
 

 

Information till distriktslagen inför säsongen 2022 - 23 

Här kommer information kring seriespelet denna säsong för föreningar och lag i distriktets 

högsta serier, D1, H2, H3N samt Utvecklingsserierna för Damer och Herrar. Det är mycket 

viktigt att alla berörda ledare tar del av informationen så att alla vet vad som förväntas i 

samband med matcherna. 

 

Licensiering 

Tänk på att samtliga spelare måste vara licensierade i innebandyns administrationssystem (iBIS) inför 

er första match för säsongen. Föreningskansliet eller föreningsadministratören kan ordna detta. 

 

Kontaktuppgifter i iBIS 

För VIBF:s och er skull måste lagets ledare och kontaktpersoner vara registrerade och kopplade till 

laget i iBIS med e-post samt mobilnummer. Viktigt då både VIBF och motståndare behöver komma i 

kontakt med någon i laget, t. ex för matchändringar och kallelse till match. Uppdatera även tröjfärger 

i iBIS. 

 

Kallelse av motståndarlag och domare 

Hemmalag ska kalla motståndarlag samt domare senast 2 dagar före match. Meddela spelplats och 

matchtid samt färger på matchställ. Kallelsen görs enklast via iBIS. Om ni ej får svar, ring eller skicka 

SMS. Viktigt att ni får en bekräftelse på kallelsen. Om ni ej fått svar senast 24 timmar innan match, 

kontakta VIBF:s kansli eller domarjouren. 

 

 

 

 

 

 

 

Domararvoden betalas ut av Västerbottens Innebandyförbund 

Västerbottens Innebandyförbund (VIBF) betalar ut domarvoden åt föreningarna som 

betalningsförmedlare. Det innebär att Västerbottens Innebandyförbund sköter utbetalningen 

till distriktets domare genom ersättningsmodulen i iBIS. 

Digital ersättning till domare kommer även fortsättningsvis att tillämpas i samtliga tävlingar 

som administreras av VIBF. Det gäller från distriktets högsta serier ner till ungdomsserierna 

samt DM. Gäller ej vid träningsmatcher. 

 



 
 

 

Speltider 

Damer div. 1, Herrar div. 2 – 3 X 20 minuter effektiv tid 

H3 N samt Utvecklingsserierna Damer och Herrar – 3 X 20 minuter rullande tid, sista 3 min effektiva 

Sidbyten 

Från och med den här säsongen återgår Svensk Innebandy till sidbyten i samband med periodpauser. 

Detta frångicks tillfälligt p g a Covidrestriktioner säsongerna 2020 – 2021 samt 2021 – 2022.  

 

Domaråterbud 

Vid sent inställda matcher eller domarfrågor efter kansliets öppettider hänvisas till VIBF.s domarjour 

på tel. 090 – 77 85 10. Gäller endast Umeå. I Skellefteå kontaktas Bobby Hjelte 070-518 17 74. 

 

Matchändring 

Matchändringar med kort varsel skapar stora bekymmer för VIBFs kansli, våra domartillsättare och 

givetvis för domarna. Vi har ett begränsat antal domare och för att det ska fungera för 

domartillsättarna måste de planera tillsättningen i god tid. För höstens och vinterns matcher fram till 

juluppehållet, får lagen fram till 1 oktober på sig att gå igenom sina spelprogram och ta tag i 

eventuella matchflyttar. Vi kommer inte att ta ut någon avgift för matchflyttar om de görs innan 

detta datum. Efter 1 oktober kommer varje matchändring inom detta tidsintervall att debiteras 

med 500 kronor oavsett orsak. För vinterns och vårens matcher efter juluppehållet gäller senast 1 

december. 

Vid matchändringar kontaktas motståndarlaget och man kommer överens om ny matchtid. 

Matchändringen måste ske i dialog med VIBF för att det ska fungera med halltider och domare. Om 

möjligt läggs matchen på en vardagkväll på lagets egen träningstid. 

 

Händelserapportering – Resultatrapportering 

För Västerbottens distriktsserier gäller följande: 

I D1/H2 är det online-rapportering av matchhändelser som gäller. 

   

Matchhändelser: 

Hemmalaget i VIBF:s högsta distriktsserier D1/H2, ansvarar för att online-rapportering sker vid varje 

hemmamatch. Detta innebär att någon i sekretariatet under pågående match registrerar de 

matchhändelser som uppstår, t. ex mål, målpass, utvisning mm.  

Till matchstatistik hör skottstatistik och publiksiffra för matchen.  

Online-rapportering kan göras på två olika sätt. Antingen via iBIS där inloggning krävs av 

föreningsanvändare, eller via den mobila iBIS-klienten som är anpassad för surfplattor och 

smartphones. Se texten nedan. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Mobil iBIS-klient för händelserapportering, domare och resultatrapportering 

Man kan också använda den smidiga iBIS-klienten anpassad för mobiler och surfplattor när ni ska 

händelserapportera era matcher eller bara resultatrapportera. Ingen inloggning krävs utan det enda 

som behövs är matchnummer samt kontrollkod som finns angivet på matchprotokollet. Ingen 

internetanslutning krävs då det kan göras via mobilnätet.  

m.ibis.innebandy.se - OBS! Inget www före 

OBS! Denna mobilklient kommer inom kort att ersättas med något som heter ”Mitt iBIS”. Mer info 

kommer då allt är klart. 

 

Förening som ej fullgjort sina plikter åläggs att betala administrativa merkostnader enligt VIBF:s 

avgiftstariffer. 

 

I övriga distriktsserier (Damer Utveckling samt Herrar Utveckling): 

 

* Möjligheten att online-rapportera matchhändelser finns och är ett önskemål från VIBF men inte ett 

krav. 

 

* Hemmalaget ansvarar för att rapportera in slutresultat senast 1 timme efter spelad match 

 

* Första vardagen efter spelad match skall matchen vara händelserapporterad i iBIS. 

 

* VIBF uppmanar samtliga lag att så fort som möjligt göra detta för att öka servicen mot övriga 

intressenter. 

 

Skyddsglasögon säsongen 2022 - 2023 

Från och med 1 juli 2019 förändrades reglerna för skyddsglasögon och följande gäller: 

Spelare som deltar i tävling avsedd för åldersklasserna röd, blå och grön, 16 år eller yngre, ska bära 

godkända skyddsglasögon. Detta gäller oavsett spelarens födelseår. Spelare med särskilda skäl 

omfattas av en generell dispens från detta krav. Särskilda skäl anses som: - Medicinska skäl (synfel 

som korrigeras med glasögon). 

Glasögonkravet gäller exempelvis i Distriktslags-SM 16 år samt P16 SM (USM). 

Glasögonkravet gäller inte i exempelvis JAS eller i Västerbottens distriktsserier (D1, H2, H3N eller i 

Utvecklingsserierna för Damer och Herrar). 

http://m.ibis.innebandy.se/

