
 

 

Tävlingsavgifter och urdragningsavgifter säsongen 2022/2023 

WO: 

WO junior/senior (+ styrkta kostnader för motståndarlaget + resa 100 kr/mil t o r)  2000 kr 

WO ungdom (+ styrkta kostnader för motståndarlaget + resa 100 kr/mil t o r)  1500 kr 

Samt alltid full kostnad för domararvode. 

Protest: 

Protestavgift per protest       2000 kr 
Särskilda bestämmelser för protester finns i tävlingsbestämmelserna 
 
Matchflytt:  
Matchflytt är kostnadsfritt fram till 7 dagar innan match. 
 
Inom sju dagar (7) är kostanden: 
Matchflytt seniorer         1500 kr 
Matchflytt röd-juniorer         1000 kr 
Matchflytt grön-blå         500 kr 
 
Utöver matchflytten tillkommer avgift med domararvode utifrån: 
0-48h innan matchstart 100% av domararvodet  
48-96 innan matchstart 50% av domararvodet. 
 
Urdragningsavgifter: 
Urdragningsavgift junior/senior 16/7–30/9     3000 kr 
Urdragningsavgift junior/senior 1/10 – senare    6000 kr 
Urdragningsavgift Röd 30/7 - 30/9      2000 kr 
Urdragningsavgift Röd 1/10 – senare      3000 kr 
  
Urdragningsavgift Grön-Blå 1/9 – senare     3000 kr 
Sista dag att korrigera röda serier utan kostnad: 30-juli (30% av deltagaravgiften återbetalas ej) 
Sista dag att korrigera gröna-blåa serier utan kostnad: 30-aug (30% av deltagaravgiften 
återbetalas ej)  

Urdragningar efter 1-september debiteras med full anmälningsavgift samt urdragningsavgift 
 
Urdragning DM/GS: 
Urdragning junior/senior 59–7 dagar innan gruppspel   3000 kr 
Urdragning junior/senior 6 dagar eller senare    10000 kr 
Urdragning Grön-Blå-Röd 59–7 dagar innan gruppspel  2000 kr 
Urdragning Grön-Blå-Röd 6 dagar eller senare    4000 kr 
 
Urdragningar debiteras alltid med full anmälningsavgift samt urdragningsavgift. DM och GS är 
automatisk anmälan i och med serieanmälan. 



 

 

 
Övriga avgifter: 
Ledare ej innehavande av gilltig ledarlicens    500* p/match 
 
Felaktiga eller ej uppgivna kontaktuppgifter i IBIS senast den 1 oktober. 1000 kr 
(lagledare, tränare, styrelse samt föreningsuppgifter med adress, post/bankgiro, e-post, dräktfärger.) 
 

 
Års/Kansliavgift: 
Gävleborgs IBF förslag:Summa:	
1 lag barn & ungdom B-licens	 	 	 	 	 	 	 4000	
1 lag senior A-licens 		 	 	 	 	 	 	 	 5000	
2-4 lag           7000	
5-10 lag          8000	
mer än 10 lag		 	 	 	 	 	 	 	 	 10000	
 
Konferenser: 
Ej deltagit på tävlings/serie/ordförande konferenser eller andra obligatoriska träffar   1000 kr/tillfälle 
 
Förening saknar SIU-Anpassning (Lag på grön-blå-röd)                    3000 kr/säsong 

 
Tävlingsavgifter 
Tävlingsavgifter kopplat till specifik tävling finns i seriedirektiven för respektive tävling. 


