
 

 

Fokuspunkter säsongen 2022-2023 

Inför säsongen 2022-2023 kommer Stockholms Innebandyförbund fokusera på följande 

regelverk som kommer gälla i allt spel administrerade av Stockholms Innebandyförbund.  

Svordomar och könsord 

Stockholms Innebandyförbund har nolltolerans mot könsord och andra grova ord. 

Bestraffning ska utdelas enligt nedan:  

• Svordom som ropas ut. Tillsägelse och därefter U2+10 vid fortsatt beteende. 

(Förtydligande: ett lågt mumlande/spontan reaktion riktat mot egen person vid 

besvikelse skall ej bestraffas). (610:1) 

• Könsord: U2+10 (610:1) 

• Könsord riktat mot spelare/ledare/domare/publik: Grovt Matchstraff (616:3) 

Fokus på beteende i byteszoner  

Uppmärksamma upprepade protester samt gester från spelare och ledare i byteszoner. 

Vid följande rekommenderar DK att använda bestraffningstrappan som åtgärdsrutin 

enligt nedan: 

1. Muntlig tillsägelse.  

2. Mindre lagstraff - Protest mot domslut. (605:21) 

3. U2+10 - Osportsligt uppträdande. (610:1) 

4. Lindrigt Matchstraff - Fortsatt/upprepat osportsligt uppträdande (ej hotfullt 

uppträdande). (spelare 614:1, ledare 614:6) 

Fortsatta protester 

DK vill att domarkåren tydligare och mer konsekvent bestraffar fortsatta protester. I 

detta avses de protester som uppkommer när en spelare eller ledare efter domslut 

fortsätter protestera. Här åsyftas inte den första spontana reaktionen som uppkommer i 

situationen utan det/de efterföljande agerandet/protesterna. Detta ska bestraffas enligt 

regelboken med mindre lagstraff. (605:21) 

Spelförstörande moment: (Video) (605:1, 605:2) 

För att stävja spelförstörande moment har domarna i Stockholms Innebandyförbund, 

inför säsongen 2021/22, fått direktiv att utdöma U2 vid situationer i syfte att vinna en 

betydande fördel. Exempel på spelförstörande moment är 

slag/låsningar/lyftningar/fasthållningar utan chans att vinna boll och/eller för att vinna en 

betydande fördel. 

Fasthållningar 

DK upplever att fasthållningar har ökat senaste åren. Både från försvarare men även från 

bollhållare som använder icke klubbförande hand för att hålla bort motståndares klubbor 

och liknande. Domare ska i större utsträckning bestraffa dessa förseelser enligt 

regelhandboken.  

Frislag - När en spelare håller i en motståndare eller motståndares klubba. (507:2) 

Mindre lagstraff - När en spelare utan chans att nå bollen eller för att vinna en betydande 

fördel håller i en motståndare eller motståndarens klubba. (605:2) 

LÄNKAR TILL VIDEOKLIPPEN 

 

Domarkommittén, Tävlingskommittén & Stockholms Innebandyförbun 

https://www.youtube.com/watch?v=d689BJrFLtM&t=31s

