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Kapitel och paragrafindelning åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till 
motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets 

Tävlingsbestämmelser. 
 
 
 

Kapitel 3 Tävlingens genomförande 

§3 Distriktsserier m.m. 
Västergötlands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att vid extremt synnerliga skäl 
genomföra förändringar i tävlingar och bestämmelser som kan påverka distriktets 
verksamhet utifrån rådande omständigheter 
 

§3b.  Barn- och ungdomsinnebandy  
Se bilaga 5 - 8 ”Seriekrav Junior- och Ungdomsserier”. 

 

§3c.  Könsdispens  
Anmälan om lagtilltillhörighet 

Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som 
följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas ska göras av 
SDF. 

Dispens för flickor i pojkserierna för en spelare som fyller 15 år samma år som spelåret 
inleds eller yngre behöver ej sökas, könsdispensen ska används för flickor som saknar 
flicklag att spela i. 
 



 

 

 

 

§4 Mästerskapstävlingar 
§4b.  Distriktsmästerskap 
DM Herr och Dam 
DM Herr och Dam spelas i följande klasser; Herrar, damer. 
 
Distriktsmästerskapen (DM) genomförs i cup form under en helg. Det är en öppen 
anmälan för lag från förbundsserier och distriktsserier.  
 
Maximalt ett lag per förening kan anmälas till DM.  
 
Svenska Cupen 
Vinnare av dam- respektive herr-DM är kvalificerad att delta i Svenska Cupen den 
efterföljande säsongen. 
Om vinnande lag säkrar en plats i Svenska Cupen via serieplacering tillfaller platsen i 
Svenska Cupen till det förlorande finallaget i DM. Om även detta lag är direktkvalificerat 
tillfaller platsen i Svenska Cupen vinnaren av lottning mellan de båda semifinalförlorande 
lagen.  
 
Åldersgräns DM Herr och Dam 
För spel i DM för seniorer måste spelaren inneha A-licens (född 2006 eller tidigare) 
 
Arrangör 
Föreningar har möjlighet att ansöka om att arrangera DM. Antal spelplatser avgörs av 
antal anmälda lag.  
 
   

§8 Sammansättning distriktsserierna 
Se bilaga 1 - 4 ”Seriekrav seniorserier”. 
 
 

§9 Anmälan till tävling 
För anmälan till Västergötlands IBF:s distriktstävlingar skall vara giltig krävs det att 
förening har anmält sina lag samt har betalt fastställd anmälningsavgift senast den 19 
augusti 2022. 
Förening skall ha betalt samtliga skulder till VIBF senast den 18 maj aktuellt 
verksamhetsår.  
 
 

§12 Kombinerade lag  
I kombinerande lag deltager spelare från två föreningar. Kombinerande lag tillåts i Dam 2, 
Dam Junior, Herr 4, Herr Junior och på Röd, Blå och Grön nivå. Kombinerade lag får ej 
delta i förbundsserier eller i kval till förbundsserie. 
 



Kombinerade lag enligt SIBF:s tävlingsbestämmelser Kap 3 § 12 tillåts. 
 
De aktuella föreningarna ska ansöka om detta i samband med serieanmälan. 
Föreningarna kan också ansöka om detta senare, dock inte efter den aktuella seriens start 
(första spelomgång). Undantag kan ske som synnerliga skäl föreligger. Denna ansökan ska 
skickas via mail till VIBF:s tävlingsansvarig.  

Kombinerat lag får omvandlas till enskilt lag och behålla sin seriestatus  

 

 

§14 Matchändring  
Västergötlands Innebandyförbund behandlar endast matchflyttar som gjorts via iBIS. Lag 
som önskar flytta matchen ansvarar för matchflyttansökan.  
 
Kriterier för matchflytt 
 

1) Motståndarlag skall godkänna matchflytt. 
2) Ny matchtid finns angiven på matchflyttansökan. 
3) Motståndare har godkänt ny matchtid. 
4) Nytt matchdatum skall ligga i anslutning till aktuell serieomgång. 
5) Match får ej förläggas efter sista spelomgång 
6) Västergötlands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att flytta matcher i 

samband med Distriktslagsverksamhet eller vid förenings avancemang i SM. 
7) Matcher med restid under 10 mil får tidigast starta 19:00 vardagar om ej föreningar 

kommer överens om tidigare matchtid. 
8) Matcher med restid över 10 mil får tidigast starta 19:30 vardagar om ej föreningar 

kommer överens om tidigare matchtid. 
 
Inställd match vid otjänlig väderlek 
Om något lag anser att väglaget är olämpligt (klass 2 varning) ska kontakt tas med  
motståndarlaget, samt VIBF:s tävlingsjourtelefon. 
Kontakten tas tidigast 6 timmar före matchstart och senast 3 timmar före matchstart.  
 
Skulle match bli inställd åligger det hemmalaget att kontakta tillsatta domare.  
Inställd match meddelas av hemmalaget till VIBF:s tävlingsansvarig.  
Ny matchtid meddelas första vardagen efter inställd match till VIBF:s tävlingsansvarig. 
Matchen ska, om möjlighet finns, genomföras inom en vecka.  
 
 
Avgifter och krav 

a) Ingen matchflyttsavgift uttages för ansökan som inkommit före 1 september. 
b) Matchflyttsavgiften ska betalas av den sökande föreningen. Avgiften kommer att 

faktureras när matchflytten har godkänts av VIBF.  
c) Avgift gäller endast för de serier som döms av distriktsdomare. 
d) Matchflyttavgift uttages ej vid fall där Svenska innebandyförbundet, 

Västergötlands innebandyförbund, kommun (eller annan hallägare) är orsak till 
matchflytten. Vid flytt orsakad av hallägare skall intyg frän denne bifogas. Om intyg 
ej bifogas debiteras föreningen matchflyttavgift.  

e) För avgifter gällande matchändring se Tävlingsavgifter.  

 
 

 



 

§15 Förening som utgår ur tävling 
Se Tävlingsavgifter och straffavgifter. 
 
 
 

Kapitel 4  Matchens genomförande 

§4 Matchstart  
Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid eller inte har tillräckligt 
antal spelare ska matchen ställas in och Västergötland IBF informeras. Innan beslut tas 
om att ställa in matchen ska minst 15 minuter ha förflutit.  
 
Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid och fyllt i matchprotokollet samt har 
tillräckligt med spelklara spelare på planen ska matchen spelas, annars ska matchen 
ställas in. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen.  
 
Domarna ska omedelbart efter matchen rapportera händelsen till Västergötlands IBF. 
 
Förenings ansvar vid arrangemang  
 
Hall  
Arrangör ska tillse att bortalaget kan komma in i hallen minst en timme före 
matchstart. Arrangör ska se till att domarna har eget omklädningsrum, avskilt från de 
aktiva (Detta gäller även duschmöjlighet). Person utsedd av arrangörsföreningen ska 
möta domarna vid ankomst, samt visa dem till rätta. Ett väl synligt matchur ska finnas i 
hallen. 
 
Spelplan  
Sarg, målburar, linjer, sekretariat, avbytarbänkar, byteszoner och utvisningsplats ska vara 
på plats minst 30 min innan matchstart. Uppvärmning på spelplanen ska kunna ske 
minst 30 min innan matchstart. Undantag är när bokad matchtid inte så medger mitt i ett 
spelpass.  
 
Matchprotokoll  
I samtliga matcher skall digitala matchprotokoll användas i IBIS.  
Matchprotokoll ska skrivas ut till sekretariatet.  
 
Alla spelare skall vara inlagda i iBIS och kunna kopplas till matchen senast 1 timme före  
matchstart.  
Alla matchstraff skall noteras i iBIS, skulle det utdömas M3 skall även en rapport göras av 
domarna i IBIS. 
Det är domarnas skyldighet att rapportera allt som strider mot gällande bestämmelser 
samt om det finns avvikelse i hallen. Detta rapportera via mail till VIBF:s kansli. 
 
Inrapportering av resultat 
Hemmalaget ansvarar för resultatrapporteringen och denna skall ske i iBIS. 
 
Senior 
Liverapportering ska ske i alla av VIBF:s administrerande seniorserier. 
 



Junior och ungdom 
Hemmalaget ansvarar för resultatrapporteringen och denna skall ske i IBIS senast en 
timme efter att matchen är färdigspelad. 
 
På Junior nivå skall matcherna vara liverapporterad.  
 
På röd nivå 15 – 16 år skall matcherna vara liverapporterad. 
 
På röd nivå 12 - 14 år skall matcherna vara resultatrapporterad.  
 
På Blå nivå skall matcherna vara resultatrapporterad (visas ej publikt).  
 
På grön nivå skall det rapporteras att matcherna är genomförda (ej resultat) via mail till 
tävlingsansvarig på VIBF.  
 
 
 

§10 Matchfunktionärer 
§10a.  Domare  
Domarna indelas i föreningsdomare och distriktsdomare. Alla domare ska inför varje ny 
säsong genomgå en domarutbildning. Klassificering av distriktsdomare fastställs av DK. 
Lägsta ålder vid anmälan till domarkurser för distriktsdomare 18 år och ungdomsdomare 
15 år. Domarnas föreningstillhörighet skall vara VIBF tillhanda innan seriespelet börjar så 
att inga jävsituationer uppstår.  
 
Varje match skall dömas av två domare utom på Grön nivå som döms av en domare. 
 
Då tillsatt domare inte infunnit sig senast 30 min efter utsatt matchtid till skjuts matchen 
upp. Om båda lagen är överens kan emellertid matchen dömas av två andra för uppgiften 
kvalificerade domare. Vid ungdomsmatcher där föreningarnas egna ungdomsdomare ej 
infunnit sig skall domarinsatsen lösas av ledare/föräldrar. Det är både hemmalag och 
bortalag som tillsammans löser detta på bästa sätt. 
 
Domartillsättning  
Domartillsättare i VIBF tillsätter domare till samtliga av VIBF administrerade senior och 
juniorserier. Hen sätter även till domarna i JAS, Röd nivå 14 - 16 år. På Röd nivå P/F 14 
tillsätter VIBF domartillsättare en domare och av arrangerande förening en domare. 
Övriga av VIBF administrerade serier tillsätts av arrangerande förening. DK har rätt att, 
utbildningssyfte, tillsätta tre domare, men endast två domare får döma samtidigt. 
Föreningen betalar endast ersättning för två domare. 
 
Varje förening skall utse en domaransvarig för sina föreningsdomare. Denne skall ansvara 
för tillsättning av föreningsdomarna samt coacha och följa deras utveckling. Den 
domaransvarige skall även vara föreningens kontakt gentemot Västergötlands 
Innebandyförbund i frågor gällande föreningsdomare.  
 
Utrustning domare  
Domarna ska vara utrustade med VIBF: s officiella domartröja. Ingen reklam får bäras utan 
särskilt godkännande av VIBF. I de matcher som döms av ungdomsdomare ska domarna 
ha enhetlig domarklädsel, dock behöver klädseln ej vara likadan som för distriktsdomare 
vad gäller färg och modell.  
 

§10b. Övriga funktionärer  



Hemmalaget tillsätter och ansvarar för att följande funktionärer ska finnas:  
Arrangör ska ha minst en protokollförare, en matchtidtagare och speaker i 
representationsserierna, i övriga serier räcker det med två personer som sköter 
sekretariatet.  
 
 

Anmälningsavgifter 

 
Senior H2   17 000 sek 
 
Senior H3   14 000 sek 
 
Herr/Dam U   8 000 sek 
 
Senior D1   17 000 sek 
 
Senior D2   14 000 sek 
 
Herr/Dam Junior  4 500 sek 
 
Pojkar/Flickor Röd nivå 14-16 år 4 000 sek 
 
Pojkar/Flickor Röd nivå 12-13 år 3 800 sek 
 
Pojkar/Flickor Blå nivå 10-11 år 2 500 sek 
 
Pojkar/Flickor Grön nivå 8-9 år 2 000 sek    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tävlingsavgifter och straffavgifter 
 
Protestavgift     2500 sek 
Ej reglementsenlig kaptensbindel    200 sek 
Ej fungerande sekretariat    500 sek 
Ej närvarat på serieträffar    500 sek 
För sent inlämnade matchtider   1500 sek 
Inga uppvärmningsbollar till bortalag   500 sek/match 
 
IBIS  
Ej inlämnat matchtider i tid   1500 sek/förening 
Ej inlämnat laguppgifter i tid   1000 sek/förening 
Ej inrapportering av matchresultat i iBIS  500 sek/match 
Förening som ej kopplat spelare och ledare till sitt lag i iBIS 500 sek/match 
 
 
Matchflyttningsavgift senior    700 sek/match 
Matchflyttningsavgift senior dagen före eller samma dag  1000sek/match 
Matchflyttningsavgift junior och ungdom ner till 14 år  300 sek/match 
Matchflyttningsavgift junior/ungdom ner till 14 år dagen  
före eller samma dag.    600 sek/match 
Matchflytt utan tillstånd    1500 sek/match och lag 
 
Walk Over  
W.O. avgifter under serieperioden seniorlag 
 (dubbel avgift vid andra W.O.)    5000 sek 
W.O. avgifter under serieperioden juniorlag  
(dubbel avgift vid andra W.O.)    2500 sek 
W.O. avgifter under serieperioden pojk- och flicklag ( 
dubbel avgift vid andra W.O.)   2000 sek 
 
Ur dragning av lag  
Innan preliminärt spelprogram fastställts 1 juli   Återbetald serieavgift 
 
Efter preliminära spelprogram presenterats och till sista  70% återbetald 
datum för matchbokningar skall in, (19 augusti)  serieavgift 
 
Efter 19 augusti    Ej återbetalning 
 
Efter 1 oktober tillkommer en straffavgift 
Seniorlag      3000 sek  
Juniorlag     2000 sek 
Lag barn och ungdom    1500 sek 
 
Ledare 
Saknad ledarlicens/match   400 sek/per ledare 
 
Dispenser 
Använt spelare som ej har godkänd dispens 500 sek/spelare och 

match 
 
 



 

 
Domararvoden för distriktsdomare 
 
Seriespel 
Herr 2     850 sek 
Herr 3     800 sek 
Herr 4     750 sek 
Herr 5     725 sek 
Junior     675 sek 
Röd nivå 16 år    550 sek 
Röd nivå 15 år    525 sek  
Röd nivå 14 år    500 sek 
   
Dam 1      850 sek 
Dam 2/junior    675 sek 
Röd nivå 16 år    550 sek 
Röd nivå 15 år    525 sek 
Röd nivå 14 år    500 sek 
 
Träningsmatcher 
Träningsmatcher inom distriktet   75% av ordinarie arvode 
Träningsmatcher Distriktslag/Röd nivå 16 år  575 sek 
 
     
 
Reseersättning 
Reseersättning    36 sek/mil 
 
Restidsersättning 
4 – 6 timmar     100 sek 
6 – 24 timmar    300 sek 
 
Domararvodet, restidsersättning och reseersättning utbetalas av hemmalag via 
iBIS. Restiden ska beräknas till 11 minuter/mil. 
 
Inställelsetiden för domare innan match är 30 min (Dam 1 och Herr 2 45 min), som 
domaren förväntas vara på plats och göra de åligganden som domaruppdraget kräver av 
hen. Domarna skall även beräkna en tid på 30 min för att avsluta matchen, duscha och 
byta om.  
 
När en match flyttas/ställs in 12 timmar före matchstart eller senare så har domarna rätt till 
50 % av matcharvodet. Har domarna påbörjat resan till match som flyttats/ställts in så har 
de rätt till hela matcharvodet och reseersättning för de mil som de har påbörjat för att 
komma till matchen.  
 
Ersättningsyrkanden ställs till VIBF: s kansli. 

 
 
 
 



 
 
Seriekrav för seniorserier 
Direktiven är antagna av Tävlingskommittén (TK) 
 
1. Arrangemang och träffar anordnade av administrerande myndighet 
Förening skall delta på de arrangemangen och träffar Västergötlands Innebandyförbund 
inbjuder till.  
 
2. Matchläggning 
Under juni utskickas spelscheman där det framgår vilka veckor som matcherna skall 
spelas. Vid samma utskick specificeras regelverket och de restriktioner som finns gällande 
matchläggning.  
 
Matchtider skall vara inmatade i iBIS-systemet. Om dessa inte inkommit 19 augusti åläggs 
föreningen att betala en administrativ avgift på 1500 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma 
vid fortsatt underlåtenhet. Fastställda spelscheman presenteras på vibf.se från 1 
september. Matchflyttar via IBIS kan göras kostnadsfritt fram till dess att spelscheman 
fastställs 1 september. Matchändringar p g a skrivfel eller hallägare kan fram till 1 
september ske utan matchflyttansökan (d v s utan lags godkännande), ta kontakt med 
VIBF:s kansli kring sådana ärenden. 
 
Matcher med restid under 10 mil får tidigast starta 19:00 vardagar om ej föreningar 
kommer överens om tidigare matchtid. 
Matcher med restid över 10 mil får tidigast starta 19:30 vardagar om ej föreningar kommer 
överens om tidigare matchtid. 
 
 
 
3. Förenings- och laguppgifter  
Förenings- och laguppgifter för säsongen skall vara registrerade i innebandyns 
datasystem iBIS senast 19 augusti. Föreningsuppgifter som skall finnas med är 
kontaktuppgifter till förening, plusgiro och/eller bankgiro samt styrelse. Laguppgifter som 
skall finnas med är lagledare och/eller tränare med kontaktuppgifter (telefon, e-mail etc) 
samt dräktfärger.  
Om dessa inte finns inlagda i iBIS senast 1 september åläggs föreningen att betala en 
administrativ avgift på 1000 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt 
underlåtenhet. För att kunna lägga in dessa uppgifter i IBIS krävs att föreningen har minst 
en person med behörighet i systemet kallad IBIS-föreningsadministratör. Kontakta VIBF:s 
kansli om sådan saknas eller nya behöver skapas. 
 
4. Ledarlicens 
I samtliga matcher arrangerade av Västergötlands innebandyförbund råder krav på 
ledarlicens utgiven av Västergötlands innebandyförbund. Ledarlicensen erhålles efter 
genomgången och godkänd ledarutbildning.  
 
Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i iBIS och skrivs ut på matchprotokollet.  
 
Kravet är att om fler än två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst två 
inneha ledarlicens. Då två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst en 
ledare inneha ledarlicens. Då endast en ledare är uppskriven på matchprotokollet/iBIS 
skall denne inneha ledarlicens. Vid avsaknad av ledarlicens kan distriktets 
tävlingskommitté utdöma straffavgift till denne eller för den förening ledaren 
representerat vid aktuell match. 
 



Skulle ett lag sakna ledare med godkänd ledarlicens kontaktar VIBF föreningen. Förening 
uppmanas då tillse att ledarna genomgår en Grundutbildning (GU) eller fortbildning 
snarast möjligt.  
 
5. Vakanser i serie  
Vakanser behöver ej tillsättas efter 31 maj.  
 
 
6. Sidbyten 
Sidbyten ska genomföras i Seniorserier. 
 
Bilaga 1 
7. Klass  Matchtid    Paus 
 
Herr 2/Dam  1 3x20 min effektiv speltid   10 min 
  (sudden death 5 min effektiv speltid, ej straffar) 
 
Herr 3, 4 och Dam 2/J 3x20 min effektiv speltid 
  (sudden death 5 min effektiv speltid, ej straffar) 10 min 
 
 
8. Upp- och Nedflyttning  
I samtliga VIBF: s representationsserier förutom i de högsta (Dam 1 och Herr 2) går 
seriesegraren upp en division.  
 

I Damettan kvalar seriesegraren mot andra distrikt.  
 
I Herrtvåan avslutas seriespelet med kval. De fyra främsta lagen möts i bäst av tre (3) 
matcher. Ettan väljer mellan trean och fyran. Bäst placerade lag i serien har fördel av 
hemmamatch i händelse av en tredje match. Den slutliga kvalvinnaren spelar i Div. I 
2022/23.  
 
I Herrtrean kvalar serietvåan mot serietrean för att sedan möta ett lag från Herrtvåan i ett 
avgörande kval.  
 
Herr U-lag har möjlighet att vid serieseger i div 4 att bilda en ny förening och avancera 
upp till div 3.  
Tackar U-lag vid serieseger nej till avancemang och näst bäst placerade lag är ett U-lag 
har de möjligheten att bilda en ny förening och avancera upp till div 3. Tackar de nej så går 
avancemanget till div 3 till bäst placerade A-lag i div 4.spel 
 
I samtliga VIBF: s representationsserier åker sist placerade laget ur (förutom i den lägsta 
divisionen).  
 
I herrtvåan kan fler än 1 lag åka ur beroende hur många västgötalag som åker ur 
Herrettan. 
 
9. Spelarförflyttning från A till U-lag  
Högst 5 spelare varav max tre seniorspelare (junior född tidigast 2001) från Herrarnas A-
lags senaste match får delta i förenings U-lag. 
Det finns möjlighet att söka dispens för att använda fler än tre seniorspelare.  
Ingen karens uppåt eller nedåt. 
 
I Dam 1 får 5 spelare varav max två seniorspelare (junior född tidigast 2001) från 
förbundsserielag spela 
Ingen karens uppåt eller nedåt.  
 



I Dam 2/Junior får 5 spelare från Dam 1 spela varav max två seniorspelare (junior född 
tidigast 2001). 
Ingen karens uppåt eller nedåt.  
 
10. Förtydligande 
Deltagit är lika med att spelaren varit noterad på matchprotokollet. Senaste match är lika 
med den representationslagsmatch i seriespelet som färdigspelats närmast före aktuell U-
lagsmatch under innevarande säsong.  
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
 
 
 
11. B-licens i seriespel 

- För spel i seniorserier måste spelaren inneha ”A-licens” (född 2006 eller tidigare). 
Dispens för yngre spelare kan sökas enligt följande regler: 

 
- En förening kan söka fritt antal dispenser.  

 
- Alla dispenser måste vara namngivna, och gäller således endast den berörda 

spelaren. 
 

- Vid varje ansökan måste orsak/skäl till varför den enskilde spelaren ska få dispens. 
Ett av två nedanstående skäl måste uppfyllas för att en spelare ska kunna få 
dispens:  

 
▪ Den aktuella spelaren har inget annat lag i föreningen att spela i.  
 
▪ Det aktuella seniorlaget har inte tillräckligt med spelare för att kunna genomföra 
en säsong.  

 
- Endast spelare födda 2007 kan få dispens.  

 
- I Herrar division 2 kan inga spelare födda 2007 delta. 

 
- Dispens söks via mail till tävlingsansvarig på VIBF. 

 
 
12. Matcharrangemang  
Matcharrangemangen är Innebandyns skyltfönster utåt. Därför vill vi särskilt betona vikten 
av att göra dem så bra som möjligt. Att följa Svenskans Tävlingsföreskrifter, VIBF: s lokala 
föreskrifter och direktiv leder med automatik till att arrangemangen är godkända.  
 
12.1 Matcharenor  
VIBF förbehåller sig rätten att kontrollera matcharenor så att de håller den standard som 
erfordras vad gäller mått. Minimimått är 38x18. Publikkapacitet ska finnas för minst 150 
åskådare.  
 
12.2 Ljudanläggning  
Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem 
 
12.3 FÖRE MATCH  
Kallelse av domare och motståndare  



Hemmalag ska kalla domare och motståndare till match och det bör ske senast 3 dagar 
före match.  
 
Uppvärmning på plan  
Tid för uppvärmning på plan ska vara minst 30 minuter. För D1 och H2 minst 45 minuter.  
 
Intro/Line up  
Före match ska speaker hälsa publik, spelare/ledare samt domare välkomna.  
 
 
 
 
 
Bilaga 3 
 
 
Lägga in i iBIS (Matchprogram)  
Vi rekommenderar att lagen ska ha lagt in laguppställning senast 24 timmar innan match 
så att hemmaförening kan erbjuda programblad till åskådarna och media.  
Hemmalag ansvarar för sitt lag och bortalag för sitt. Hemmalag ansvarar för att ett ifyllt 
protokoll finns till matchen. Matchprotokollet skall var utskrivet till sekretariatet. 
 
Föreningen bör erbjuda programblad till åskådare och media.  
 
Domare  
Domare ska vara på plats i aktuell hall senast 30 minuter före matchstart (45 minuter före 
matchstart I Dam 1, Herr 2 och Herr 3).  
 
12.4 UNDER MATCH  
Musik under match  
Musik bör spelas före match, i pauserna och kan spelas i samband med spelavbrott. Det är 
dock inte tillåtet att spela musik under pågående spel.  
 
Speaker  
Samtliga representationsserier ska ha en speaker som förmedlar information under 
match. Speakern ska vara saklig och informationen ska förmedlas med gott omdöme.  
 
Sargvakter  
Hemmalaget ska ansvara för att sargskötare finns, för att rätta till sargen när så krävs. 
Detta för att undvika onödigt långa spelavbrott. Sargskötare ska ha tillgång till trasor el. 
dyl. för att kunna torka upp ev. vatten på planen. Sargskötarna bör vara klädda i enhetliga 
tröjor.  
 
Liverapportering  
Alla seniormatcher skall liverapporteras, dvs under pågående match. 
 
12.5 EFTER MATCH  
Matchprotokoll  
Hemmalag ansvarar för att domarna godkänner matchprotokollet i iBIS. 
 
Domare 
Arrangerande förening ska betala ut domararvode via banköverföring eller swish till de 
domare som dömt respektive match senast 4 dagar efter att domaren skickat in 
domarkvittens via iBIS. Om föreningen blir försenad med utbetalningen av domararvodet 
så riskerar man att få en straffavgift av VIBF. 
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Seriekrav för Junior- och Ungdomsserier 
 
1. Detta seriesystem är framtaget och fastställt för att utveckla den västgötska innebandyn 
i en positiv riktning. Seriesystemet är helt och hållet anpassat för att lag och spelare skall 
kunna utvecklas på ett så bra sätt som möjligt genom att kunna möta andra på en 
sportsligt likvärdig nivå. Systemet är även tänkt att öka möjligheten för mindre föreningar 
med få spelare i ålderskullarna att sätta samman lag på lämplig nivå. Västergötlands IBF:s 
styrelse har rätt att vid misstänkt missbruk av systemet ta kontakt med berörd förening 
för att via en dialog komma till rätta med problemet. Västergötlands IBF:s 
Tävlingskommitté (TK) har rätt att vid uppenbart missbruk av systemet vidta sanktion mot 
föreningen. 
 
VIBF:s indelning av serier baserat på lagens ålder, fjolårsresultat och geografi.  På 
serieträffarna har föreningar möjlighet att ha synpunkter på serieindelning.  
 
Seriesammansättning fastställs av TK. 
 
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. Undantag i Västergötland för Röd 
nivå 12 år.  
 
2. Arrangemang/träffar anordnade av administrerande myndighet  
Förening skall delta på de arrangemangen och träffar Västergötlands innebandyförbund 
inbjuder till. 
 
3. Matchläggning 
Under juni utskickas spelscheman där det framgår vilka veckor som matcherna skall 
spelas. Vid samma utskick specificeras regelverket och de restriktioner som finns gällande 
matchläggning.  
 
Matchtider skall vara inmatade i iBIS-systemet. Om dessa inte inkommit 19 augusti åläggs 
föreningen att betala en administrativ avgift på 1500 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma 
vid fortsatt underlåtenhet. Fastställda spelscheman presenteras på vibf.se från 1 
september. Matchflyttar via iBIS kan göras kostnadsfritt fram till dess att spelscheman 
fastställs 1 september. Matchändringar p g a skrivfel eller hallägare kan fram till 1 
september ske utan matchflyttansökan (d v s utan lags godkännande), ta kontakt med 
VIBF:s kansli kring sådana ärenden. 
Matcher med restid under 10 mil får tidigast starta 19:00 vardagar om ej föreningar 
kommer överens om tidigare matchtid. 



Matcher med restid över 10 mil får tidigast starta 19:30 vardagar om ej föreningar kommer 
överens om tidigare matchtid. 
 
4. Förenings- och laguppgifter  
Förenings- och laguppgifter för säsongen skall vara registrerade i innebandyns 
datasystem iBIS senast 19 augusti. Föreningsuppgifter som skall finnas med är 
kontaktuppgifter till förening, plusgiro och/eller bankgiro samt styrelse. Laguppgifter som 
skall finnas med är lagledare och/eller tränare med kontaktuppgifter (telefon, e-mail etc) 
samt dräktfärger.  
Om dessa inte finns inlagda i iBIS senast 1 september åläggs föreningen att betala en 
administrativ avgift på 1000 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt 
underlåtenhet. För att kunna lägga in dessa uppgifter i IBIS krävs att föreningen har minst 
en person med behörighet i systemet kallad iBIS-föreningsadministratör. Kontakta VIBF:s 
kansli om sådan saknas eller nya behöver skapas. 
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5. Ledarlicens 
I samtliga matcher arrangerade av Västergötlands innebandyförbund råder krav på 
ledarlicens utgiven av Västergötlands innebandyförbund. Ledarlicensen erhålles efter 
genomgången och godkänd ledarutbildning.  
 
Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i iBIS och skrivs ut på matchprotokollet.  
 
Kravet är att om fler än två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst två 
inneha ledarlicens. Då två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst en 
ledare inneha ledarlicens. Då endast en ledare är uppskriven på matchprotokollet/IBIS 
skall denne inneha ledarlicens. Vid avsaknad av ledarlicens kan distriktets 
tävlingskommitté utdöma sanktion/bötesstraff till denne eller för den förening ledaren 
representerat vid aktuell match. 
 
Skulle ett lag sakna ledare med godkänd ledarlicens kontaktar VIBF föreningen. Förening 
uppmanas då tillse att ledarna genomgår en Grundutbildning (GU) eller fortbildning 
snarast möjligt.  
 
6. Sidbyten 
Sidbyten ska genomföras i juniorserier.  
Sidbyten ska ej genomföras i ungdomsserier. Det kan dock vara så att synnerligs skäl gör 
att sidbyte skall genomföras.  
 
7. Skyddsglasögon 
Skyddsglasögon är obligatoriska för alla serier från Röd nivå ner till Grön nivå.  
 
8. Dispenser 
På grön, blå och röd nivå samt juniornivå tillåts en generell åldersdispens där lagen har 
rätt att använda sig av två överåriga spelare per match. Med överårig avses att spelaren får 
vara högst ett år äldre än vad den gällande åldersklassen medger. 
Man har rätt att använda sig av olika äldre spelare, men dock högst en till två utespelare + 
en målvakt per match. Den generella dispensen gäller ej i serier med dubbla åldrar (ex 
F13/14).  
 
Denna dispens får ej användas till att toppa lag.  
 



Lag som missbrukar den generella dispensen kan straffas med poängavdrag eller/och 
straffavgift. 
 
Föreningar kan söka separata dispenser och godkänts ansökan så upphör den generella 
dispensen att gälla.  
 
Separata dispenser ansöker föreningar/lag via mail till tävlingsansvarig på VIBF.  
Godkända separata dispenser kommer att ligga uppe på VIBF:s hemsida.  
 
OBS! En godkänd dispens ska tas med och visas upp inför varje aktuell match.  
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9. Domare 
VIBF tillsätter distriktsdomare på Junior och Röd nivå 15 - 16 år 
 
VIBF tillsätter en distriktsdomare och förening som är hemmalag tillsätter en 
föreningsdomare på Röd nivå 14 år. 
 
Förening som är hemmalag tillsätter föreningsdomare på Röd nivå 12 - 13 år 
 
Förening som är hemmalag tillsätter föreningsdomare på Blå och Grön nivå.  
 
På Grön nivå krävs endast en domare 
 
Notera att föreningsdomare ska vara minst 12 år och två år äldre än de spelare de dömer.  
 
Domare ska vara på plats i aktuell hall senast 20 minuter före matchstart.  
 
Arrangerande förening ska betala ut domararvode till domare tillsatta av förbundet via 
banköverföring eller swish till de domare som dömt respektive match senast 4 dagar efter 
att domaren skickat in domarkvittens via iBIS. Om föreningen blir försenad med 
utbetalningen av domararvodet så riskerar man att få en straffavgift av VIBF. 
 
10. Matchprotokoll  
I samtliga matcher skall digitala matchprotokoll användas i iBIS. 
 
Alla spelare skall vara inlagda i iBIS och kunna kopplas till matchen senast 1 timme före  
match.  
 
11. Resultatrapportering 
Hemmalaget ansvarar för resultatrapporteringen och denna skall ske i iBIS senast en 
timme efter att matchen är färdigspelad. 
 
På Junior nivå skall matcherna vara liverapporterad.  
 
På röd nivå 15 – 16 år skall matcherna vara liverapporterad. 



 
På röd nivå 12 - 14 år skall matcherna vara resultatrapporterad.  
 
På Blå nivå 10 – 11 år skall matcherna vara resultatrapporterad (visas ej publikt). 
 
På grön nivå 8 – 9 år skall det rapporteras att matcherna är genomförda (ej resultat) via 
mail till tävlingsansvarig på VIBF.  
 
12. Klass   Matchtid   Paus 
Junior 17 - 21 år, seriespel   3x20 min, effektiv speltid  10 min 

 
 
Röd nivå 12 - 16 år, seriespel 3x20 min rullande tid  5 min 
   (effektiv speltid sista 3 min)  
 
Blå nivå 10 – 11 år (4 - 4), seriespel 3x20 min, rullande speltid  5 min 
 
Grön nivå 8 - 9 år (3 – 3), poolspel 3x12 min, rullande speltid  5 min 
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Junior (5 - 5) 
Seriespel, tabell, poängliga 
Planstorlek: 40x20 meter 
Målburar: Ordinarie målburar 
Händelse- och resultatrapporterad 
 
Röd nivå 15 - 16 år (5 – 5) 
Seriespel, tabell, poängliga 
Planstorlek: 40x20 meter 
Målburar: Ordinarie målburar 
Händelse- och resultatrapporterad 
 
Röd nivå 12 – 14 år (5 - 5) 
Seriespel, tabell 
Planstorlek: 40x20 meter 
Målburar: ordinarie målburar 
Resultatrapporterad  
 
Blå nivå (4 - 4) 
Seriespel (ej tabell) 
Planstorlek: 30x15 meter 
Målburar: 120x90 centimeter 
Resultatrapporterad (visas ej publikt) 
 
Grön nivå (3 - 3) 
Poolspel (ej resultat) 
Planstorlek: 20x12 meter 
Målburar: 120x90 centimeter 
Genomförda matcher rapporteras via mail till tävlingsansvarig på VIBF (ej resultat). 
 
I alla våra Junior – och Ungdomsserier används målvakt.  
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