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Förbundsstyrelsens förslag: Förändringar av befintliga 
regelverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begrepp 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

Match i samma tävling: Match i samma 
tävling: För seriespel är match i samma 
tävling match i den serien inklusive 
slutspel och kvalspel. För turneringsspel 
avses match i turneringen. 
 
SEI: Svensk Elitinnebandy, en 
intresseorganisation för föreningar som 
deltar i SSL. 
 
Kap 3 §1 Spelår 
Spelåret omfattar tiden 1 juli – 30 juni. 

Kap 5 § 8 Matchfixing och otillåten 
vadhållning 
 
 
 
 
SEI utgår som begrepp  
 
 
 
Begrepp: Spelår:  
Omfattar tiden 1 juli – 30 juni. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar  
Match i samma tävling har definierats i begrepp men FS föreslår att såväl definitionen av 
samma match som var den presenteras ändras. Se mer under Förslag till nya regler kap 5 
§8 där  
 
SEI är ett begrepp som har upphört när intresseorganisationen har namnändrat till FSSL, 
Föreningen Svenska Superligan. Intresseorganisationen har enligt TB kap 3 §2 a. 4 st. rätt 
att lämna förslag till seriekraven för SSL. Denna del ska omformuleras till en mer generell 
skrivning om att ”Intresseorganisation för föreningar i Svenska Superligan har rätt att 
lämna förslag till seriekraven för SSL”. 
 
Begreppet spelår är en definition som förekommer redan i ingressen och i 
representationsreglerna (kap 2) om övergång under pågående spelår. Därför passar det 
bättre att presentera det som ett begrepp i inledningen av Tävlingsbestämmelserna. 
 
 
 

 

Förslag: 

FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar 

       att    bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan. 
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Kapitel 1 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§1 Tävlings- och spelregler 
4 st. Det är föreningens, ledarens, 
spelarens och funktionärens skyldighet att 
förvissa sig om innehållet i SIBF:s 
tävlingsregler. 

§1 Regler för organiserad innebandy 
4 st. Det är föreningens, ledarens, 
spelarens och funktionärens skyldighet 
att ha vetskap om innehållet i SIBF:s vid 
varje tillfälle gällande tävlingsregler.  

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är en språklig justering där rubriken ändras för att tydliggöra att paragrafen reglerar 
mer än tävlings- och spelregler som enligt idrottens definition är en samlingsbeteckning 
för alla våra olika regelverk som styr tävlingsverksamheten. Spelregler är en del av dessa 
liksom tävlingsbestämmelserna, seriekrav, anvisningar och cirkulär ingår därför är 
nuvarande rubrik felaktig. Den nya rubriceringen beskriver på ett bättre sätt att det är de 
generella förutsättningarna för att reglera tävlingar som framgår av paragrafen. Det sker 
även en omformulering för att bättre tydliggöra det ansvar som deltagare har att äga 
kunskap om förutsättningarna för den tävling de deltar i. 
 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§2 a. Deltagande i träningsmatch 
 

Kap 2 Spelbehörighet 
§1 c. Deltagande i träningsmatch 
Punkterna därefter förskjuts: 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Denna regel ska flyttas till kapitel 2 där representationsbestämmelserna regleras. I övrigt 
ingen förändring av regelns innehåll. Efterföljande paragrafer (c.) Dubbla spelrättigheter 
och (d.) IdrottsAB förskjuts. 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§5 Distriktsmästerskap 
§6 Svenska Mästerskap 

Kap 3 §4 Mästerskapstävlingar 
§4 a. Svenska Mästerskap 
§4 b. Distriktsmästerskap 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Vi föreslår förändringar av presentationen av regelverken under kapitel 3 Tävlingens 
genomförande. Där Förbundsserierna, vilka de är, hur många lag osv, framgår samt för 
Distriktsserierna, att dess generella förutsättningar regleras under en egen paragraf. Då 
passar det också bättre att de tävlingar som ska genomföras (SM) framgår i detta 
sammanhang liksom DM och de klasser som kan tävla om detta framgår i det kapitel som 
särskilt reglerar tävlingars genomförande.  
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Sista stycket i Distriktsmästerskap SDF fastställer bestämmelser för tävlingen utgår när 
detta redan framgår av Kap 1 § 1 2 st. samt även kommer framgå i ett nedan förslag till ny 
paragraf under kap 3 § 3 Distriktsserier m.m.  
 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§7 Reglemente för Elitlicensen §5 Reglemente för Elitlicensen 

 
 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är enbart en redaktionell förändring som följer av ovanstående förslag att flytta §§5-6 
(Mästerskap) till kapitel 3. 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§8 Tillstånd för radio- och TV-sändning 
 
 
 
Förening eller SDF får inte, utan 
Förbundsstyrelsens tillstånd, medge radio- 
eller TV-sändning eller överföring av ljud 
och rörliga bilder via internet eller annat 
medium liksom textrapportering rörande 
match eller förberedelser till match. 
Åskådare eller annan får inte utan 
arrangörens medgivande göra 
videoupptagning eller annan motsvarande 
upptagning av rörliga bilder och/eller ljud 
liksom fortlöpande textrapportering från 
match samt för all annan slags 
resultatrapportering i kommersiellt syfte. 

§6 Tillstånd för radio- och TV-sändning 
samt förbud mot 
vadhållningsrelaterad resultat och 
händelserapportering 
Förening eller SDF får inte, utan 
Tävlingsutskottets tillstånd, medge 
radio- eller TV-sändning eller överföring 
av ljud och rörliga bilder via internet eller 
annat medium liksom textrapportering 
rörande match eller förberedelser till 
match.  

Åskådare eller annan får inte utan 
arrangörens medgivande göra 
videoupptagning eller annan 
motsvarande upptagning av rörliga 
bilder och/eller ljud liksom fortlöpande 
textrapportering från match samt för all 
annan slags resultat- och 
händelserapportering i kommersiellt 
syfte. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Förändringen att ersätta Förbundsstyrelsen med Tävlingsutskottet TU) i första stycket 
motiveras av att handläggningen därmed kan ske mer skyndsamt. Avgörande för om 
sändning ska medges är om den inkräktar på redan ingångna avtal och denna bedömning 
kan även Tävlingsutskottet göra.  
 
Regelverkets syfte som det uttrycks i andra stycket är att skydda vår sport mot 
matchfixing. Idrotten företräder ståndpunkten att händelser i matcher inte ska vara 
spelobjekt. Det är den linje som också framförts till Spelinspektionen som i sina allmänna 
råd SIFS 2020:2 särskilt har reglerat detta, att det är förbjudet med vadhållning på vissa 
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påföljder som exempelvis rött eller gult kort, straffslag och utvisningar och minderårigas 
prestationer. Fotbollen har för serier under de fyra högsta fått särskilda begränsningar av 
och förbud mot vadhållning men något motsvarande finns inte reglerat för andra idrotter. 
Att införa ett förbud mot händelserapportering är i linje med såväl idrottens inställning till 
detta och följer Spelinspektionens författning. 
 
Det är även en redaktionell förändring som följer av ovanstående förslag att flytta §§5-6 
(Mästerskap) till kapitel 3. 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§9 Reklam §7 Reklam 
 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är enbart en redaktionell förändring som följer av ovanstående förslag att flytta §§5-6 
(Mästerskap) till kapitel 3. 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§10 Registrering av förenings- och 
personuppgifter 
Förening, ledare, spelare och funktionär 
har genom sin medverkan i tävling 
samtyckt till att förenings- respektive 
personuppgifter registreras i 
tävlingsarrangörens dataregister samt att 
arrangören, inom ramen för sin 
verksamhet, oavsett medieform 
offentliggör uppgifterna. 
Det åligger varje förening att inhämta 
spelares och andra medlemmars 
godkännande i ovan angivet hänseende. 

§8 Registrering av förenings- och 
personuppgifter 
Förening, ledare, spelare och funktionär 
har genom sin medverkan i tävling 
samtyckt till att förenings- respektive 
personuppgifter registreras i 
tävlingsarrangörens dataregister samt 
att arrangören, inom ramen för sin 
verksamhet, oavsett framställningsform 
offentliggör uppgifterna. 
Det åligger varje förening att inhämta 
spelares och andra medlemmars 
godkännande i angivet hänseende. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är närmast en redaktionell förändring, för att bättre beskriva hur uppgifterna kan 
offentliggöras. Den nya skrivningen är mer allmängiltig när medieform ger intryck av att 
det är kommunikationsplattformer av varierande slag som avses ger framställningsform en 
bättre beskrivning när uppgifter kan vara något så enkelt som ett handskrivet 
matchprotokoll. 
 
Detta är även en redaktionell förändring som följer av ovanstående förslag att flytta §§5-6 
(Mästerskap) till kapitel 3. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

§11 Matchagent 
§12 Fribiljetter 

§9 Matchagent 
§10 Fribiljetter  

 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är enbart en redaktionell förändring som följer av ovanstående förslag att flytta §§5-6 
(Mästerskap) till kapitel 3. 

 
 
 
 

Kapitel 2 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§1 a 1 st. Ungdomsspelare i seniorlag 
Förening får inte använda B-licensierade 
spelare i tävlingsmatch för seniorlag. SDF har 
rätt att i lokala förutsättningar föreskriva 
annan ordning i distriktstävlingarna. Dispens 
ska vara individuell, vara behovsprövad och 
gälla för spelare som är ett år yngre än A-
licens.  
 
Med individuell och behovsprövad avses att 
föreningen inte kan erbjuda spel inom 
föreningen i annat lag alternativt att 
spelarunderlaget för föreningens seniorlag är 
för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta. 
Dispens ska inte beviljas baserat på en 
spelares förmåga/utvecklingsbehov.  
 
Antal dispenser per seniorlag får maximalt 
uppgå till tre (3) per match, samt ska 
behovsprövas vid minst ett tillfälle per säsong 
(genom förnyad dispensansökan).  
 
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i 
seriespel för ungdomslag administrerade av 
SDF. Spelaren har även rätt att delta i cuper 
och SM-tävlingar för ungdom/junior. 
 
Godkänd dispens gäller även kvalificering till 
förbundsserie. 

§1 a. 1-2 st. Ungdomsspelare i seniorlag 
Förening får inte använda spelare som 
är under 16 år då spelåret inleds, i 
tävlingsmatch för seniorlag.  
 
SDF har rätt att bevilja dispens som är 
individuell och behovsprövad för spelare 
som är 15 år då spelåret inleds. Med 
individuell och behovsprövad avses att 
föreningen inte kan erbjuda spel inom 
föreningen i annat lag alternativt att 
spelarunderlaget för föreningens 
seniorlag är för litet, dvs. dispens ska 
beviljas för detta.  
 
Dispens ska inte beviljas baserat på en 
spelares förmåga/utvecklingsbehov.  
 
Antal dispenser per seniorlag får 
maximalt uppgå till tre (3) per match, 
samt ska behovsprövas vid minst ett 
tillfälle per säsong (genom förnyad 
dispensansökan).  
 
Spelare som beviljas dispens får fortsatt 
delta i seriespel för ungdomslag 
administrerade av SDF. Spelaren har 
även rätt att delta i cuper och SM-
tävlingar för ungdom/junior.  
Godkänd dispens gäller även 
kvalificering till förbundsserie.   
 
SDF har inte rätt att bevilja dispens för 
spelare som är yngre än 15 år då 
spelåret inleds. 
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FS motivering till föreslagna ändringar 
Spelare med B-licens definieras av licensindelningen i kapitel 2 §2 b. men det är inget 
fastställt begrepp därför är formuleringen olämplig.  B-licens benämningen har genom 
åren blivit en benämning (begrepp) som alla de som är verksamma i vår idrotts 
tävlingsverksamhet som tjänsteman eller ledamot av t e x en tävlingskommitté vet 
betydelsen av men för våra utövare som spelare, ledare, föreningar framgår inte regelns  
 
innebörd av denna formulering som är alltför otydlig. Detta är ett skäl för varför regelverket 
ska omformuleras.  
Ytterligare ett skäl för varför regeln ska omformuleras är att Licensindelningen med 
avseende på spelares ålder ska utgå ur TB varför definitionen av A-licens, B-licens och 
Motionslicens föreslås ska utgå. Se nedan förslag avseende §2.  
 
Regelverket får även ett förtydligande slutligt förtydligande i dess sista stycke; att 
dispenser för spelare yngre än 15 år då spelåret inleds inte kan beviljas. Nuvarande 
regelverks formulering ”om att distrikten får ha en egen ordning” som följts av en 
redogörelse för dispensförfarandet kan missuppfattas varför den fordrar att omformuleras.   
 
Not. Se även motion från Smålands IBF avseende detta regelverk. 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§2 Spelarlicens 
Förening ska anmäla licens för samtliga av 
föreningens spelare.  Spelare ska vara 
licensierade för den förening de 
representerar i bindande match. Anmälan 
ska göras i av SIBF utsett IT-system och ska 
åtföljas av SIBF:s fastställd avgift. Spelare är 
genom sin licensiering försäkrad i 
samband med sitt innebandyutövande i 
Sverige i enlighet med särskilt utfärdade 
försäkringsbestämmelser.   
 
§2 a. Spelarlicensens giltighet 
1 st. 1 men. flyttas till §2 4 men. 
Spelarlicens gäller för det spelår den 
utfärdas, dock tidigast från datum för 
betalning.  
 
1 st. 2 men. Utgår 
Licensåret omfattar perioden från och 
med den 1 juli t.o.m den 30 juni (gäller för 
träning t.o.m den 31 augusti). 
 
2 st. flyttas till nytt stycke under §2. 
Vid spelarövergång flyttas spelarlicensen 
över till den nya föreningen. Vid övergång 
enligt Samarbetsavtal eller Utlåningsavtal 

§2 Spelarlicens 
Förening ska anmäla licens för samtliga 
av föreningens spelare, inom av FS 
fastställda licenskategorier. Spelare ska 
vara licensierade för den förening de 
representerar i bindande match. 
Anmälan ska göras i av SIBF utsett IT- 
system och ska åtföljas av SIBF:s 
fastställd avgift. Spelarlicensen gäller för 
det spelår den utfärdas, dock tidigast 
från datum för betalning. Spelare är 
genom sin licensiering försäkrad i 
samband med sitt innebandyutövande i 
Sverige i enlighet med särskilt utfärdade 
försäkringsbestämmelser.  
Vid spelarövergång flyttas spelarlicensen 
över till den nya föreningen. Vid 
övergång enligt Samarbetsavtal eller 
Utlåningsavtal så flyttas licensen tillfälligt 
till samarbetsföreningen respektive den 
förening som spelaren är utlånad till. 
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så flyttas licensen tillfälligt till 
samarbetsföreningen respektive den 
förening som spelaren är utlånad till. 
 
§2 b. Licensindelning Utgår 
För åldersindelningen till respektive 
licenskategori gäller högsta angivna ålder 
då spelåret inleds. 
A-licens: Enskild licens 16 år och äldre. 
B-licens: Enskild licens 15 år och yngre.  
M-licens: Motionärslicens, enskild licens för 
16 år och äldre. 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Förändringen av paragraf 2 innehåller ett tillägg att FS fastställer licenskategorierna. Detta 
följer av att (§2 b.) Licensindelningen samtidigt utgår. Förändringen motiveras av att det 
skapar en nödvändig flexibilitet att för framtiden kunna införa fler kategorier som är 
påkallat av krav från vår omvärld att bereda frågan om deltagande i vår tävlingsverksamhet 
utifrån identifierat kön men också införlivandet av parasport som står för dörren.  De 
anpassningar av våra tävlingar som det kan föranleda innebär också att begrepp som elit- 
och bredd/motionsidrott fordrar att definieras för oss. Detta arbete är i sin linda men 
kommer medföra variationer i licenser i en omfattning som inte motsvaras av nuvarande 
tre kategorier. Ett ytterligare skäl är att licensindelningen har påverkan på vår ekonomi 
som är för Förbundsmötet att förfoga över. Vilka kategorier som vi behöver bör därför inte 
omfattas av Tävlingskongressens mandat och vara reglerat i Tävlingsbestämmelserna. 
 
Spelarlicensens giltighet och omfattning beror av avtal och är därför inget som 
Tävlingskongressen heller förfogar över. Informationen om licensens giltighet vad avser de 
datum som nu presenteras i TB kan kommuniceras på annat sätt i t ex iBIS och på 
hemsida. Exempelvis är informationen om dess giltighet för träning felaktig när alla spelare 
som finns registrerade i iBIS från 1/7 är försäkrade fram till 31/10 oavsett om licensen är 
betald eller inte. Avsikten är att föreningen under den perioden ska besluta om vilka som 
ska ha licens och då även göra inbetalningen för dem.  
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§7 Förenings självbestämmanderätt 
Förening får inte träffa överenskommelse 
som möjliggör att tredje part kan påverka 
föreningens självständighet gentemot 
spelaren ifråga om beslutanderätt om 
spelarens arbetsvillkor och/ eller övergång 
till ny förening. Detta förbud gäller även 
överenskommelser som innebär att 
spelaren inte får delta i vissa matcher, t.ex. 

§7 Otillåtet inflytande 
Förening får inte träffa 
överenskommelse som ger tredje part 
rätt att påverka föreningens 
självständighet ifråga om 
beslutanderätt om sportslig prestation, 
spelares arbetsvillkor eller övergång till 
ny förening. Detta förbud gäller även 
överenskommelser som innebär att 
spelare inte får delta i vissa matcher, t.ex. 
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match mot förening som spelaren tidigare 
representerat. 

match mot förening som spelaren 
tidigare har representerat.   

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Förbudet mot att tredje part genom avtal kan påverka anställnings- eller 
spelarövergångsvillkor förtydligas med denna rubricering som på ett bättre sätt beskriver 
vad som regleras. Den nya formuleringen beskriver på ett bättre sätt att även sportslig 
prestation omfattas vilket tidigare endast framgick av exemplifieringen. 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§9 Övergång under pågående spelår 
2 st. För övergång beviljad efter 31 januari 
får spelare inte delta i den nya föreningens 
serie-, kval- eller slutspelsmatcher eller 
tävling arrangerad av SDF/SIBF. Dispens 
kan medges för spelare med B-licens som 
p g a flytt byter till en förening i ett annat 
SDF. 

§9 
2 st. För övergång beviljad efter 31 januari får 
spelare inte delta i den nya föreningens 
serie-, kval- eller slutspelsmatcher eller 
tävling arrangerad av SDF/SIBF. Dispens kan 
medges för spelare som är under 16 år då 
spelåret inleds som p g a flytt byter till en 
förening i ett annat SDF. 

                     
 

   FS motivering till föreslagna ändringar 
Vad som avses med B-licens har som tidigare anförts framgått av Licensindelning i kap 2 § 
2b men är inget definierat begrepp. I linje med förslaget avseende kap 2 § 2 om 
spelarlicens är skälen för den föreslagna ändringen desamma som där anförs. 
 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§10 Övergångsförfarande  
3 st. Spelarens godkännande av 
övergångsanmälan ska sparas av 
mottagande förening för att vid anmodan 
kunna uppvisas. Avseende omyndiga 
spelare, under 18 år, fordras 
vårdnadshavarnas underskrift. Spelaren 
kan bestrida övergången. Grund för sådant 
invändande är att spelaren inte skriftligt 
godkänt övergången och inte heller 
deltagit i tävlingsmatch för den nya 
föreningen. 

§10 Övergångsförfarande  
3 st. Spelarens godkännande av 
övergångsanmälan ska förvaras av 
mottagande förening, och på begäran, 
insändas till SIBF. I fråga om omyndiga 
spelare, under 18 år, krävs även 
vårdnadshavares skriftliga 
godkännande. Spelaren kan bestrida 
övergången. Grund för sådant 
invändande är att spelaren inte skriftligt 
godkänt övergången och inte heller 
deltagit i tävlingsmatch för den nya 
föreningen. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är ett förtydligande som bättre beskriver vad mottagande förening ska vidta för 
åtgärder innan ett övergångsförfarande kan startas i iBIS. Det är även en 
redaktionelländring av regelverket när antalet vårdnadshavare kan variera. Även 
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fortsättningsvis fordras två underskrifter om det finns två vårdnadshavare men den nya 
formuleringen öppnar för att det även kan finnas en. 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§14 Utlåningsavtal 
Förening kan under perioden 16 augusti t o 
m 31 januari teckna utlåningsavtal för fem 
(5) spelare med A-licens per 
representationslag. Utlåningen ska vara 
tidsbestämd till 31 januari alternativt 30 
april innevarande spelår. Återgång till 
moderförening sker per automatik vid 
utgång av slutdatum utan administration 
för föreningarna. 
 
Moderföreningen kan endast ha fem (5) 
spelare per representationslag som är 
utlånade till annan förening. Mottagande 
förening kan endast ha fem (5) spelare per 
representationslag som de tar emot enligt 
utlåningsavtal.  
          1. Utlåningsavtal tecknas på särskild      

utlåningsblankett  
         2. En utlåningsavgift betalas av 
moderföreningen till Tävlingsstyrelse. Den 
automatiska övergången åter till 
moderföreningen vid avslutad utlåning är 
kostnadsfri, dock ej om utlåningen avbryts 
i förtid. 

§14 Utlåningsavtal 
Förening kan under perioden 16 augusti t o m 
31 januari teckna utlåningsavtal för fem (5) 
spelare, som är 16 år eller äldre, då spelåret 
inleds, per representationslag. Utlåningen ska 
vara tidsbestämd till 31 januari alternativt 30 
april innevarande spelår. Återgång till 
moderförening sker per automatik vid utgång 
av slutdatum utan administration för 
föreningarna. 
 
 
Moderföreningen kan endast ha fem (5) 
spelare per representationslag som är 
utlånade till annan förening. Mottagande 
förening kan endast ha fem (5) spelare per 
representationslag som de tar emot enligt 
utlåningsavtal.  
          1. Utlåningsavtal tecknas på särskild      
utlåningsblankett  
         2. En utlåningsavgift betalas av 
moderföreningen till SIBF. Den automatiska 
övergången åter till moderföreningen vid 
avslutad utlåning är kostnadsfri, dock ej om 
utlåningen avbryts i förtid. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Omformulering av andra stycket vad avser A-licens definitionen motiveras av samma skäl 
som i förslaget avseende kap 2 § 2 om spelarlicens. 
I andra stycket ersätts Tävlingsstyrelse med SIBF när denna avgift liksom för andra avgifter 
(ex. övergång, registreringsavgifter för Dubbel licens eller samarbetsavtal) betalas till SIBF i 
formellt hänseende. 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§15 Dubbel licens 
1 st. En förening har möjlighet att 
registrera fem (5) spelare som har A-licens 
och som är högst 22 år när spelåret börjar 
för dubbel licens med föreningar i högre 
divisioner. En förening har möjlighet att ta 
emot fem (5) spelare med dubbel licens. 

§15 Dubbel licens 
1 st. En förening har möjlighet att 
registrera fem (5) spelare som är minst 16 
år eller som är högst 22 år, då spelåret 
inleds, för dubbel licens med föreningar i 
högre divisioner. En förening har 
möjlighet att ta emot fem (5) spelare 
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Två föreningar kan ha ett maximalt utbyte 
om totalt två spelare med dubbel licens 
med varandra. 

 
4 st. Spelare som omfattats av en dubbel 
licens är i en (1) dags karens för övergångar 
eller registrering för en ny dubbel licens. 

med dubbel licens. Två föreningar kan 
ha ett maximalt utbyte om totalt två 
spelare med dubbel licens med 
varandra. 
 
4 st. Spelare som omfattats av en 
dubbel licens är i en (1) dags karens för 
övergångar eller registrering för en ny 
dubbel licens. 
Övergångar eller registrering för ny 
dubbel licens medges inte på lör- sön 
eller helgdagar. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Omformulering av andra stycket vad avser A-licens definitionen motiveras av samma skäl 
som i förslaget avseende kap 2 § 2 om spelarlicens.  
 
I fjärde stycket förtydligas att övergångar och bekräftelser av registreringar dör DB-licens 
sker på vardagar. Detta framgår även av §10 övergångsförfarande och 2 st. i regeln.  
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Kapitel 3 
Vi föreslår förändringar av presentationen av regelverken under kapitel 3 Tävlingens 
genomförande. Syftet är att göra förutsättningarna för tävlingarna med tillgängliga för 
läsaren. Den främsta nyheten är att Förbundsserierna, vilka de är, hur många lag som ska 
tävlar nu presenteras i Tävlingsbestämmelserna i stället för som tidigare, att det beslutats 
av Tävlingskongress och presenterats i seriekraven för var och en av serierna. 
Distriktsseriernas allmänna förutsättningar regleras under en egen paragraf.  
Då passar det också bättre att de tävlingar som ska genomföras (SM) framgår i detta 
sammanhang liksom DM och de klasser som kan tävla om detta framgår i det kapitel som 
särskilt reglerar tävlingars genomförande.  

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

     §2 Tävling  
1 st. Med tävling avses enskild match i 
serie- eller turneringsspel, sanktionerat av 
SDF eller SIBF, där förening som är 
medlem i SIBF och/eller nationsförbund 
ansluten till IFF deltar. 
 
2 st. 1 men. Nationella serier delas upp i 
distriktsserier samt förbundsserier för 
damer och herrar.  
2 men. Distriktsserierna ska särskilt 
regleras i seriekrav. 3 men. Samtliga av 
SIBF administrerade tävlingar regleras i 
serie- och tävlingskrav. 
 
3 st. 1 men. Distriktsserierna anordnas och 
administreras av SDF. 2-4 men. 
Distriktsserier som sträcker sig över flera 
SDF benämns regionserier och 
administreras av utsett SDF. Regionala 
serier som är kvalificerande för 
förbundsserie ska godkännas av SIBF. 
Distriktsserier får ej ha samma benämning 
som används för förbundsserier. 
 
4 st. Förbundsserierna, Svenska 
Superligan, Allsvenskan och div.1 herrar 
anordnas och administreras av SIBF. 
 
 
 
 
 
 

       

§1 Tävling 
Med tävling avses enskild match  
i serie- eller turneringsspel,  
sanktionerat av SDF eller SIBF, där  
förening som är medlem i SIBF och/eller 
nationsförbund ansluten till IFF deltar. 
 
2 st. 1 men. Framgår av nya §§2-3  
 
 
2 men. Framgår av ny §3 
3 men. Framgår av ny §2 
 
 
 
3 st. 1 men. Flyttas till ny §3 
2-4 men. Flyttas till ny §3.3 
Distriktsövergripande 
tävlingsverksamhet 
 
 
 
 
 
 
Flyttas till ny §2. Förbundsserier 
Förbundsserierna Svenska Superligan 
(damer och herrar), Allsvenskan (damer 
och herrar) samt div 1 herrar, kval till 
dessa tävlingar, anordnas och 
administreras av SIBF. Inom ramen för 
detta fastställer SIBF 
seriesammansättning och spelordning 
samt seriekrav.  
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§2 a. Seriekrav 
1 men. Serie- eller tävlingskraven innehåller 
regler för en specifik tävlings 
genomförande och föreningars 
skyldigheter i samband med match i dessa 
tävlingar.  
2 men. Förening som deltar i av SDF/SIBF 
administrerade tävlingar är skyldig att följa 
de serie- och tävlingskrav som speciellt 
reglerar aktuell tävling.  
3-5 men. Seriekrav ska innehålla regler om 
upp- och nedflyttning, kval samt 
tillsättning av vakant plats. De ska även 
reglera vilket matchprotokoll som ska 
användas i tävlingen samt hur 
rapportering av matchresultat ska gå till. 
Speltid, paustiden mellan perioderna samt 
utbetalning av domarersättningar, 
arvoden, restidsersättning och 
reseersättning.  
 
6 men. SDF upprättar seriekrav för 
distriktsserier och andra av SDF 
arrangerade tävlingar och i förekommande 
fall regionsserier.  
 
 
 
 
 
 

 
 

7 men. TU upprättar seriekrav för 
förbundsserierna och andra av SIBF 
arrangerade tävlingar. 
  
8 men. SEI har rätt att lämna förslag till 
seriekraven för SSL. 

 
1 men. Utgår, framgår av TB kap 1 § 1 2 
men. att särskilda tävlingsreglementen 
kan utfärdas för olika tävlingar.  
 
 
 
2 men.  Utgår,  
 
 
 
 
Flyttas till nya §§ 2-3 2 st. 
Förbundsserier resp Distriktsserier m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§3 3 st.  
SDF beslutar vad som gäller anordnande 
och administration av distriktsserierna. 
Inom ramen för detta fastställer SDF 
seriesammansättning och spelordning 
samt seriekrav för distriktsserierna.  
samt ny § 3 d. Distriktsövergripande 
verksamhet Om två eller fler SDF 
organiserar distriktsövergripande 
tävlingsverksamhet benämns dessa 
regionserier och administreras av utsett 
SDF 
 
 
§2 2 st. 4 men. 
 
 
 
 
§2 2 st. 5 men. Intresseorganisation för 
föreningar i Svenska Superligan har rätt 
att lämna förslag till seriekraven för SSL. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
När definitionen av spelår i §1 flyttats till begrepp får det till följd att paragraferna flyttas 
upp. Tidigare §2 delas upp i §2 Förbundsserie och §3 Distriktsserier m.m där §3a. Allmänt 
och §3b. Barn- och Ungdomsinnebandy, §3 c. Könsdispens och §3 d. Distriktsövergripande 
verksamhet regleras under skilda rubriker. Se bilaga där förslag till nyheter i kapitel 3 
presenteras i fulltext. 
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Att tävlingsarrangör kan utfärda särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter,  seriekrav, 
framgår av kap 1 §1 2 men och varje tävlingsarrangör kan själv avgöra omfattande 
seriekraven för deras olika tävlingar bör vara. Den reglering av vad seriekrav ska innehålla, 
tjänar nog ändå sitt syfte även om goda exempel inom våra SDF också kan tjäna som 
modell. Att deltagande föreningar som deltar i tävling ska äga vetskap om 
tävlingsreglernas innehåll och att underlåtenhet kan bestraffas framgår av TB kap 1 § 1 4-5 
st. 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§3 Anmälan till tävling  § 9 Anmälan till tävling 
 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Redaktionell ändring se bilaga  
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§4 Anmälningsavgifter §10 Anmälningsavgifter 
 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Redaktionell ändring se bilaga  

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§5 Representationslag §11 Representationslag 
 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Redaktionell ändring se bilaga 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§6 Kombinerade lag §12 Kombinerade lag 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Redaktionell ändring se bilaga 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§7 Åldersklasser 
§8 a. Åldersdispens i av SDF 
administrerade tävlingar 
§8 b. Åldersdispens i av SIBF 
administrerade tävlingar 

§3 b. 2 st. Barn och ungdomsinnebandy 
 
 
§2 Förbundsserier 
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FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är en redaktionell ändring där §§7-8 flyttas till ett sammanhang med de generella 
förutsättningarna för distriktsverksamhet som presenteras under en ny paragraf 3. Notera, 
liksom även framgår i förslaget till ny regel avseende åldersdispenser i Veteran-SM att 
regleringen om att beviljade åldersdispenser på distriktsnivå inte gäller för SM tävlingar 
och att det ska framgå under båda dessa nya paragrafer. 
 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

 §9 Könsdispens 
Spelare kan söka dispens för spel i flick-
/damserier och pojk-/herrserier hos 
tävlingsstyrelsen. Vid B-licens ska i 
möjligaste mån dispens medges. 
Beviljade individuella distriktsdispenser 
överförs ej till förbunds- eller 
internationella tävlingar.  
SDF har rätt att fastställa särskilda 
bestämmelser för distriktsserierna. (ändr. 
2018) 

§3 c. Könsdispens 
Spelare kan söka dispens för spel i flick-
/damserier och pojk-/herrserier hos 
tävlingsstyrelsen.  
För spelare 15 år och yngre ska i möjligaste 
mån dispens medges. 
Beviljade individuella distriktsdispenser 
överförs ej till förbunds- eller internationella 
tävlingar.  
 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Omformulering av andra stycket vad avser B-licens definitionen motiveras av samma skäl 
som i förslaget avseende kap 2 § 2 om spelarlicens. 
Detta är en regel som endast SDF har att förhålla sig till och det framgår bättre av att 
regelverket placeras under nya kap 3 §3 c. med huvudrubrik Distriktsserier m.m som 
reglerar SDF verksamhet.  
FS vill också uppmärksamma er på att Specialförbunden ska anpassa sina tävlingsregler för 
att bli mer transinkluderande och skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara med 
utifrån sin könsidientitet. För att kunna uppnå vårt mål som är ett livslångt idrottande 
behöver vi undersöka möjligheterna att göra indelningar som inte baseras på kön för olika 
åldrar och tävlingar. Vi ska också definiera syftet (elit-bredd-motion) med våra olika 
tävlingar.   
 
Redaktionell ändring se bilaga 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§10 Seriesammansättning 
1 men. Sammansättningen av 
distriktsserierna fastställs av 
administrerande SDF.  
 
2 men. Lag tillhörande nya 
medlemsföreningar eller nyanmälda lag 
ska inplaceras i distriktets lägsta serie. 
Undantag får göras för ny 

1 men. Framgår av ny § 3 Distriktsserier 
m.m. samt ny § 8 Sammansättning 
distriktsserier. 
 
 

2 men. Flyttas till en ny §13 Inplacering 
av lag 
Lag tillhörande nya medlemsföreningar 
eller nyanmälda lag ska inplaceras i 
distriktets lägsta serie. Undantag får 
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medlemsförening som bildats genom att 
bryta sig ur en sektions- eller 
alliansförening, eller för ny 
medlemsförening som bildats efter 
sammanslagning med en eller flera 
föreningar från andra idrotter. En sådan 
förening kan, efter prövning av SDF, få 
överta den ursprungliga föreningens 
serieplats med en begränsning avseende 
serier som är kvalificerande för 
förbundsserier. (ändr. 2018) 

 
3 men. Sammansättningen av 
förbundsserierna fastställs av 
Tävlingsutskottet. 
 
4 men. Förening vid 
Riksinnebandygymnasiet, f.n. RIG Umeå 
IBF, får delta i det nationella seriesystemet. 
Föreningen kan inte avancera till SSL och 
inte heller delta i kval till SSL. 
Om förening vid Riksinnebandygymnasiet, 
f.n. RIG Umeå IBF, spelar till sig en kvalplats 
eller plats för direktuppflyttning ska denna 
plats erbjudas nästa lag i tabellen i aktuell 
serie. Föreningen kan flyttas nedåt i 
seriesystemet. Föreningens resultat räknas 
i tabeller.  

göras för ny medlemsförening som 
bildats genom att bryta sig ur en 
sektionsförening, eller för ny 
medlemsförening som bildats efter 
samgående med en eller flera 
föreningar från andra idrotter. En sådan 
förening kan, efter prövning av SDF, få 
överta den ursprungliga föreningens 
serieplats med en begränsning 
avseende serier som är kvalificerande för 
förbundsserier.  
 
3 men. Framgår av ny § 2. 
 
 
 
4 men. Framgår av ny § 2 förbundsserier 
och ny § 7 Sammansättning 
förbundsserier 
Förening vid Riksinnebandygymnasiet, f.n. 
RIG Umeå IBF, får delta i det nationella 
seriesystemet. Föreningen kan inte avancera 
till SSL och inte heller delta i kval till SSL. 
Om förening vid 
Riksinnebandygymnasiet, f.n. RIG Umeå 
IBF, spelar till sig en kvalplats ska denna 
plats erbjudas nästa lag i tabellen i 
aktuell serie. Föreningen kan flyttas 
nedåt i seriesystemet. Föreningens 
resultat räknas i tabeller. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Denna paragraf utgår ur Tävlingsbestämmelserna men regelverken flyttas redaktionellt till 
andra paragrafer. Se bilaga 
Andra stycket blir en ny paragraf §13 Inplacering av lag där föreslås två ändringar, att 
Alliansförening utgår. Samt att sammanslagning ersätts med samgående. Skälen för dessa 
båda ändringar är att en Alliansförening är en sammanslutning av lokala föreningar. Den 
juridiska statusen, bäst illustrerad av organisationsnumret, upphör därför inte om 
föreningen bryter sig ur alliansen. Det är samma förening alltjämt. Nuvarande skrivning är 
därför felaktig, föreningen bildas inte på så sätt som sker med en sektion som bryter sig ur 
för att bilda något nytt. 
Sammanslagning är på samma sätt en felaktig beskrivning av vad som sker när två 
föreningar beslutar att slå sig ihop. Detta föregås alltid av att en förening de facto läggs 
ned ofta med ett beslut om att överföra överskjutande tillgångar till den andra föreningen 
som i sin tur inte gör något annat än att den tar emot nya medlemmar. Att man kanske 
namnändrar eller annat för att visa på att nu är det något nytt på gång är inte relevant för 
detta. 
 
Se även motion från Stockholms IBF avseende detta regelverk. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

§11 Spelordning 
1 st. Spelordningar för distriktsserierna 
fastställs av administrerande SDF. 
 
 
 
 
2 st. DM-match och distriktslagssamlingar 
ska förläggas så att de inte föranleder 
ändring i gällande spelordning för 
förbundstävlingar. 
 
3 st. Spelordningar för förbundsserierna 
fastställs av TU enligt tävlingsplanen. 
 
4 st. Inom varje serie ska sista omgångens 
matcher spelas på gemensam dag och 
matchstartstid, om inte SDF respektive 
SIBF medger annat.  

§3 a. Allmänt 
1 st. SDF beslutar vad som gäller anordnande 
och administration av distriktsserierna. Inom 
ramen för detta fastställer SDF 
seriesammansättning och spelordning samt 
seriekrav för distriktsserierna  
3 st. DM-match och distriktslagssamlingar ska 
förläggas så att de inte föranleder ändring i 
gällande spelordning för förbundstävlingar. 
 
 

§2 2 men.  
 
 

§ 3 a. 4 st. resp § 2 3 st. 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Redaktionell ändring se bilaga 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§12 Matchändring  
§12 a. Spelares medverkan i distriktslag 
och landslag 

§14 Matchändring 
§14 a. Spelares medverkan i distriktslag och 
landslag 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Redaktionell ändring, inplacering, se bilaga 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§13 Förening som utgår ur tävling  
Förening vars lag utgår ur tävling ska 
anmäla detta till tävlingsstyrelsen som 
fastställer följderna för tävlingen. Om 
förening utgår ur tävling som påbörjats ska 
lagets matcher ogiltigförklaras och såväl 
lagets som motståndarlagets erövrade 
poäng och målresultat ska annulleras om 
ej tävlingens förutsättningar förändras 
avsevärt av detta. Vid beslut om 
uteslutning av lag ska, såvida inte särskilda 

§15 Förening som utgår ur tävling 
Förening vars lag före sista datum för 
anmälan till seriespel skriftligen meddelat 
Tävlingsstyrelse att man ej kommer att ta 
platsen i den serien man är behörig att delta i 
ska jämställas med nyanmäld förening och 
spela i distriktets lägsta serie kommande 
spelår. Detsamma gäller för förening som inte 
anmäler sig till seriespel. 
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skäl föreligger, annullering av lagets poäng 
och målskillnad ske först när beslut om 
uteslutning vunnit laga kraft. 
 
Förening som utgår ur tävling får utöver 
detta ådömas en straffavgift. 
 
Vid utdragning är det alltid det lägst 
placerade laget som berörs först om inte 
hela föreningen läggs ned. 
 
Om föreningens representationslag för 
damer eller herrar läggs ned så upphör 
möjligheten för övriga seniorlag för damer 
eller herrar att finnas. Eventuellt 
kvarvarande seniorlag anses ha samma 
status som nystartat lag, varpå föreningen 
har rätt att delta i distriktets lägsta serie. 
 
Se även kap. 3 §16 avseende regelverk om 
nedflyttning. 

Förening som inte anmäler sig till seriespel i 
serie man är behörig att delta i kan åläggas en 
straffavgift. 
 
Om föreningens representationslag för damer 
eller herrar läggs ned så upphör möjligheten 
för övriga seniorlag för damer eller herrar att 
finnas. Vid utdragning är det alltid det lägst 
placerade laget som berörs först om inte hela 
föreningen läggs ned. Eventuellt kvarvarande 
seniorlag anses ha samma status som 
nystartat lag, varpå föreningen har rätt att 
delta i distriktets lägsta serie. 
 
Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla 
detta till tävlingsstyrelsen som fastställer 
följderna för tävlingen. Lagets matcher 
ogiltigförklaras och såväl lagets som 
motståndarlagets erövrade poäng och 
målresultat ska annulleras om ej tävlingens 
förutsättningar förändras avsevärt av detta. 
 
Förening som utgår ur tävling kan åläggas att 
ersätta motståndarlag och funktionärers 
kostnader för planerade och genomförda 
matcher. De kan även åläggas att erlägga den 
kostnad föreningen skulle ha haft för att 
genomföra tävlingen. 
Förening som utgår ur tävling får åläggas att 
ersätta övriga lag i samma serie för  
resekostnader i samband med matcher mot 
det uteslutna laget eller det lag som utgått ur 
tävlingen. 
 
Förening vars lag på egen begäran avstår 
direktuppflyttning alternativt att delta i kval 
till högre division ska lämna besked om detta 
till Tävlingsstyrelsen senast den 31 januari. 
Denna förening ska vid beslut om 
sammansättningen av nästkommande 
spelårs serier kvarbli i den serie man senast 
var kvalificerad för. 
 
SDF kan i lokala förutsättningar fastställa vad 
som gäller rörande lag som utesluts eller 
utgår ur distriktstävlingar, såväl vad avser 
avgifter som deltagande i seriespel.   

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Detta är en stor ändring som även innefattar förändringar av §15 Avgifter för föreningar 
som utgår/utesluts ur seriespel och §16 Nedflyttning. Ändringen motiveras av att vi vill att 
alla förutsättningar för när en förening, på eget initiativ utgår ur tävling regleras i ett 
sammanhang. Förändringen kan lättast beskrivas som att avgifterna presenteras både i 



     
  
 
 

18 
 

denna paragraf om att föreningen utgår ur tävling för att sedan upprepa dessa 
förutsättningar under efterföljande paragraf som reglerar uteslutning ur tävling.  
 
I 6 st. om kostnader för förening som utgår ur tävling görs ett tillägg om att även kostnader 
för planerade matcher kan behöva ersättas av den förening som drar ur ett lag ur en 
tävling. Ändringen är påkallad av att det för särskilt våra tävlingar för yngre åldrar kan ske 
utdragningar med så kort varsel innan en planerad tävling att den förening som har 
planerat för genomförandet av matchspel ådragit sig kostnader ex bokat upp halltider för 
hela arrangemanget, som de bör kunna få ersättning för. Detta är en förändring som även 
presenteras i §16 2 st. nedan 

 
Redaktionell ändring, inplacering se bilaga 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§14 Förening som utesluts ur tävling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§14 a. Uteslutning i seriespel 
Uteslutning sker enligt nedan om ej 
synnerliga skäl föreligger 
 
 
 
 
 

 
 
 

§14 b. Uteslutning i turnering 

§16 Förening som utesluts ur tävling 
§16 a. Allmänt  
Förening vars lag uteslutits ur seriespel ska 
jämställas med nyanmäld förening och spela i 
distriktets lägsta serie nästkommande spelår. 
Föreningen kan nekas deltagande i 
nästkommande säsongs motsvarande tävling.  
 
Förening som utesluts ur tävling kan åläggas 
att ersätta motståndarlag och funktionärers 
kostnader för planerade och genomförda 
matcher. De kan även åläggas att erlägga den 
kostnad föreningen skulle ha haft för att 
genomföra tävlingen. 
 
Förening som utesluts ur tävling får åläggas 
att ersätta övriga lag i samma serie för 
resekostnader i samband med matcher mot 
det uteslutna laget eller det lag som utgått ur 
tävlingen. 
 

§16 b. Uteslutning i seriespel 
Uteslutning sker enligt nedan om det ej 
föreligger särskilda skäl till följd av 
omständigheter varöver föreningen inte 
råder, då får beslutas att laget ska fortsatt 
delta i tävlingen. Det lag som lämnat w.o. ska 
i förevarande fall dömas som förlorande lag i 
den aktuella matchen med målskillnaden 0-
5. Samtliga matcher efter w.o. matchen ska 
därvid spelas. 
 
§16 c. Uteslutning i turnering 
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FS motivering till föreslagna ändringar 
Regelverket förändras så från synnerliga skäl till det mildare särskilda skäl när det ger 
utrymme för att beakta att det finns omständigheter som inte föreningen kan råda över. 
Redaktionell ändring, inplacering, se bilaga 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§15 Avgifter för föreningar som 
utgår/utesluts ur seriespel 
§15 a. Ersättning till övriga lag i serien 
§15 b. Ersättning gällande resekostnader 
m.m. 

§§ 13-14 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Paragrafen utgår, dess innehåll flyttas till såväl paragrafen om förenings om utgår ur 
tävling (ny § 13) och paragrafen om förening som uteslut ur tävling (ny §14). 
Redaktionell ändring, inplacering, se bilaga 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§16 Nedflyttning  
§16 a. Förenings utträde eller uteslutning 
ur serie 
1 st. 
2 st.  
3 st. 
§16 b. Nedflyttning p g a ekonomiska 
missförhållanden 

Utgår 
Utgår  
 
§13 7 st. 
§13 1 st. 
§14 1 st. 
§17. Nedflyttning p g a ekonomiska 
missförhållanden 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Paragraf 16 a. utgår, dess innehåll flyttas till paragrafen om förening om utgår ur tävling (ny 
§ 13). Och till paragraf om förening som uteslut ur tävling (ny § 14). Paragraf 16 b. får ett nytt 
paragrafnummer. 
Redaktionell ändring, inplacering, se bilaga 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

 §17 Förening på obestånd §18 Förening på obestånd 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Redaktionell ändring, inplacering, se bilaga 
 
 
 



     
  
 
 

20 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§18 1-2 st. Poängberäkning  
3 st.  
 

§5 1-2 st. Poängberäkning 
§3 b. Barn- och Ungdomsinnebandy 

 
 

FS motivering till föreslagna ändringar 
Se ny regel avseende matchresultat för gamla § 18 3 st. och den redaktionella ändringen 
skrivningen om att redovisa tabeller och dylikt i barnidrott nu istället framgår av ny 
paragraf 3 b. om Barn- och ungdomsinnebandy.  
Placeringen av Poängberäkning 1-2 st är en redaktionell ändring, inplacering, se bilaga 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§19 Placering i tävling 
§19 a. Seriespel 
§19 b. Turnering 

§6 Placering i tävling 
§ 6 a. Seriespel  
§6 b. Turnering 

 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Redaktionell ändring inplacering se bilaga 
 

 
 

Kapitel 4 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

§8 a. Skyddsglasögon 
Spelare som deltar i tävling avsedd för 
åldersklass* röd, 16 år eller yngre, ska bära 
godkända skyddsglasögon.  
Spelare med särskilda skäl omfattas av en 
generell dispens från detta krav. 
 
Särskilda skäl anses som: 
- Medicinska skäl (synfel som korrigeras 
med glasögon). (ändr. 2018) 
*Samtliga spelare i klasserna grön, blå och 
röd eller motsvarande, ska bära 
skyddsglasögon vid match. Detta gäller 
oavsett spelarens födelseår. 
 
Glasögonkravet gäller exempelvis i 
Distriktslags-SM 16 år samt P16 SM (USM). 
Glasögonkravet gäller inte i exempelvis 
JAS eller Damer/Herrar div 3. 
 
Grön klass 0-9 år  
Blå Klass 9-12 år  

§8 a. Skyddsglasögon 
Spelare som deltar i tävling avsedd för 
spelare som är 16 år eller yngre, ska 
bära godkända skyddsglasögon oavsett 
spelarens ålder. Spelare 16 år eller yngre 
som deltar i tävling för juniorer eller 
seniorer omfattas inte av kravet.  
 
Spelare med särskilda skäl omfattas av 
en generell dispens från detta krav.  
 Särskilda skäl anses som: 
- Medicinska skäl (synfel som korrigeras 
med glasögon). 



     
  
 
 

21 
 

Röd klass 12-16 år  
 
 
FS motivering till föreslagna ändringar 
Kravet följer av Regelboken: När en spelare trots uppmaning från domarna inte åtgärdar 
felaktig personlig utrustning. (Inget förseelsetecken) Hit räknas även när administrerande 
förbund beslutat om obligatoriska skyddsglasögon och en spelare underlåter att bära 
dessa. Den nya formuleringen är avsedd att klargöra den kommentar till regelverket som 
funnits bilagd i TB men som upphävs av tävlingskongressen. 

 
 

 


