
 

 

  
  

 
Lokala förutsättningar 

Gäller för spelåret 2022–2023 
 

 
Kapitel och paragrafindelning åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till 

motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser. 
 

 

Kapitel 3 Tävlingens genomförande 

§3 Distriktsserier m.m. 

§3b.  Barn- och ungdomsinnebandy 
 

Åldersdispens i av SDF administrerade tävlingar  
 
Följande gäller för spelare födda 2005 
Generell dispens kan ges för Pojkar och Flickor födda 2005 att delta på Röd nivå. 
Dispensen gäller för en (1) överårig spelare per match och lag. När en spelare som deltagit 
under dispens på Röd nivå återigen deltar på Svart nivå anses dispensen som förbrukad 
för denna spelare.  
 
Nyttjandet av den generella dispensen skall ske innan den 31 januari för att anses som 
giltig. 
 
Ytterligare dispenser avseende Pojkar och Flickor födda 2005 för spel på Röd nivå kan 
medges av TK. 

Spelare födda 2007 i Ljusröda serier 
Det finns en generell dispens för två (2) stycken spelare som är födda 2007 att få delta i 
Ljusröd match.  
Dessa ”överåriga” spelare får inte ha spelat på Mörkröd nivå och blir låsta till Ljusröd nivå 
resten av säsongen.  
För övrigt är spelare födda 2007 hänvisade till spel i Mörkröda serier. 
 
Spelare födda 2009 i Blå serier 
Det finns en generell dispens för två (2) stycken spelare som är födda 2009 att få delta i Blå 
match.  
Dessa ”överåriga” spelare får inte ha spelat på Röd nivå och blir låsta till Blå nivå resten av 
säsongen.  
För övrigt är spelare födda 2009 hänvisade till spel i Röda serier.  
 
Spelare födda 2008 eller senare i Mörkröda serier  
Lag på Mörkröd nivå får ha spelare som är födda 2008 eller senare men den anmälda 
spelartruppen varje match får maximalt bestå av 50 % av spelare födda 2008 eller senare. 
 
Spelare födda 2010 och 2011 i Ljusröda (pojk) och Röda (flick) serier 
Lag på Ljusröd/röd nivå får ha spelare som är födda 2010 och 2011 men spelartruppen varje 
match får maximalt bestå av 50 % av spelare födda 2010 och 2011.  



 

 

 
Spelare födda 2014 i Blå serier 
Lag på Blå nivå får ha spelare som är födda 2014 men spelartruppen varje match får 
maximalt bestå av 50 % av spelare födda 2014. 
 
Flytt av spelare mellan olika nivåer i Blå, Röda och Svarta serier  
Enskilda spelare som bedöms ha kompetens, fysik och sociala förutsättningar kan flytta 
obegränsat antal nivåer uppåt. Flickor och pojkar som deltar i motsatta köns serier får 
flytta mellan de olika nivåerna och färgerna på samma sätt som övriga spelare i dessa 
serier.  
 
Undantag: 
- Enskilda spelare födda 2012 eller senare som endast kan spela i Blå serier som 

högst. 
- Enskilda spelare födda 2014 får delta i blå serier annars är dessa hänvisade till Grön 

nivå (Knatteligan) 
 

Gällande flytt av spelare nedåt är det följande regler som gäller: 
- Spelare som deltar i pojkserier får maximalt delta i match på två (2) nivåer lägre än 

den högsta nivån spelaren deltagit på i match. 
- Spelare som deltar i flickserier får maximalt delta i match på en (1) nivå lägre än 

den högsta nivån spelaren deltagit på i match. 
- I det fall en spelare deltagit i match som ”underårig” spelare på ett färgsegment, 

likställs detta med att spelaren deltagit i den svåraste nivån inom det färgsegment 
som motsvarar spelarens ålder. Möjlig flytt nedåt skall i detta fall utgå från den 
svåraste nivån inom det färgsegment som motsvarar spelarens ålder. 

 
§3c.  Könsdispens  
 
I klasserna Grön, Blå och Röd får pojkar delta i flicklag. I klasserna Grön, Blå och Röd får 
flickor delta i pojklag.  
 
I de fall en spelare deltar i serie avsedd för ett annat kön skall det ske i syfte för individens 
bästa och att spelaren deltar på rätt nivå. 
 
I samtliga senior- och juniorklasser får spelare ansöka om dispens för att spela i klass 
avsedd för annat kön. Detta gäller även i Bäst i Stan. 
 
Överträdelser mot ovanstående andemeningar kan innebära att föreningen tilldöms att 
betala straffavgift och/eller inskränkningar i föreningens framtida möjligheter att flytta 
spelare mellan lag. 
 
§4 Mästerskapstävlingar 

§4b.  Distriktsmästerskap – Bäst i Stan  
 
Tävlingen Bäst i Stan vänder sig till alla föreningar som har lag anmälda i Stockholms 
Innebandyförbunds serier i senior, juniorklasser och en ungdomsklass för spelare födda 
2006–2007 samt även de Stockholmsföreningar med deltagande lag i någon av 
Förbundsserierna. I klassen Herr Senior spelas de inledande två (2) omgångarna i form av 
gruppspel. Lag från division 3, 4 & 5 möts i omgång ett (1) gällande avancemang till 
omgång två (2). I omgång två (2) träder lag från Div 1 och Div 2 in i turneringen. Lag som 
spelar i SSL eller Allsvenskan är seedade och är kvalificerade direkt till slutspelet. 
 
I klassen Dam Senior spelas endast ett gruppspel med lag från division 1, 2 & 3. Lag som 
spelar i Allsvenskan och SSL är seedade och är kvalificerade direkt till slutspelet.  
 



 

 

Den seedning som görs i Bäst i Stan grundar sig på föregående års placering i seriespelet, 
ej på tidigare DM-meriter.  
 
I gruppspelen är speltiden för seniorklassen, juniorklassen och ungdomsklassen rullande 
2x20 minuter. De tre (3) sista minuterna spelas med effektiv speltid. StIBF tillsätter 
arrangörer. 
 
Då gruppspelen i Bäst i Stan är avslutade kan det i vissa av tävlingsklasserna spelas förkval 
för att avgöra vilka lag som slutligen kvalificerar sig till slutspelet.  
 
En spelare får inte representera mer än ett (1) lag i sin aktuella förening i samma 
tävlingsklass i Bäst i Stan. Det innebär till exempel att en spelare inte kan spela i 
föreningens A- och B-lag i samma tävlingsklass i Bäst i Stan. Med tävlingsklass i Bäst i Stan 
menas Bäst i Stan Herr, Bäst i Stan Dam, Bäst i Stan Herrjunior, Bäst i Stan Damjunior, 
Bäst i Stan Ungdom Pojkar 16 och Bäst i Stan ungdom Flickor 16. 
 
En spelare kan representera olika föreningar i Bäst i Stan under samma säsong förutsatt 
att spelaren har sin giltiga licens i den aktuella föreningen vid speltillfället. Detta gäller 
även om en spelare deltar i olika föreningars lag i samma tävlingsklass. 
 
De efterföljande slutspelsomgångarna i seniorklasserna spelas i form av cupspel. Om inte 
annat anges i planeringsinformationen från Stockholms Innebandyförbund så ansvarar 
lagen i slutspelen gemensamt för matchläggningen men hemmalaget bokar halltid och 
ansvarar för alla eventuella kostnader i samband med detta. Senast tjugo (20) dagar före 
speldatum skall Stockholms Innebandyförbund informeras om speltid. Det är varje 
hemmalags skyldighet att skicka matchinbjudan till domare samt motståndare senast 
fyra (4) dagar innan match. Speltiden är rullande 3x20 minuter där de sista tre (3) 
minuterna spelas med effektiv tid. I semifinalerna och finalerna spelas hela matcherna 
med effektiv tid.  
 
I juniorklasserna och Ungdomsklasserna spelas vissa av slutspelsomgångarna i form av 
sammandrag som arrangeras av Stibf i samarbete med föreningar i distriktet. 
 
Speltiden i slutspelet är för juniorer 3 x 20 min där de sista tre (3) minuterna spelas med 
effektiv tid. 
I Ungdomsklassernas slutspel är speltiden 3 x 15 min där de sista tre (3) minuterna spelas 
med effektiv tid. 
 
I Cupomgångarna (slutspelet) i Bäst i Stan spelas sudden death i max fem (5) minuter 
effektiv speltid. Om förlängningen är mållös så följer straffar enligt regelhandboken. 
 
I samtliga matcher i seniorklasserna i Bäst i Stan ska det lag som har lägst serietillhörighet 
(Division) slå straffslag. Antalet straffslag som slås skall vara differensen i antal divisioner 
mellan lagen. Laget som ska slå straffarna kan välja att slå straffarna före match och/eller 
innan start av valfri period och detta skall meddelas domarna innan matchen startar. 
Laget som slår straffarna avgör fritt vem eller vilka spelare som ska slå straffarna. I det fall 
laget får möjlighet att slå fler straffar än en (1), så är det fullt tillåtet att fler straffar slås av 
samma person.  
 
Hemmalaget rapporterar resultatet till StIBF via iBIS omedelbart efter spelad match. 
 
I Bäst i Stan ska lagen dela på domararvodet. Utbetalning av domararvodet hanteras 
precis som i det reguljära seriespelet av Stibf som sedan debiterar föreningarna i 
efterhand. Domararvodet för finalerna bekostas av Stockholms Innebandyförbund. 
 
 
 



 

 

§9 Anmälan till tävling 
 
Serieavgifter fastställs av StIBF:s styrelse efter förslag från Tävlingskommittén, TK. 
 
Serieanmälan faktureras. Föreningar kan välja att dela upp betalningen av säsongens 
serieavgifter till två (2) tillfällen. Den första delbetalningen (50 %) av serieavgiften skall vara 
förbundet tillhanda senast 20 juni och resterande betalning (50 %) senast 15 oktober 2022. 
 
Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (f.n. 9 %). 
 
Kvarstår skulder för serieanmälan den 31 december 2022, utesluts föreningens samtliga 
lag som administreras av Stockholms Innebandyförbund. 
 
Ny förening erlägger en garantiavgift. 
 
Från och med sista datum för anmälan till seriespelet är anmälan bindande. Detta betyder 
att föreningen är betalningsansvarig för de anmälda lagen, även om ett eller flera lag inte 
deltar i seriespel kommande säsong. 
När beslutat sista datum (se serieinbjudan) för avanmälan/uteslutning passerat utgår 
dessutom extra avanmälningsavgift. 
 

§12 Kombinerade lag  
 
I StIBF:s barn- och ungdomsserier samt juniorserier kan två (2) föreningar delta med ett 
gemensamt lag. Ansökan om kombinerade lag görs till Tävlingskommittén. Laget 
anmäler sig som A/B till seriespel där lag A är formell förening. I Juniorserierna får endast 
ett lag per division spela som A/B.  
 
§14 Matchändring  
 
1. Alla matchändringar ska göras i iBIS och föreningen som ansöker om matchändring ska 
vara överens med motståndarna om att flytta matchen. 
 
2. Senast klockan 12.00 vardagen före ursprungligt speldatum ska ansökan om 
matchändring vara StIBF tillhanda via iBIS. Matchändringen kommer att vara StIBF 
tillhanda först då motståndarlaget till det lag som först initierat matchflytten också 
godkänt den föreslagna matchflytten. Om synnerliga skäl föreligger kan StIBF godkänna 
en ansökan senare än klockan 12.00 vardagen före ursprungligt speldatum. 
 
3. Den flyttade matchen ska spelas före den sista omgången i serien. Det nya speldatumet 
skall vara minst fem (5) dagar framåt i tiden från det datum som matchändringen/nya 
speltiden inkommit till StIBF. 
 
4. StIBF äger rätt att fastställa matchdag, tid och matcharena där förening ansökt om 
matchändring och efter godkännande av StIBF, ej inkommit med ny matchtid inom 14 
dagar från godkännandet. 
 
5. Matchändring är godkänd då föreningarna fått en bekräftelse av StIBF och spelschemat 
är uppdaterat i iBIS. 
Har ingen bekräftelse kommit skall matchen ändå spelas på utsatt tid enligt iBIS. 
 
6. StIBF äger rätt att avslå matchändringsansökan samt ändra på matchdag, tid och 
matcharena om synnerliga skäl föreligger. 
 



 

 

7. I D1 samt H2 gäller restriktivitet för matchändringar. Matchändringar godkänns endast 
om nytt matchdatum infaller inom aktuell spelomgång. 
 
8. Om seriematch och match i USM/JAS infaller samtidigt är en matchflytt godkänd och 
kostnadsfri om ansökan inkommit senast tio (10) dagar före ursprungligt matchdatum 
(OBS gäller endast spel i samma åldersklass).  
 
9. Matchändringar godkänns för deltagande i landslag och distriktslag då åldersklassen är 
densamma som spelarens födelseår. Matchändring av seniormatcher godkänns vid 
landslagsuttagning till U19-landslagen.  
 
10. Matchändringar vid de två (2) första serieomgångarna för senior- och juniorlag får 
endast ske genom att man flyttar matchen till annan tid inom samma spelomgång d.v.s. 
innan match i nästa omgång. 

 
Observera att Tävlingskommittén kan besluta om undantag för enskilda matcher vid 
synnerliga skäl. 
 

Kapitel 4  Matchens genomförande 

§4 Matchstart  

Om hemma- eller bortalag inte har kommit till matchens starttid och/eller inte har 
tillräckligt antal spelare ska matchen ställas in och administrerande förbund informeras. 
 
När ett lag beslutar för att lämna W.O. skall de kontakta StIBF. Om beslutet att lämna W.O. 
tas utanför StIBF:s kanslis öppettider (exempelvis fredag kväll) kan man lämna W.O. utan 
kansliets inblandning. Detta sker genom att man inledningsvis tar kontakt med 
motståndarna samt domarna telefonledes och meddelar sin avsikt att inte medverka i  
matchen. Därefter skickar man en bekräftelse via e-post på detta med både motståndar-
lag och StIBF:s tävlingsavdelning som mottagare.  
 
Detta skall då frånta motståndarna som inte avser att lämna W.O. skyldigheten att närvara 
och därmed slippa att antingen drabbas av en W.W. alternativt i vissa fall behöva göra 
långa resor tidigt på morgonen bara för att ett lag måste stå på banan.  
 
Detta mail blir alltså det bindande dokumentet lagen emellan som påvisar för StIBF att 
ena laget inte behövde närvara och det andra inte har möjlighet att ”lura” till sig en W.O. 
seger på detta vis. 
 
I alla serier utom D1, H2, H3, HJ19:1, DJ19:1 och DM (Bäst i Stan) skall matcherna alltid 
genomföras, oavsett om en (1) av två (2) domare saknas vid matchstart. 
 
Matcher på Blå och Grön nivå ska alltid genomföras även om domare eller matchledare 
saknas. Om utbildade domare inte infinner sig till match skall domarinsatsen lösas av 
ledare/förälder eller liknande. Det är hemmaföreningens ansvar att se till att så sker. 
 
Föreningen är skyldig att underrätta Tävlingskommittén, förbundskansliet och gästande 
lag om match måste uppskjutas eller ställas in. 
 
 
 
 
 



 

 

§10 Matchfunktionärer 

§10a.  Domare  

Domarna indelas i matchledare, distriktsdomare klass 1 - 4 och distriktselit.  
Alla distriktsdomare ska inför varje ny säsong genomgå en domarutbildning. StIBF 
beslutar vilken domarutbildning som respektive domare ska genomgå. Klassificering av 
distriktsdomare fastställs av Domarkommittén, DK. 
Föreningar som deltar i StIBF:s seriespel skall tillhandahålla aktiva domare enligt tabell 
nedan. Med aktiv avses att respektive domare skall döma minst 25 matcher/säsong och 
att domaren skall sköta sina åtaganden mot StIBF. 
 
Antal lag i seriespel/antal domare:   
1–5 lag = 1 domare      
6–10 lag = 2 domare    
11–15 lag = 3 domare     
16–20 lag = 4 domare    
21–25 lag = 5 domare    
Osv enligt samma mönster. 
    
Varje domare värderas till 3 000 kr, vilket innebär att föreningar som inte klarar att hålla 
med domare enligt ovan åläggs en administrativ avgift per icke fullgod domare. 
 
Första tävlingsåret behöver nya föreningar ej betala denna avgift. 
 
Anmälningsavgifter 
Damer Division 1    14 000 kr 
Damer Division 2    9 000 kr 
Damer Division 3    7 000 kr 
Damer Utveckling     4 600 kr 
Damer Veteraner    4 100 kr 
Damjuniorer 19    3 600 kr 
Herrar Division 2    14 000 kr 
Herrar Division 3    11 000 kr  
Herrar Division 4    9 000 kr 
Herrar Division 5    7 000 kr 
Herrar Veteraner    4 100 kr 
Herrjuniorer 19    3 600 kr 
Flickor och Pojkar Röd serie   2 400 kr 
Flickor och Pojkar Blå serie   2 200 kr 
Flickor och Pojkar Grön (Knatteligan).   700 kr  
Bäst i Stan Senior    2 000 kr 
Bäst i Stan Junior    1 500 kr 
Bäst i Stan Ungdom    1 500 kr 
 
Garantiavgift (Endast nya föreningar)   1 000 kr 
 
Tävlingsavgifter 
Lag som avanmäler sig eller utesluts ur tävling fram till den 21/8 2022 debiteras: 
 
Blå lag   0 kr/lag 
Röda lag   0 kr/lag 
Svarta lag (junior, utveckling, veteran)   0 kr/lag 
Representationslag (Seniorlag H/D)   0 kr/lag 
 
 
 



 

 

Lag som avanmäler sig/utesluts ur tävling efter från den 22/8 fram till 1 vecka innan 
seriestart 2022 debiteras: 
 
Blå lag   1 000 kr/lag 
Röda lag   1 500 kr/lags 
Svarta lag (junior, utveckling, veteran)   1 750 kr/lag 
Representationslag (Seniorlag H/D)   25% av serieavgiften 
 
Lag som avanmäler sig/utesluts ur tävling efter datum motsvarande 1 vecka innan 
seriestart 2022 för det aktuella laget och tills vidare under säsongen debiteras: 
 
Blå lag   2 000 kr/lag 
Röda lag   3 000 kr/lags 
Svarta lag (junior, utveckling, veteran)   3 500 kr/lag 
Representationslag (Seniorlag H/D)   50% av serieavgiften 
 
Avgift för avsaknad av matchledare   3 000 kr/domare 
 
W.O. avgift Junior/Senior 
(Exkl. domaravgifter och andra merkostnader)  3 000 kr 
 
W.O. avgift ungdomsserier (Blå och Röd) 
(Exkl. domaravgifter och andra merkostnader)  1 000 kr 
 
Avgift vid matchflyttning utan tillstånd (hemmalag)  5 000 kr/match 
 
Avgift för ej inkommen ny matchtid inom 14 dagar efter att 2000 kr / match 
match blivit flyttad/uppskjuten. (Initierande lag)  
(Blå, röda och junior) 
 
Avgift för ej inkommen ny matchtid inom 14 dagar efter att 3000 kr / match 
match blivit flyttad/uppskjuten. (Initierande lag)  
(Senior och Veteran) 
 
Avgift för ej reglementsenlig spelardräkt Junior/Senior 500 kr/match 
 
Avgift för ej reglementsenlig spelardräkt Ungdom  200 kr/match 
 
Avgift vid användande av ej godkänd eller felaktigt ifyllt  
matchprotokoll (hemmalag)   500 kr/match 
 
Avgift för ej fungerande sekretariat   500 kr 
 
Avgift för utebliven registrering publicering av resultat  
i serier inom 24 timmar efter avslutad match  500 kr/match 
 
Borttappat matchprotokoll (endast domare)  200 kr/protokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Avgift för begäran om matchändring för alla seriekategorier utom Blå Lätt-Lätt nivå och 
Blå Lätt-Svår nivå. 
 
I samband med att spelschemat blir offentligt gäller gratis 
matchändringar fram till och med den 18 september 2022. 

 

Fram t.om. sista vardagen KL 12:00 3 veckor innan match 0 kr 
Efter sista vardagen KL 12:00 3 veckor innan match fram till KL 12:00          
5 vardagar innan match 

500 kr 
 

Efter KL 12:00 5 vardagar före match 1 000 kr 
Domararvoden tillkommer om matchändringen inkommer  
senare än KL 12:00 tre (3) vardagar före match  

 

 
 
Avgift för begäran om matchändring (Blå Lättlätt, Blå Lättsvår) 0 kr 
 
Avgift för förening vars ledare missköter den fria  
representationsrätten i ungdomsklasser   3 000 kr 
 
Förseningsavgift    500 kr 
 
Avgift för avsaknad av ledarlicens   1 000 kr/match 
 
Påminnelseavgift  50 kr + 9% i lagstadgad 

påminnelseavgift 
  

Avgift i samband med ärendeflytt till Kronofogdemyndigheten 500 kr 
 
Avgift för borttappat matchprotokoll (domare)  200 kr 
 
Domararvoden 
H2 Herrar Division 2   760 kr 
H3 Herrar Division 3   600 kr 
H4 Herrar Division 4   550 kr 
H5 Herrar Division 5   500 kr 
HV Herrar Veteraner Division 1  420 kr 
HV Herrar Veteraner Division 2  380 kr 
HJ 19 Herrjuniorer Division 1   540 kr 
HJ 19 Herrjuniorer Division 2   420 kr 
HJ 19 Herrjuniorer Division 3   400 kr 
HJ 19 Herrjuniorer Division 4   380 kr 
D1 Damer Division 1   760 kr 
D2 Damer Division 2   560 kr 
D3 Damer Division 3   500 kr 
DV Damer Veteran   380 kr 
DJ 19 Damjuniorer Division 1   540 kr 
DJ 19 Damjuniorer Division 2   420 kr 
DJ 19 Damjuniorer Division 3   400 kr 
Pojkar  Mörkröd Svår   330 kr 
Pojkar  Mörkröd Medelsvår   330 kr 
Pojkar  Mörkröd Medel   330 kr 
Pojkar  Mörkröd Medellätt   330 kr 
Pojkar  Mörkröd Lätt   330 kr 
Pojkar  Ljusröd Svår    330 kr 
Pojkar  Ljusröd Medelsvår   270 kr 
Pojkar  Ljusröd Medel   270 kr 
Pojkar  Ljusröd Medellätt   270 kr 



 

 

Pojkar  Ljusröd Lätt    270 kr 
Flickor  Röd Svår    330 kr 
Flickor  Röd Medelsvår   330 kr 
Flickor  Röd Medel    270 kr 
Flickor  Röd Medellätt   270 kr 
Flickor  Röd Lätt    270 kr 
Pojkar Blå Svårsvår    220 kr 
Pojkar Blå Svårlätt    220 kr 
Pojkar Blå Medelsvår   220 kr 
Pojkar Blå Medellätt   220 kr 
Flickor Blå Svår    220 kr 
Flickor Blå Medelsvår   220 kr 
Flickor Blå Medellätt   220 kr 
Pojkar Blå Lättsvår    Matchledare 
Pojkar Lättlätt    Matchledare 
Flickor Blå Lättsvår    Matchledare 
Flickor Blå Lättlätt    Matchledare  
Bäst i Stan  Senior gruppspel    380 kr  
Bäst i Stan  Senior slutspel    640 kr  
Bäst i Stan Senior final     760 kr  
Bäst i Stan  Junior gruppspel    380 kr  
Bäst i Stan  Junior slutspel    540 kr  
Bäst i Stan  Junior final     600 kr 
Bäst i Stan  Ungdom gruppspel   300 kr 
Bäst i Stan Ungdom slutspel   320 kr 
Bäst i Stan  Ungdom final   350 kr 
 
 
 
 
 


