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Skånes IBF inbjuder härmed er förening till Skånemästerskapen 2023 för motionslag. SkM spelas 
enligt Svenska IBS:s regler och tävlingsbestämmelser samt Skånes IBF:s lokala förutsättningar och 
tävlingskrav.

Skånemästerskapen för motionslag spelas i turneringsform. Detta betyder att tävlingen avgörs under 
en helgs turneringsspel, enligt reglerna i SIBF:s tävlingsbestämmelser. Lördagens gruppspel 
kommer att avgöras i fyralagsgrupper (avvikelser kan förekomma). Varje lag kommer att få spela 
minst tre matcher (med reservation för urdragningar). Matchtiden är 2 x 15 minuter.I söndagens 
slutspel (ett fåtal slutspelsmatcher kan spelas redan under lördagen) förlängs oavgjord match 
maximalt 10 minuter, därefter avgör straffläggning. 

15-16 april:  Damer och Herrar 

Lag/Förening: Varje förening har rätt att anmäla flera lag per klass. En enskild spelare får   
   endast delta i ett lag. Man kan alltså inte flytta spelare mellan lagen under  
   turneringens gång.

Anmälan:  Görs via detta formulär: https://forms.gle/5S4y7i7uRCRQGsmj9
   Anmälan skall vara Skånes IBF tillhanda senast fredagen den 13 januari 2023. 

Kostnad:  1700 kr/lag. 

Inbetalning:  Skånes IBF fakturerar anmälningsavgiften efter sista anmälningsdag. 

Efteranmälan: Efteranmälan sker i mån av plats.

Priser:   Pokal och 20 plaketter delas ut till finallagen (1:an och 2:an) i respektive klass  
   och slutspel.

Motionslicens: Spelare i motionsklasserna i Skånemästerskapen ska inneha motionslicens.  
   Spelare som under säsongen 22/23 spelat matcher i vanligt seriespel med guld-,  
   svart/lila- eller röd licens får ej delta i turneringen även om licensen har 
   omvandlats till en motionslicens.

Kombinerade lag: Kombinerade lag får delta i Skånemästerskapen, vilket ska meddelas Skånes IBF  
   i samband med anmälan.

Slutspel:  De två bästa lagen i varje grupp går vidare till slutspel. 

Arrangörer:  Ansökan om arrangörskap skickar ni in i samband med anmälan 
   senast den 13 januari.

Frågor:  Besvaras av Peter Dahlberg på tel 040-600 59 60.



ARRANGÖRER TILL SkM SÖKES!
För att kunna genomföra Skånemästerskapen är vi i behov av att många föreningar ställer upp och
arrangerar aktuella helger. Ni som är intresserade skickar in arrangörsanmälan nedan till oss.

Observera följande saker om arrangemanget:
• Det är ni som förening som står för bokningen av hall.
• Förbundet tillsätter och betalar domarna. 
• Förbundet betalar hallhyror (fakturerade av er).
• Tilldelade arrangemang kommer att meddelas berörda föreningar i mitten av februari. 

I urvalsprocessen kan hänsyn tas till hallens faciliteter såsom läktarkapacitet, omklädningsrum etc.

OBS! Ansökan mailas till peter.dahlberg@innebandy.se, senast fredagen den 13 januari 2023!

Arrangörsanmälan till Skånemästerskapen

Vi är intresserade av att arrangera SkM och har ringat in nedan klasser vi vill arrangera.

 25 mars      Gruppspel Damjunior 20 (DJ02)  
 25 mars     Gruppspel Herrjunior 20 (HJ02)
 25 mars      Gruppspel Flickor A (F06)
 25 mars      Gruppspel Pojkar A (P06)
 25 mars      Gruppspel Flickor C (F08)
 25 mars      Gruppspel Pojkar C (P08)
 25 mars      Gruppspel Flickor E (F10)
 25 mars      Gruppspel Pojkar E (P10)

 26 mars A-Slutspel DJ20, HJ20, FA, PA, FC, PC, FE och PE
 26 mars B-Slutspel FA, PA, FC, PC, FE och PE

 15 april   Gruppspel Damjunior 18 (DJ04)
 15 april   Gruppspel Herrjunior 18 (HJ04)
 15 april   Gruppspel Flickor B (F07)
 15 april   Gruppspel Pojkar B (P07)
 15 april      Gruppspel Flickor D (F09)
 15 april      Gruppspel Pojkar D (P09)
 15 april Gruppspel Motion Damer 
 15 april Gruppspel Motion Herrar

 16 april   A-slutspel DJ18, HJ18, FB, PB, FD, PD, MD, MH
 16 april   B-slutspel FB, PB, FD, PD 
 
Förening:_________________________Kontaktperson:________________________ 

e-post:___________________________Telefon:_______________________________

Vi har följande hall/hallar till förfogande: 

________________________________________________________________________


