
 

 

Bilaga 2. Herrar division 2 
 
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.  
Strumpor ska vara åtskiljbara mellan lagen. 
 
Matchprotokoll 
Hemmalaget samt bortalaget registrerar laguppställningar i IBIS. Vid vardagsmatcher ska 
detta göras senast 24 timmar innan matchstart. Vid helgmatcher senast 12:00 fredag 
innan match. I de fall laguppställningen ändras i sista stund skall den slutgiltiga 
laguppställningen läggas in i IBIS innan match. Detta görs lämpligen med mobiltelefonen 
via m.ibis.innebandy.se 
Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen. Matchprotokoll från IBIS ska användas. 
 
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 och resultattavla skall finnas. 
Protokollförare, tidtagare, speaker och sargvakter skall finnas. 
 
Domare 
Matchen döms av två av förbundet utsedda domare. 
Utbetalning skall ske via IBIS senast 3 arbetsdagar efter avslutad match. 
Arvodet per domare är 800kr. Reseersättning är 30kr/mil. 
 
Speltid 
3 x 20 minuter effektiv speltid. Periodpaus tio minuter. Vid oavgjort resultat efter full tid 
tillämpas sudden death i max fem minuter. Vid mål i sudden death får laget som gör mål 
två poäng och det förlorande laget en poäng. 
 
Serieupplägg 
Spelas med trippelmöte. Avslutas med slutspel för de fyra högst placerade 
representationslagen. 
 
Sista spelomgången 
I Herrar division 2 ska den sista omgången ha gemensamt datum och matchtid. 
Dispens från detta kan sökas hos SöIBF. 
 
Matchrapportering 
Hemmalaget ska rapportera matchhändelser under match och slutresultat och övrig 
statistik efter spelad match. Rapportering ska ske i av SöIBF utsett IT-system (IBIS). 
Även w.o. skall resultatrapporteras. Vid w.o. ska även avsedd blankett inskickas till SöIBF 
från båda lagen senast tre dagar efter utsatt matchdatum. 
 
Vakanser i serie 
Vakanser i serier tillsätts enligt turordning fastställd genom kval i första hand och i andra 
hand efter serieplacering föregående säsong. 
 
 



 

 

Utvecklingslag Herrar 
Utvecklingslag får delta i Herrar division 2 säsongen 2022–2023. 
Har man utvecklingslag i H2 och representationslaget ramlar ur division 1 så 
tvångsdegraderas utvecklingslaget till division 3. 
 
Föreningar med utvecklingslag och representationslag, kan i utvecklingslag använda max 
fem spelare som deltagit i representationslagets senaste seriematch. Detta under 
förutsättning att de båda lagen spelar i olika divisioner.  Flytt av spelare mellan lagen är 
tillåtet fram till den 28/2. Därefter kan spelaren endast gå upp i seriesystemet. 
 
Om föreningen har flera lag i samma serie eller division tillåts inga spelare att flytta mellan 
lagen. Spelare får endast representera ett av utvecklingslagen om föreningen har fler lag i 
samma serie/division. 
 
Slutspel 
Spelas av de fyra högst placerade representationslagen i bäst av två matcher. 
 
Play Off 1 
1:an väljer motståndare, dvs 3:an eller 4:an. 1:an och 2:an har hemmaplan i match två. 
Match 1 spelas måndag till fredag och match 2 spelas lördag eller söndag vecka 10 2023. 
Segraren i respektive möte till Play Off 2. 
 
Play Off 2 
Spelas i bäst av två matcher. 
Högst placerat lag i seriespelet har hemmaplan i match två. 
Match 1 spelas måndag till fredag och match 2 spelas lördag eller söndag vecka 11 2023. 
Segraren erhåller kvalplatsen till Herrar division 1. 
 
Slutspel i Herrar division 2 och kval till Herrar division 2 
Vid kvalspel mellan två lag tillämpas målskillnad. Det innebär att bortamål inte är mer värt 
vid sammanräkningen av de två matcherna. Om ett lag vinner första matchen med 3–1 
och förlorar andra med 7–5 så har lagen samma poäng och målskillnad. Sudden death kan 
endast tillgripas efter den andra matchen och i det fall lagen har samma totala poäng och 
målskillnad vid full tid. Förlängning spelas då 10 minuter effektiv speltid där första målet 
avgör. Vid oavgjort även efter förlängning avgörs matchen via straffläggning. 
Straffslagsavgörande ska genomföras enligt Regelhandboken. 
 
Vid ett nedflyttat lag från Herrar division 1: 8:an i H2 och 2:an i H3 gör upp om en plats i ett 
dubbelmöte. Lottning avgör spelordning. Segraren uppflyttas till H2. 
 
Vid två nedflyttade lag från Herrar division 1: 7:an, 8:an i H2 och tvåan i H3 gör upp om en 
plats i en serie med dubbelmöte. Segraren uppflyttas till H2. 
 
Vid tre nedflyttade lag från Herrar division 1: 6:an, 7:an, 8:an i H2 och tvåan i H3 gör upp om 
en plats i en serie med enkelmöte. Segraren uppflyttas till H2. 
 
 
  
 

 
 
 
 


