
 

 

 
Bilaga 8. Blå B & C (10–13) 
 
Enligt TB kap 1 § 1 ska Innebandy fr.o.m. 6 år t.o.m. 12 år genomföras enligt Svensk 
Innebandys handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå. Lokala 
förutsättningar gäller i enlighet med dessa Seriekrav. 
 
Före match 
Hemmalag ska kalla motståndare och domare till varje match. Kallelse kan ske genom e-
post eller telefon. 
I kallelsen ska information om dag, tidpunkt och hall för match samt färg på matchställ 
finnas. 
 
Matchprotokoll 
Hemmalag samt bortalag registrerar laguppställningar i IBIS. Matchprotokoll från IBIS ska 
användas. Här ansvarar lagen själva för att dessa finns med till match. 
Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll skickas in till SöIBF senast sju dagar efter 
avslutat sammandrag.  
 
Matcharrangemang 
Sarg ska vara uppsatt senast 30 min före matchstart. 
Spelplanen ska vara i speldugligt skick. 
Hallen ska uppfylla SöIBF:s krav på säkerhet. 
Varje lag ska ha tillgång till eget omklädningsrum. 
Domare ska ha eget omklädningsrum. 
Matchprotokoll ska lämnas till domarna korrekt ifyllt senast 15 min före matchstart. 
Officiell matchklocka skall finnas. 
Protokollförare och tidtagare skall finnas. 
 
Domare 
Matchen döms av två av föreningen utsedda domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet per domare är 125kr för föreningsdomare under 18 år. För föreningsdomare över 
18 år samt distriktsdomare är arvodet 175kr. 
Reseersättning är 30kr/mil. 
 
Spelplan 
Planstorlek 30 x 15 meter. Fyra utespelare + målvakt. 
 
Målbursstorlek 
120 x 90 cm 
 
Speltid  
2 x 15 minuter rullande speltid (klockan stängs av vid mål och på domarens tecken). 
Periodpaus tre minuter. 
Sidbyte ska ske om situationen kräver detta. 
 
Serieupplägg 
Spelas i sammandragsform där varje lag spelar 6 till 7 tillfällen. 
 
 
Matchvärd 
Matchvärd ska finnas på samtliga seriematcher. Varje förening har skyldighet att skicka 
ett antal personer på matchvärdsutbildning för att därefter utbilda matchvärdar internt i 
föreningen. 



 

 

Följande krav gäller: 
Vid 1–5 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst en (1) person genomgå 
matchvärdsutbildning. 
Vid 6–10 lag på barn och eller ungdomsnivå ska minst två (2) personer genomgå 
matchvärdsutbildning. 
Vid 11 lag eller fler på barn och eller ungdomsnivå ska minst tre (3) personer genomgå 
matchvärdsutbildning.  
 
 
 
 
Avvikelser 
Målvakt får även deltaga som utespelare i match där han/hon deltagit som målvakt. 
Det är ej tillåtet med Timeout. Det är ej heller tillåtet att ersätta målvakt med en 
utespelare. 
 
För att delta i blå nivå (född 10–13) nivå måste laget bestå av minst 51 procent av spelare i 
rätt ålder. För överåriga spelare måste dispens sökas. 
 
I samtliga ungdomsserier krävs att alla ledare som står kontinuerligt i båset ska ha 
genomgått Grundutbildning Barn/Ungdom.  
 
Det är ej tillåtet att ta entréavgift i sammandrag. 
 
Skyddsglasögon är obligatoriskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


