksamhet hos förening. 

Distrikts 

Elit 

  

  

 

Utöver kraven för klass 1-4 gäller även: 

11. Komplett domarställ. 

12. Uppklädd till priomatch. 

13. Professionellt agerande. 

Familj. 
Divisionstillhörighet. 
Nära vänner. 
Aktiv inom administrerande 

verksamhet hos förening. 

 

Beslut fattas av DK och kan överklagas hos VU. 

 

Domare som uppträtt på ett icke föredömligt sätt inom verksamheten riskerar en tidsbestämd 

avstängning samt nedklassificering. 

 

Om du som domare i egenskap av ledare eller spelare blir avstängd, så kan det innebära att du 

blir avstängd som domare under samma tidsperiod. 

 

Att i övriga fall ej följa de direktiv som ställs på dig som domare kan bestraffas efter 

förseelsens art. Åtgärderna kan variera och antingen vara i form av att betala en 

administrativ avgift, bli avstängd, bli nedklassificerad eller i värsta fall bli fråntagen 

licens. 
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Nedan följer en sammanfattning av rekommendationer kring användandet av sociala medier 

för domare inom StIBF. För detaljerad information se separat fil (finns i dokumentbanken). 

 

Stil och profil 

Rekommendationer för sociala medier  

Gäller samtliga klassificeringar 

1. Lägg inte upp bilder som kan väcka anstöt eller bilder på alkohol under spelsäsong. 

 

2. Använd vårdat språk på sociala medier. 

 

3. Uttryck aldrig åsikter offentligt om lag som spelar i serier du dömer eller har 

ambition av att döma. Kommentera aldrig på lagsidor. 

 

4. Uttryck aldrig åsikter offentligt om domarkollegor eller åsikter som kan uppfattas 

som diskriminerande. 

 

5. Matchrelaterade inlägg endast i positiv och neutral bemärkelse. 

 

 

3. INSTRUKTIONER FÖR ATT SÖKA DOMARARVODEN 
Utbetalning av domarersättning sker via iBIS och söks efter matchen är spelad. Domararvode 

betalas ut cirka två gånger i månaden. Arvoden som inte söks innan 2 maj 2022 kommer ej 

att betalas ut. 

 

Vid träningsmatcher är StIBF:s kvittens fortfarande giltig och ska ifyllas med samtliga 

obligatoriska uppgifter. 

 

Nedan har du utbetalningsdatum för säsongen 21-22. Domararvodet behöver sökas senast kl 

09.00 angivna datum för att hinna med utbetalningen samma vecka. 

 

Sista ansökningsdag Utbetalningsdag Sista ansökningsdag Utbetalningsdag 

30 augusti 2021 3 september 2021 10 januari 2022 14 januari 2022 

13 september 2021 17 september 2021 24 januari 2022 28 januari 2022 

27 september 2021 1 oktober 2021 7 februari 2022 11 februari 2022 

11 oktober 2021 15 oktober 2021 21 februari 2022 25 februari 2022 

25 oktober 2021 29 oktober 2021 7 mars 2022 11 mars 2022 

8 november 2021 12 november 2021 21 mars 2022 25 mars 2022 

22 november 2021 26 november 2021 4 april 2022 8 april 2022 

6 december 2021 10 december 2021 18 april 2022 22 april 2022 

20 december 2021 23 december 2021 2 maj 2022 6 maj 2022 

 

Instruktioner för att ansöka om arvode:  

1. Logga in i iBIS. https://ibis.innebandy.se/IbisKlient/, välj domare och fyll i dina 

inloggningsuppgifter. 

 

2. När du loggats in så klicka på uppdrag uppe till vänster, i menyraden nedanför som dyker 

upp väljer du ersättning. 

 

https://ibis.innebandy.se/IbisKlient/
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3. Nu dyker en lista med alla dina uppdrag upp. Längst ut till höger i orange text på de 

matcher du dömt står det ”Begär ersättning”. Klicka där.  

 
4. Arvodet för matchen är förifyllt. Det enda du behöver göra är att klicka på skicka. Obs! 

Reseersättning ansöker ni inte via iBIS utan via blanketten som tidigare.  

 
 

 

4. RESEERSÄTTNING 
Resekostnadsersättningar utgår enligt följande: 

- Vid resa med egen bil erhålles ersättning med 1.85kr/km, den kortaste vägen. 

- Vid resa med allmänna trafikmedel utgår reseersättning enligt SL-trafikens billigaste 

alternativ. Maxbelopp för reseersättning med allmänna trafikmedel är den samma som 

ett termins-/månadskort. 

 

Om domare dömer match av SIBF administrerad serie, utgår ingen reseersättning från StIBF, 

då SIBF utbetalar sådan. 

 

Reseräkningar betalas ut den 25:e varje månad. Reseräkningar skall vara inskickade till 

domarkonsulent på StIBF senast den 10:e i månaden för utbetalning den 25:e.  

Efter säsongsavslut skall reseräkning och andra eventuella ersättningar (arvoden) vara StIBF 

tillhanda senast den 2 maj. Reseräkningar, kvittenser och arvodesansökningar som inkommer 

efter detta datum kommer inte behandlas. 

 

Domare ska sträva efter att samåka till uppdragen. 

 

Domare som bor utanför StIBF:s distrikt erhåller reseersättning från distriktets yttre gräns.  

De som berörs av detta, skall hos StIBF:s kansli, före match ta reda om var gränserna går. 
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5. WALK-OVER MATCH 
Vid Walk-Over (W.O.) skall alltid ett matchprotokoll fyllas i med laguppställning (gäller ej blå 

nivå där protokoll inte används). Råkar ni ut för en W.O.-match ska domarkonsulent mailas 

direkt efter match och eventuellt matchprotokoll bifogas i mailet. 

 

W.O. skall utdömas: 

- när ett lag inte kommer till spel. Vänta en period innan W.O. utdöms. 

- när ett lag inte har tillräckligt många spelare (fem utespelare och korrekt utrustad 

målvakt). 

 

Domaren ska blåsa igång och av matchen med det närvarande laget korrekt uppställt (fem 

utespelare och en tävlingsklädd målvakt) på planen för att bekräfta sitt beslut. När domarnas 

rapport nått förbundet går ärendet till Tävlingskommittén (TK). Resultatet eller annan åtgärd 

som TK kan utdöma ska inte diskuteras av domarna. Detta kan av lagen missförstås eller tolkas 

på felaktigt sätt. 

 

Arvodet vid W.O. utbetalas av StIBF. Vid anspråk på W.O.-ersättning skall korrekt ifyllt kvitto 

med matchnummer, skickas in till kansliet tillsammans med W.O.-protokoll (OBS! Vid W.O.-

match skall arvodet ej sökas i iBIS, utan kvittens skall mailas till domarkonsulent). Protokollet 

skall vara kansliet tillhanda senast andra vardagen efter W.O.-match. Med W.O.-match menas 

match som du är kallad till och är på plats för uppdrag och något av lagen inte dyker upp eller 

att matchen av någon anledning inte blir spelad. 

 

En match som ställs in med tre dagar eller mindre till utsatt matchdag, berättigar domare till 

W.O.-ersättning. Detta innebär att domare har rätt till sitt arvode om en lördagsmatch blir 

inställd på onsdagen. Observera att domaren fortfarande är skyldig att genomföra resterande 

uppdrag. 

 

I de fall matcher ställs in, flyttas eller stryks p.g.a. väderförhållanden, struket kval eller av andra 

orsaker som StIBF inte kan styra över utgår inget arvode. 

 

Vid orsaker påverkade av hallförhållanden, s.k. onaturliga spelförhållanden, utgår fullt arvode 

endast vid matcher inställda med mindre än 24tim i förväg. 

 

6. COACHVERKSAMHET 
StIBF:s Domarcoacher arbetar ute på fältet och coachar våra domare. Deras uppgift handlar om 

att utbilda och utveckla. DK vill tydliggöra att domarcoacherna ska vara ett stöd och en positiv 

kraft för våra domare, de är där för att hjälpa och inte att stjälpa. 

 

Domarcoacherna skall meddela berört domarpar om den kommande coachningen senast tre 

dagar innan uppdraget. 

 

Efter matchen sätter sig coachen och domarparet ned för att diskutera insatsen där domarna 

får coachens syn på matchen och ger positiv och konstruktiv kritik, råd och tips inför det fortsatta 

dömandet. Observationsprotokoll läggs in i iBIS av observatören senast en vecka efter match. 
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7. DIREKTIV FÖR TILLSÄTTNING 
Tillsättningen av matcher sker efter denna indelning. Godkännande för att döma match i högre 

serie än sin egen klassificering kan endast ges av domarkonsulent och/eller DK. För mer info se 

dokument Seriebehörigheter. 

 

Förbundsdomare: 
Dömer i samtliga av StIBF administrerade serier. 

 

Distrikt Elit: 
Dömer samtliga matcher på distriktsnivå. 

 

Klass 4: 
Dömer högst D2, H3, DJ19:1 och HJ19:1. 

 

Klass 3: 
Dömer högst D2 och H4. 

 

Klass 2: 
Dömer högst D3 och H5. 

 

Klass 1: 
Dömer främst ungdomsmatcher. Kan även ges möjlighet att döma matcher på K2-nivå. 
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8. KRAV/DIREKTIV FÖR KLASSIFICERING 
För att tillhöra en specifik klass måste domaren/domarparet uppfylla de krav som ställs. 

Klarar domaren inte kraven för sin klass kommer domaren bli temporärt nedklassificerad. Vid 

godkänt löp-/regelprov kommer domaren att återfå sin klassificering. Domare som ej klarat 

kravprofilen den 30 april blir per automatik nedklassificerade inför nästa säsong. 

8.1 Löptest 

Löptestet är obligatoriskt för samtliga domare klassade K2 eller högre.  

 

 Återbud 

SIBF 

Distrikts 

Elit 

Klass 4 Klass 3 Klass 2 Klass 1 

Yo-Yo Enligt SIBF 14:8 13:4 12:3 11:2* - 

Cooper 

3km 
Enligt SIBF 14:30 15:00 - - - 

*Löptest för Klass 2 stryks för säsongen 2021-2022 med grund i rådande förutsättningar. 

 

För att vara aktuell för nominering till SIBF krävs godkänt löptest enligt SIBFs kravbild. 

För domare klassade K3 eller lägre godkänner DK intyg på godkänt löptest från tillhörande 

förening där domaren är aktiv. Domarens ansvariga tränare ska maila in testresultat till 

domarkonsulent. Löptestet ska vara genomfört efter 1 juli 2021.  

 

Klarar domaren inte kravet för sin klass blir domaren nedklassificerad en klass. Nedklassificering 

sker 30 september. Om domare efter detta datum visar upp godkänt löptest återfår domaren 

sin klassificering, dock åligger det domaren att själv anordna tid, plats och instruktör/filma själv 

(filmen skall vara oklippt, innehålla hela testet och det skall tydligt framgå att sträckan är 20 

meter samt pipen höras).  

8.2 Regelprov  

Samtliga domare skall klara godkänt resultat. Klarar domaren inte kravet för sin klassificering 

blir domaren temporärt nedklassificerad till den klass den har klarat på regelprovet. Omprov 

skrivs digitalt och skall vara godkänt senast 30 september. 

8.3 Upp- respektive nedklassificering 

DK är yttersta instans för upp- respektive nedklassificering och avgör i varje enskilt fall om 

domaren/parets klassificering. 

 

I vissa specifika fall kan DK ge dispens för par angående klassificering om särskilda skäl 

föreligger. Dispens ska meddelas och motiveras skriftligt. 

 

Uppklassificering 

 

För att kunna bli uppklassificerad krävs det att man:  

- genomgått kurs och där blivit godkänd.  

- genomfört godkänt löptest för sin klassificering.  

- skrivit regelprov och fått godkänt resultat för sin klass.  

- blivit observerad och fått goda referenser.  

- har skött sina åtaganden gentemot förbundet (t.ex. lämnat få  

återbud, skickat in matchprotokoll i tid, följt direktiv m.m.). 

- agerar professionellt på och utanför innebandyplanen. 
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Nedklassificering 

 

En domare kan bli nedklassificerad om man:  

- missköter sina åtaganden gentemot förbundet.  

- uppträder på ett icke föredömligt sätt inom verksamheten.  

- inte klarar krav på löp-/regeltest. 

9. UTBILDNINGSPLAN 
Distrikts Elit, K4-K2 

 

Kurs  Fortbildningskurs på StIBF anvisad lokal i augusti. 

Licenskväll  På av StIBF anvisad lokal i september. 

Omtest  Löpande fram till 30 september. Därefter på eget ansvar. 

Mittsäsongsträff December enligt separat utskick. 

 

 

10. KLASSIFICERING-, TELE- & ADRESSLISTA 
 

Klassificeringslistan finns i dokumentbanken på www.stibf.se samt i vårt facebookforum 

”Information och Diskussion”. 

Tele- & Adresslistan finns tillgänglig på ibis.innebandy.se. 

  

http://www.stibf.se/
http://www.ibis.innebandy.se/
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11. DOMARFORUM 
Stockholms Innebandyförbund har två Facebookgrupper som du som domare bör vara medlem 

i. Dessa forum är stängda och är bara för distriktsdomare. Ni hittar lätt grupperna genom att 

skriva i deras namn i sökfältet på facebook.  

”Stockholms Innebandyförbund Domarforum Information och Diskussion” 

”Stockholms Innebandyförbunds Domarforum Tillsättning och Matchbyten” 

Efter att man ansökt om att bli medlem och blivit godkänd får man tillgång till forumen.  

DK är administratörer för forumen.  

Många domare är även spelare, ledare eller funktionärer och det är för allas trivsel viktigt att vi 

aldrig hänger ut någon vid namn eller tydliggör position inom vilket lag/förening. 

Har man upplevt ett missnöje med en spelare, ledare eller funktionär ska man kontakta 
förbundet så att åtgärder kan vidtas. 

”Stockholms Innebandyförbund Domarforum Information och Diskussion” 

Detta forum använder vi för information från DK, diskussion, regel och tolkningsfrågor, bilder 

ute från hallarna, evenemang, matchkvällar m.m. Här kan du alltid göra inlägg om du har någon 

regelfråga, någon konstig situation som uppstått under match som du inte är säker på hur du 
ska hantera m.m. 

”Stockholms Innebandyförbunds Domarforum Tillsättning och Matchbyten” 

Detta forum används ENDAST för tillsättning och matchbyten. 

När du byter match skall följande information framgå: 

Klassificeringskrav 

Datum 

Klockslag 

Serie 

Hall 

Hemmalag – Bortalag 
Kollega 

Information om bytet mailas till domarkonsulent som sedan bekräftar bytet. När bytet är 
bekräftat ta bort inlägget.  

OBS! Bytet är inte godkänt och genomfört förens godkännande har givits från 

domarkonsulent eller DK-medlem. När bytet är godkänt är det viktigt att du meddelar 
den andra domaren och sen tar bort ditt inlägg. 

 

12. DIREKTIV OCH FOKUSPUNKTER 
Ett direktiv är ett beslut från Domarkommittén som förtydligar handhavande och/eller 

tillämpning av regelverk och tävlingsbestämmelser under innevarande säsong. 

 

Ett direktiv gäller tills regeländring eller ny tävlingsbestämmelse kommer. 

 

Domarkommittén kan besluta om fler direktiv under pågående säsong. 

 

Fokuspunkter är punkter som domarkommittén anser är extra viktiga, vilka domarkåren skall 

lägga extra fokus på under säsongen. 

 

Direktiven och fokuspunkterna presenteras även på hemsidan, Facebook och mail. 
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Särskilda direktiv kring turneringar och slutspel hänvisas till TK och gällande tävlingsföreskrifter. 

 

13.1 Fokuspunkter säsongen 2021-2022: 

Svordomar och könsord 

Inför säsongen 2021-2022 inför Stockholms Innebandyförbund nolltolerans mot könsord och 

andra grova ord. Bestraffning ska utdelas enligt nedan:  

 Svordom som ropas ut. Tillsägelse och därefter U2+10 vid fortsatt beteende. 

(Förtydligande: ett lågt mumlande/spontan reaktion riktat mot egen person vid 

besvikelse skall ej bestraffas). (610:1) 

 Könsord: U2+10 (610:1) 

 Könsord riktat mot spelare/ledare/domare/publik: M3 (617:3) 

Fokus på beteende i byteszoner 

Uppmärksamma upprepade protester samt gester från spelare och ledare i byteszoner. Vid 

följande rekommenderar DK att använda bestraffningstrappan som åtgärdsrutin enligt nedan: 

1. Muntlig tillsägelse. (605:22) 

2. U2 - Protest mot domslut. (605:22) 

3. U2+10 - Osportsligt uppträdande. (610:1) 

4. M1 respektive M2 - Fortsatt/upprepat osportsligt uppträdande (ej hotfullt uppträdande) 

– M1 för spelare samt M2 för ledare. (spelare 613:4, ledare 615:3) 

Fortsatta protester 

DK vill att domarkåren tydligare och mer konsekvent bestraffar fortsatta protester. I detta avses 

de protester som uppkommer när en spelare eller ledare efter domslut fortsätter protestera. Här 

åsyftas inte den första spontana reaktionen som uppkommer i situationen utan det/de 

efterföljande agerandet/protesterna. Detta ska bestraffas enligt regelboken med U2. (605:22) 

Spelförstörande moment: (605:1, 605:2) 

För att stävja spelförstörande moment har domarna i Stockholms Innebandyförbund, inför 

säsongen 2021/22, fått direktiv att utdöma U2 vid situationer i syfte att vinna en betydande 

fördel. Exempel på spelförstörande moment är slag/låsningar/lyftningar/fasthållningar utan 

chans att vinna boll och/eller för att vinna en betydande fördel. 

Fasthållningar 

DK upplever att fasthållningar har ökat senaste åren. Både från försvarare men även från 

bollhållare som använder icke klubbförande hand för att hålla bort motståndares klubbor och 

liknande. Domare ska i större utsträckning bestraffa dessa förseelser enligt regelhandboken.  

Frislag - När en spelare håller i en motståndare eller motståndares klubba. (507:2) 

U2 - När en spelare utan chans att nå bollen eller för att vinna en betydande fördel håller i en 

motståndare eller motståndarens klubba. (605:2) 
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13. REGELUNDANTAG 
Regelundantag beslutas av Domarkomittén och Tävlingskomittén gemensamt och gäller 

ENDAST i Stockholms Innebandyförbunds seriespel samt slutspel. Nedanstående regelundantag 

gäller inte i cuper eller andra distrikt såvida inte detta meddelas specifikt av arrangören. 

 

14.1 Regelundantag vid seriematcher, godkända av Svenska 
Innebandyförbundet 

1. Speltid 

Speltiden skall vara 3x20 min rullande tid med de tre (3) sista minuterna effektiva.  

Undantag för röd nivå där speltiden är 3x15 min med sista tre (3) effektiva samt blå nivå där 

speltiden är 2x20 min rullande tid. 

I herrar div 2 samt damer div 1 skall speltiden dock vara effektiv enligt regelhandboken. 

(Regelundantag 201:2) 

 

2. Paustid 
Paustiden ska vara fem (5) min i samtliga serier förutom D1, H2 samt på blå nivå. I blå serier 

ska paustiden vara mellan tre (3) och fem (5) min och det är domaren som avgör när spelet 

skall startas.  

I herrar div 2 samt damer div 1 ska tio (10) minuters paus alltid tillämpas enligt regelboken.  

(Regelundantag 201:1) 

14.2 Regelundantag vid ungdomsmatcher, godkända av Svenska 

Innebandyförbundet 

Detta gäller på röd och blå nivå. 

1. Ej uppskriven i matchprotokoll 
När en spelare som är inte är noterad i matchprotokollet deltar i en ungdomsmatch skall detta 

bestraffas med 2 minuters lagstraff. Spelaren noteras därefter och får fortsätta matchen. 

(Regelundantag 613:1) 

 

2. Västar/Matchtröjor 
I ungdomsmatcher kan domarna godkänna spel med västar istället för att ställa in matchen. 

Föreningen som genomför matchen i västar kan bötfällas enligt gällande bestämmelser. 

(Regelundantag 401:1 samt 401:3) 

 

3. Målvakt 
Det är tillåtet att delta som utespelare trots att man tidigare i matchen deltagit som målvakt. 

(Regelundantag 303:1) 
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14. STOCKHOLMSPLANUPPDELNINGEN 
Nedan följer en kort sammanfattning av Stockholmsplanuppdelningen. För detaljerad 

information, se separat dokument (finns på Facebook samt i dokumentbanken). 

 

Syfte: Hitta en grund att stå på när man dömer med olika domare. Om alla gör lika underlättar 

det när man dömer med många olika. Hur ni gör när ni dömer med er ordinarie domarkollega 

är helt upp till er själva.  

PD = Plandomare 

MD= Måldomare 

 

                              
   Uppställt anfallsspel          Spelvändningar/Långa spelet      6-5   

 
Måldomarens position på förlängda mållinjen 

15. ÖVRIG INFORMATION 
Skriftlig information skickas via iBIS, Facebook och mail till respektive domare.  
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16. SERIEBEHÖRIGHETER 

 

Seriebehörigheter 2021-2022
Får döma denna serie

Får döma denna serie vid behov. (OK från DK krävs  vid byte)

Får ej döma denna serie.

DE K4 K3 K2 K1

H2

H3

H4

H5 Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

HU

HJ1

HJ2

HJ3 Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

D1

D2

D3 Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

DU Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

Dam veteran Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

DJ1

DJ2

HV1

HV2 Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

P Mörkröd svår

P Mörkröd Medelsvår

P Mörkröd Medel  Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

P Mörkröd Medel lätt Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

P Mörkröd Lätt Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

P Ljusröd Svår

P Ljusröd Medelsvår

P l jusröd Medel  

P Ljusröd Medel lätt

P Ljusröd Lätt

F Röd Svår

F Röd Medelsvår

F Röd Medel  Möjl ighet kan ges  ti l l  K1 med lämpl ig å lder

F Röd Medel lätt

F Röd Lätt

P Blå  Svårsvår

P Blå  Svårlätt

P Blå  Medelsvår

P Blå  medel lätt 

F Blå  Svår

F blå  Medelsvår

F Blå  Medel lätt

Juniora l l svenskan HJ

Juniora l l svenskan DJ

Bäst i  s tan Herr

Bäst i  s tan Dam

Bäst i  s tan HJ

Bäst i  s tan DJ

Bäst i  s tan P röd 

Bäst i  s tan F röd 

DIL HJ

DIL DJ
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17. DOMARARVODEN 
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HERR 2 760 3x20 JA 10 JA JA JA JA JA 

HERR 3 600 3x20 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

HERR 4 550 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

HERR 5 500 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

HERR U Utveckling 420 3x20 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

HERR V 1 420 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

HERR V 2 380 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

HJ 19 1 540 3x20 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

HJ 19 2 420 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

HJ 19 3 400 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

DAM 1 760 3x20 JA 10 JA JA JA JA JA 

DAM 2 560 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

DAM 3 500 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

DAM U 1 420 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

DAM V 1 380 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

DJ 19  1 540 3x20 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

DJ 19  2 420 3x20 Sista 3min 5 NEJ JA JA JA JA 

P Mörkröd Svår 330 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Mörkröd Medelsvår 330 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Mörkröd Medel 330 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Mörkröd Medellätt 330 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Mörkröd Lätt 330 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Ljusröd Svår 330 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Ljusröd Medelsvår 270 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Ljusröd Medel 270 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Ljusröd Medellätt 270 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Ljusröd Lätt 270 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

F Röd Svår 330 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

F Röd Medelsvår 330 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

F Röd Medel 270 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

F Röd Medellätt 270 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

F Röd Lätt 270 3x15 Sista 3min 5 NEJ JA JA NEJ NEJ 

P Blå Svår-Svår 220 2x20 NEJ 3 – 5 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

P Blå Svår-Lätt 220 2x20 NEJ 3 – 5 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

P Blå Medelsvår 220 2x20 NEJ 3 – 5 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

P Blå Medellätt 220 2x20 NEJ 3 – 5 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

F Blå Svår 220 2x20 NEJ 3 – 5 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

F Blå Medelsvår 220 2x20 NEJ 3 – 5 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

F Blå Medellätt 220 2x20 NEJ 3 – 5 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

           

H / D, BiS Gruppspel 380 2x20 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

H / D, BiS Slutspel 640 3x20 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

H / D, BiS Final 760 3x20 Sista 3min 10 JA JA JA JA JA 

HJ/DJ, BiS Gruppspel 380 2x20 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

HJ/DJ, BiS Slutspel 540 3x20 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

HJ/DJ, BiS Final 600 3x20 Sista 3min 10 JA JA JA JA JA 

Ung, BiS Gruppspel 300 2x20 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

Ung, BiS Slutspel 320 3x15 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

Ung, BiS Final 350 3x15 Sista 3min 5 JA JA JA JA JA 

 

 I slutspel/kvalspel och Bäst i Stan skall lagen dela på arvodet om inte särskilda direktiv 

föreligger. 

 Rekommenderat arvode för träningsmatcher: 75% av högsta ordinarie arvode + 

reseersättning. 


