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Syftet med manualen 
Med denna manual hoppas vi på Västerbottens Innebandyförbund kunna 
tydliggöra vad som förväntas av föreningar och ungdomsledare inför en ny 
säsong och vad som gäller i samband med matcherna. Det är viktigt att alla 
känner till vad som gäller för att seriespelet ska fungera på ett bra sätt för 
samtliga inblandade parter. Informationen riktar sig främst till ledare i lag som 
spelar i Ungdomsserierna i Umeå eller Skellefteå, samt ansvariga ute i 
föreningarna. 
 
Svensk Innebandys Tävlingsmodell 
Serieindelning:  
Västerbottens Innebandyförbund arbetar med Svensk Innebandys 
Tävlingsmodell i seriespelet för barn och ungdomar. Den traditionella 
serieindelningen baserad på födelseår övergavs till säsongen 2012 - 13. 
Förändringen innebar att laget och den enskilda spelaren kunde spela på den 
nivå där de utvecklingsmässigt hörde hemma, utan hänsyn till spelarens ålder. 
Den genomförda förändringen har slagit mycket väl ut och är i dag en naturlig 
del i seriesystemet på ungdomssidan.  
 
Seriesystemet på Ungdomssidan i Västerbotten består av tre olika nivåer som 
spelaren och laget går igenom. Lite kortfattat kan man beskriva nivåerna 
enligt följande: 
 
Grön nivå – Rörelseglädje 6 – 9 år. Seriespel erbjuds från ca. 8 års ålder. 
Blå nivå – Lära sig träna 9 – 12 år 
Röd nivå – Träna för att träna 12 – 16 år 
 
Serieindelningen genomförs genom rangordning av lagen utifrån föregående 
säsongs resultat. Vi utgår alltså ifrån vad laget presterat under senaste 
säsongen då vi sätter samman serierna. Detta gäller för alla lag på Röd och Blå 
nivå. Syftet är helt enkelt att få matcherna och serierna så jämna som möjligt 
utan hänsyn till spelarnas ålder. 
  
Seriesystemet på Röd och Blå nivå:  
Alla lag på Röd och Blå nivå, deltar i två parallella seriesystem, d v s spelar i 
dubbla serier. Matcherna i de bägge serierna saxas under säsongen. Tanken är 
att det enskilda laget ska få möta såväl högre som lägre rankade lag i sina 
serier, och att de då får en blandning av svårare och lättare matcher. Risken 
med att något lag ”hamnat fel” och vinner eller förlorar nästan samtliga 
matcher under en säsong, är betydligt mindre med detta upplägg än med den 
traditionella åldersbaserade serieindelningen. Resultat och tabeller 
presenteras precis som tidigare på VIBF:s hemsida för serierna på Röd nivå, 
alltså från ca 12 år och uppåt. 
 

http://www.vibf.org/
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Hela grundidén med tävlingsmodellen är att lagen och dess spelare ska spela 
på den nivå där de utvecklingsmässigt hör hemma. Serieindelningen görs 
med tanke på att matcherna ska bli så jämna som det är möjligt. För att 
modellen ska fungera som det är tänkt, ligger ett stort ansvar på föreningen 
och dess ledare. Rätt spelare på rätt nivå är det som gäller om matcherna ska 
bli jämna och utvecklande för alla. Alla spelare är viktiga oavsett hur långt man 
hunnit i sin utveckling. Alla har samma rätt till sin tävling, på sin nivå. Det är i 
första hand utveckling vi jobbar med och inte någon jakt på seriesegrar. 
 
Det är inte okej att anmäla lag på två olika nivåer och i princip använda sig av 
samma spelare på de olika nivåerna. Då missbrukar man hela grundidén 
genom att förstöra tävlingen för de andra lagen på den lägre nivån. 
  
Serieanmälan: 
Föreningen anmäler ungdomslagen på Röd och Blå nivå till seriespel under 
våren. Arbetsgången med ungdomslagen sker normalt enligt följande: 
Efter sista anmälningsdag, tar VIBF fram en ranking som baseras på lagets 
resultat föregående säsong. Hänsyn tas också till information som lämnats på 
anmälningsblanketten. Observera att alla STÖRRE förändringar inom laget 
som bedöms påverka slagstyrkan inför kommande säsong, är viktiga att ange. 
Annars är risken stor att laget placeras in i fel serie, och hamnar på en felaktig 
nivå. När rankingen är klar i slutet av maj månad får föreningen/ledarna några 
dagar på sig att se över rankingen och inkomma med synpunkter innan 
rankingen slutgiltigt fastställs. Efter fastställd ranking påbörjar vi arbetet med 
serieläggning och tidssättning av matcher. Möjligheterna att ändra lagens 
ranking efter denna tidpunkt är mycket små. 
  
Samarbete med närliggande årgångar/serier: 
Om laget är beroende av spelare från närliggande årgångar för att kunna 
ställa upp i matcherna, är det viktigt att det kommer till vår kännedom. Det 
kan ju vara så att föreningen har två lag som är beroende av samarbete för att 
det ena laget ska kunna ställa upp till match, och att speldagarna för dessa lag 
krockar. Det kan även vara så att lagen hamnar i samma serie och att detta 
omöjliggör ett samarbete. Vi har då möjlighet att korrigera serieplaceringen 
för något av lagen i syfte att underlätta samarbetet och undvika att lagen 
möts i seriespelet. När vi lägger serierna så är vår ambition alltid att fördela 
speldagarna mellan närliggande serier så att de hamnar på olika speldagar. 
Detta är inte alltid möjligt, framför allt beroende på fullbokade hallar och 
andra arrangemang. 
 
Den enskilde spelaren i tävlingsmodellen 

- Får spela i föreningens samtliga lag i divisionerna ovan spelarens 
ordinarie lag. 

- Spelare i positionen som målvakt äger rätt att delta i föreningslag två 
divisioner under ordinarie lags division. 

- Spelaren kan aldrig delta i två lag i samma division.  

http://www.vibf.org/
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- Föreningen kan, efter godkännande av VIBF, flytta spelarens ordinarie 

lagtillhörigheten nedåt i seriesystemet. 
  
Dispenser 
Åldersdispenserna är borttagna från ungdomsserierna då den traditionella 
åldersindelningen försvunnit från seriespelet. Om föreningen har spelare som 
är mer än ett år äldre än sina lagkamrater, krävs dock godkännande av VIBF 
för att få spela. Flickor får spela i pojklag upp till och med 12 års ålder utan 
dispens. Efter det kan VIBF godkänna en förfrågan om könsdispens. 
 
Nya spelformer på Blå och Grön nivå införs säsongen 2022/23 
Efter ett beslut på Tävlingskongressen 2021 ska nationella spelformer införas i 
hela landet till säsongen 2022/23 Förändringen innebär att Blå nivå ska spela 4 
mot 4-spel med målvakt och Grön nivå ska spela 3 mot 3-spel med målvakt. 
Måtten på spelplanerna ska också minskas för att lämpa sig bättre för de 
yngre spelarna. 
 
Målsättningen med de nationella spelformerna är bl. a att oavsett var i landet 
man bor, ska förutsättningarna vara likartade gällande spelformer och 
tävlingsupplägg. Spelformerna på Grön och Blå nivå är anpassade för att ge 
barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och ha kul. Att spela på en 
mindre plan och med färre utespelare innebär bland annat fler bollkontakter, 
fler skottförsök, fler passningsförsök, fler räddningar och fler närkamper för 
spelarna. Alla spelare, inklusive målvakterna, blir mer delaktiga i spelet vilket 
innebär att det blir roligare och mer utvecklande för samtliga. Mer information 
om de nya spelformerna finns nedan i denna manual. 
 
Innebandyns administrationssystem iBIS 
Innebandyns administrationssystem kallas iBIS (Svensk Innebandys 
Informationssystem). I detta system (nytt inför säsongen 2014/15) jobbar alla 
samverkande parter såsom förbund, föreningar och ledare och domare. Inför 
varje ny säsong måste såväl föreningen som lagets ledare göra vissa 
förberedelser för att allt ska fungera på bästa sätt. Nedan förklarar vi både vad 
som förväntas av föreningen och lagens ledare inför seriespelet och kring 
matcherna. 
 

Föreningens åtaganden inför en ny säsong 
Inför varje ny säsong ska föreningens ”Föreningsadministratör” registrera samt 
licensiera samtliga spelare i föreningen oavsett ålder i iBIS. Detta är viktigt då 
spelaren annars är oförsäkrad samt Ej går att koppla till något lag och därmed 
inte går att lägga in på det digitala matchprotokollet för utskrift. Att spela med 
en icke licensierad spelare är inte tillåtet och kan leda till poängavdrag och 
böter för föreningen. 
 
 
 

http://www.vibf.org/
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Föreningsadministratören ser till så att samtliga ledare är registrerade och 
kopplade till sina respektive lag med de rätta funktionerna samt tilldelas 
inloggningsuppgifter. De viktigaste kontaktuppgifterna måste vara ifyllda (e-
post samt mobilnummer). Detta är mycket viktigt eftersom ledarna annars 
inte går att kontakta för exempelvis matchflyttar, kallelser till matcher mm. 
Föreningsadministratören tilldelar en ledare i varje lag rollen som 
kontaktperson. Detta måste göras för att kontaktuppgifterna ska vara synliga 
för andra ledare, VIBF m fl. 
 
Information om iBIS samt manualer för föreningsadministratörer och ledare 
finns på vår hemsida under rubriken förening: 
https://www.innebandy.se/vasterbotten/forening/ibis/ 
 
Lagansvarigs åtaganden inför matcherna 
När föreningen har licensierat spelarna kan den lagansvarige i respektive lag 
koppla spelare till de lag han/hon ansvarar för. För mer info gå i första hand in 
på: https://www.innebandy.se/vasterbotten/forening/ibis/ eller kontakta din 
föreningsadministratör. Om man inte lägger upp en spelartrupp för sitt lag 
kommer spelarna i fråga inte heller att kunna läggas in på det digitala 
matchprotokollet. 
 
Inför varje match lägger den lagansvarige in de spelare som ska delta i aktuell 
match. Läs igenom manualen ”Ta ut spelare till matchprotokollet” och följ 
instruktionerna. Glöm inte att fylla i tröjnumret på spelaren. Man kan ange 
position för samtliga spelare men det viktigaste är att ni anger målvakterna 
samt lagkaptenen. Skriv ut ett antal kopior och ta med till matchen. Ändringar 
som exempelvis tröjnummer eller lagkapten går att göra på det utskrivna 
protokollet. Om någon spelare inte kommer till match är det bara att stryka 
över spelaren i fråga. Glöm inte underskriften från lagledaren innan matchen 
börjar. 
 
Inför helgmatcher bör samtliga lag ha lagt upp sina spelare till match senast 
vid lunchtid på fredag. Då har hemmalagets lagansvarige möjlighet att skriva 
ut protokollet innan arbetsdagens slut. Vid vardagsmatcher bör spelarna vara 
upplagda till match senast 24 timmar före match.  
 
Hemmalagets ansvar i samband med match 
Hemmalaget har flera viktiga åtaganden i samband med match. 

- Kontakta domarna 
- Kontakta motståndarna 
- Skriva ut matchprotokoll till matchen 
- Ansvarar för sekretariatet 
- Uppvärmningsbollar för bägge lagen 
- Matchbollar 
- Rapportera in resultatet 
- Lämna in matchprotokollet 

http://www.vibf.org/
https://www.innebandy.se/vasterbotten/forening/ibis/
https://www.innebandy.se/vasterbotten/forening/ibis/
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- Grovstäda hallen efter matchen 

 
Mer kring ovanstående punkter finns beskrivet nedan 
 
 Som hemmalag ansvarar man för att kalla motståndarlaget samt domarna till 
matchen.  
 
- Domarna kallar man genom att i iBIS klicka på matchnumret för aktuell 
match och välj fliken ”domare”. Detta förutsätter att man har en iBIS-
inloggning i föreningen. På VIBFs hemsida: 
https://www.innebandy.se/vasterbotten, kan man också hitta domarna genom 
att där välja tävlingar längst ner på startsidan. Välj sedan serier högst upp på 
sidan. Välj Västerbotten och sedan önskad serie. klicka på spelprogram och 
välj hela spelprogrammet. Klicka på aktuell matchs klockslag och sedan på 
laguppställningar. Högst upp står domarnas namn och om man klickar på 
namnet blir kontaktuppgifterna synliga. Om domare ej är tillsatta på matchen 
eller inte har accepterat uppdraget i iBIS, kommer de inte att vara synliga i 
matchinformationen.  
 
2 - 3 dagar innan match brukar vara lämpligt att kalla domarna då det oftast är 
unga domare som inte har så bra framförhållning. Kallelse via SMS eller telefon 
går bra. Se bara till att ni får en bekräftelse tillbaka. En kallelse av domare kan 
se ut enligt följande: ”Välkommen till match i Flickor Division 14 mellan Obbola 
IK och Hissjö SK. Matchstart 12.00 28/11 i Olasjöhallen”. Är ni sena med kallelsen 
är det alltid säkrare att ringa. 
 
- Motståndarlaget kontaktas genom att man går in i iBIS och på sin lagsida går 
in på fliken matcher. Klicka på matchnumret för aktuell match och gå in på 
fliken kallelse. Välj vilka som ska få inbjudan och redigera texten ni vill skicka 
till motståndarlaget. Ni kan även skicka en inbjudan till domarna via e-post 
även om de i första hand ska kontaktas via SMS eller telefon. Förutom att hälsa 
motståndarlaget välkomna till matchen ges här ett bra tillfälle till att informera 
andra praktiska saker som tröjfärger, vägbeskrivning till hallen mm. Att ringa 
till kontaktpersonen i motståndarlaget är kanske det bästa. 
Kontaktuppgifterna hittar ni genom att under fliken ”Tävlingar” klicka på 
tävlingsnamnet. Under fliken anmälda lag finns samtliga kontaktpersoner 
med kontaktuppgifter. 
 
Kontakten med domare och motståndarlag fyller ett viktigt syfte. Risken för 
att någon av parterna ska missa matchen p g a olika orsaker minimeras rejält 
om man varit i kontakt med varandra någon/några dagar innan match. 
 
 
 
 
 

http://www.vibf.org/
https://www.innebandy.se/vasterbotten
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Som hemmalag ansvarar man även för att:  
 
- Matchprotokoll finns med till matchen. Detta ska fyllas i av hemmalaget med 
samtliga uppgifter och lämnas till motståndarnas ledare i god tid innan 
matchstart. Matchprotokoll skriver man enklast ut från iBIS vilket beskrivits 
ovan under lagansvariges åtaganden inför matcherna.  
 
- Sekretariatet ska finnas på plats 20 minuter innan matchstart och bestå av 
minst 2 personer, en tidtagare och en protokollförare. Se till så att dessa 
personer vet hur klockan fungerar och hur protokollet ska fyllas i. Detta bör 
göras innan matchdagen för att undvika förseningar. 
 
Hemmalaget ser också till att: Bollar finns för bägge lagens uppvärmning samt 
att sekretariatet har Matchbollar tillgängliga. 
 
Domararvodet betalas ut av VIBF genom en ersättningsmodul i iBIS. Detta är 
nytt från och med säsongen 2021/22. Det gäller vid samtliga seriematcher i alla 
serier i distriktet. Undantaget är träningmatcher och cuper där digital 
domarersättning ej tillämpas av VIBF. 
 
Resultaten ska efter varje match rapporteras in av hemmalaget. Detta görs 
enklast via din mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling. Gå in på 
m.ibis.innebandy.se (Inget www före) OBS! Matchnumret samt en unik kod 
från matchprotokollet krävs för att kunna göra resultatrapporteringen. 
Resultatet går givetvis också att rapportera in i iBIS under fliken ”resultat” när 
man klickat sig fram till matchen.  
 
Händelserapportering, d v s registrering av matchhändelserna görs EJ i 
ungdomsserierna då Västerbotten har som policy att inte fokusera på 
poängligor för unga spelare. Det ska endast göras i distrikts- och 
förbundsserierna, alltså från Utvecklingsserierna och uppåt. 
 
Matchprotokollet tas om hand av hemmalagets ledare och skall sedan lämnas 
in eller skickas till Västerbottens Innebandyförbund. I Umeå går det också bra 
att lämna matchprotokollen i vår brevlåda som sitter på väggen mot 
vaktmästeriet i Umeå Energi Arena (Gammliahallen). Adressen till oss är: 
Västerbottens Innebandyförbund, Gammliavägen 5, 903 42 Umeå. 
 
I Skellefteå går det bra att lämna matchprotokollen i vår (röda) brevlåda som 
sitter utanför ingången till Idrottens Hus. Adressen till oss där är: Västerbottens 
Innebandyförbund, Mullbergsvägen 11B, 931 37 Skellefteå. 
 
Vi måste få in samtliga matchprotokoll för att kunna stämma av att resultatet 
är korrekt rapporterat. Matchprotokollet är också det underlag vi har att 
använda vid kontroll av t ex. licenser och att man spelat med godkända 
spelare. Vi vill därför ha in protokollen inom några dagar efter spelad match. 

http://www.vibf.org/
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Matchtid på Röd och Blå nivå 
Matchtiden är 2 X 20 minuter med rullande tid på både Röd och Blå nivå. 
Rullande tid innebär att matchklockan endast stoppas vid mål, utvisningar 
eller på domarens signal, exempelvis för skada på spelare eller då sargen 
måste rättas till. Klockan stoppas INTE vid inslag, frislag, byten mm. 
 
Planstorlek, målstorlek och antal spelare på Röd nivå 
Samtliga matcher på Röd nivå i ungdomsserierna i Västerbotten spelas med 5 
utespelare + målvakt på fullstor plan (40 X 20 meter). Matcherna spelas med 
de stora målburarna (160 x 115 cm). 
 
Planstorlek, målstorlek och antal spelare på Blå nivå 
Matcherna på Blå nivå spelas med 4 utespelare + målvakt på en minskad 
spelplan med måtten 30 X 15 meter. En beskrivning av hur man enklast bygger 
om spelplanen för 4 mot 4-spel från en fullstor spelplan finns i ett separat 
dokument (Nationella spelformer – Västerbotten). Matcherna spelas med de 
mindre målburarna (120 x 90 cm). Inga resultat ska visas på resultattavlorna i 
hallarna vid matcher på blå nivå. 
 
Matcher som förekommer i två divisioner på Röd och Blå nivå 
För enskilda matcher som förekommer i två divisioner (Röd och Blå nivå) gäller 
följande: 

- Matchtiden publiceras endast i den udda serien. 
- Storlek på målburen utifrån direktiv för den udda serien. 
- Spelartruppen läggs endast upp i den udda serien. 
- Matchprotokollet skrivs också endast ut från den udda serien. 
- Domararvode betalas ut utifrån direktiv för den udda serien. 
- Resultatet rapporteras in både udda och jämn serie. 
- Reglerna tillämpas utifrån direktiven i den udda serien. 

Udda serier: Division 1, 3, 5, 7 o s v 
 
Grön nivå 
 
Så här fungerar det vid matcherna på Grön nivå i Västerbotten. 
Samtliga matcher på grön nivå ska spelas 3 mot 3 med målvakt på en minskad 
spelplan med måtten ca 20 X 12 meter.  
 
- En timme är bokad i hallen för matchtillfället (Ibland kan det vara lite mer tid 
beroende på bokningsläget i hallen och eventuell omställningstid från andra 
matcher med andra planmått. 
- Hemmalaget ansvarar för att bygga om befintlig sarg till två mindre 
spelplaner. Läs mer om detta i separat dokument (Nationella spelformer – 
Västerbotten). 
 
Alla matcher spelas som hemma- eller bortamatcher mellan två lag. 

http://www.vibf.org/
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- Förening A (hemmalag) möter Förening B (bortalag) där bägge föreningarna 
kommer till matchtillfället med två 3 mot 3-lag med målvakter. Lämpligt antal 
spelare per lag är ca 7 – 10 spelare. 
- Två matcher startar samtidigt på de bägge spelplanerna mellan 
föreningarnas lag när samtliga spelare och domarna är redo. Sekretariatet 
startar matchen genom signal från matchklockan. Spelarna står uppställda för 
tekning när signalen går. 
- På Spelplan 1 möts Förening A lag 1 – Förening B lag 1 
- På Spelplan 2 möts Förening A lag 2 – Förening B lag 2 
 
- Sekretariatet stoppar klockan var 90:e sekund för byten genom signal från 
matchklockan. 
- Spelet återupptas av försvarande lag, alltså det lag som befann sig i 
försvarszon när tiden stoppades. När alla deltagare är klara för spel igen 
återupptas spelet på signal från sekretariatet och matchklockan startas. 
Använd er gärna av en speaker under matcherna som förklarar och 
underlättar för alla vad som händer. 
- Vid mål backar laget som gjort målet tillbaka över mittlinjen. Laget som 
släppt in mål startar spelet direkt genom avslag med bollen framför sin egen 
målvakt eller genom att målvakten rullar ut bollen. 
- Matchtiden är 15 minuter. Därefter blir det paus i 5 minuter. Sedan påbörjas 
nya matcher enligt följande. Förening B:s bägge lag (bortalagen) byter 
spelplan med varandra. 
- På Spelplan 1 möts då Förening A lag 1 – Förening B lag 2 
- Och på Spelplan 2 möts Förening A lag 2 – Förening B lag 1 
 
- Inga resultat visas på resultattavlan och inget protokoll förs under 
matcherna. Inga resultat behöver registreras eller rapporteras in till VIBF. De 
deltagande spelarna ska vara licensierade och läggas in i truppen i vårt 
administrationssystem iBIS. Till de enskilda matcherna ska spelare och ledare 
läggas in i matchtruppen digitalt via iBIS. 
- Efter matchtillfället plockas sargen bort om inga fler matcher ska spelas 
direkt efteråt. Om det ska spelas en 5 mot 5-match efteråt återställs sargen till 
originalstorleken 40 X 20 meter. Om spelplanen ska byggas om för en Blå 
match (30 X 15 meter) direkt efteråt, hjälps bägge matcharrangörerna åt med 
att bygga om sargen till detta mått. 
 
Glöm inte att grovstäda hallen och omklädningsrummen efteråt. Om det är 
sista matchen för dagen så ska även sekretariatsutrustning, bord, stolar mm 
ställas tillbaka. Kolla upp vilka rutiner som gäller i den hall där ni är hemmalag 
i matchen. 
 
 
 
 

http://www.vibf.org/
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Mindre målburar på Grön nivå 
 
I matcher på Grön nivå, ska de mindre målburarna (120 X 90 cm) användas. 
Syftet med de mindre målburarna är att göra det enklare och roligare för de 
yngre målvakterna att stå i mål. Vi vill undvika matcher där resultaten blir 
onödigt stora, vilket har varit fallet tidigare i många matcher. Syftet är att 
matcherna ska bli jämnare, roligare och mer utvecklande för samtliga 
inblandade.  
 
Skyddsglasögon 
Obligatoriskt för samtliga spelare på Röd, Blå och Grön nivå. 
Avsaknad av glasögon kan ge utvisning, 2 minuters lagstraff, om spelaren inte 
på domarens uppmaning åtgärdar detta. 
 
Domarpolicy Ungdomsserierna 
VIBF påminner som alltid om att det viktigaste är att ha roligt. Detta gäller 
såväl spelare, ledare som domare. 
 
Vid skada ska alltid spelet blåsas av oavsett vilket läge motståndarna får. Liv 
går alltid före Lek! 
 
Domare och ledare uppmanas att före matchstart uppdatera varandra kring 
vilka direktiv som gäller för aktuell division. 
 
Samtliga ungdomsserier 
Agerande som strider mot Fair Play, såsom protest mot domslut och 
osportsligt uppträdande ska alltid rendera utvisning enligt regelhandboken, 
utan att någon tillrättavisning behöver ges. 
Domarna ska speciellt se till att beivra spel med hög klubba och hårt spel vid 
sarg. 
 
Regeldirektiv Ungdomsserierna 
Åldersklassen RÖD: Flickor och Pojkar 
Full tillämpning av regelboken, men 
● Målvakt får delta i match som utespelare i period 2 
 
Åldersklassen BLÅ: Flickor och Pojkar 
Full tillämpning av regelboken, men 
● Målvakt får delta i match som utespelare i period 2 
● Lagkapten behöver inte utses 
● Alla utvisningar är personliga vilket innebär att laget fortfarande spelar med 
4 utespelare på planen. Den utvisade spelaren får efter utvisningstidens slut 
återgå till sitt avbytarbås. Sker detta under spelet får ej spelaren beträda 
planen på väg till båset (för att undvika att bli för många spelare på planen) 

http://www.vibf.org/
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Undantaget: 
Utvisningar för hårt spel och osportsligt uppträdande ska alltid rendera i 
lagstraff dvs. att felande lag måste spela med en man mindre på banan. 
 
Åldersklassen GRÖN: Flickor och Pojkar 
● Fria byten för målvakt 
● Lagkapten behöver inte utses 
● Inga utvisningar ska dömas utan felande lag/spelare tillrättavisas 
● Domare ska underlätta så att byten ska kunna ske smärtfritt; spelet 
återupptas först efter domarens godkännande 
 
Undantaget: 
Utvisningar för hårt spel och osportsligt uppträdande ska alltid rendera i 
personlig utvisning vilket innebär att laget fortfarande spelar med 3 utespelare 
på planen. Den utvisade spelaren får efter utvisningstidens slut återgå till sitt 
avbytarbås. Sker detta under spelet får ej spelaren beträda planen  
på väg till båset (för att undvika att bli för många spelare på planen) 
 
För att fortsatt kunna stödja våra ungdomsdomare att tryggt kunna utföra 
sina uppdrag åt VIBF och föreningarna, har VIBF:s DK tagit fram följande 
direktiv. 
Ledare som före, under eller efter tävling försöker påverka ungdomsdomare; 
som systematiskt kritiserar, kommenterar, skriker, slår ut med armarna från 
avbytarbåset eller på annat sätt förminskar domarinsatsen hör inte hemma i 
Västerbottens innebandyhallar. 
Positiv och negativ kritik välkomnas av DK för att understödja vårt arbete med 
att utveckla våra ungdomsdomare. Negativ kritik mot domaren tas direkt med 
DK, ej med domaren. 

Ev. samtal (ej diskussion!) med domare efter matcher ska vara konstruktiva; 
ske med respekt och i vänlig samtalston. 

Matchändringar 
 
Matchflyttningar kan i vissa specifika fall vara motiverade. Det kan godkännas 
då synnerliga skäl föreligger. Finns möjlighet att låna upp spelare från yngre 
lag i föreningen för att genomföra matchen, ska detta i första hand tillämpas. 
Som synnerliga skäl anses stor frånvaro p g a sjukdomar, skolaktiviteter, 
konfirmationsläger mm eller då matchdagarna krockar med spel i tävlingar 
som arrangeras av Svenska Innebandyförbundet som t ex. USM. 
 
Matchändringar med kort varsel skapar stora bekymmer för oss, våra 
domartillsättare och givetvis för domarna. Vi har ett begränsat antal domare 
och för att det ska fungera för domartillsättarna måste de planera 
tillsättningen i god tid. För höstens och vinterns matcher fram till 
juluppehållet, får lagen fram till 27 oktober på sig att gå igenom sina  

http://www.vibf.org/
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spelprogram och ta tag i eventuella matchflyttar. Vi kommer inte att ta ut 
någon avgift för matchflyttar om de görs innan detta datum. Efter 27 oktober 
kommer varje matchändring inom detta tidsintervall att debiteras med 500 
kronor oavsett orsak. (OBS! Gäller det matcher första spelhelgen 22 – 23 
oktober måste VIBF kontaktas så snart spelprogrammen är publicerade). 
 
Vid förfrågan om matchflytt ska kontakt tas med oss på VIBF i så god tid som 
möjligt, helst 5 - 6 veckor före aktuell match. Detta p g a att domarna tillsätts 
oftast minst en månad i taget. Berörda lag får komma överens om en ny 
matchtid vilket bör bli på en veckodag, förslagsvis på någon träningstid. Om 
matchflytten godkänns gör vi på VIBF ändringar i spelprogrammet samt 
tillsätter domare och bokar om matchtiden i aktuell hall.  
 
Information från Umeå Fritid i samband med innebandymatcher 
 
Umeå Fritid har fått in synpunkter på att allt inte fungerar som det är tänkt ute 
i våra innebandyhallar. Speciellt i samband med matcher verkar det uppstå en 
del problem. I de flesta fall beror det på okunskap och vi vill därför hjälpa till 
med att informera samtliga lag i Umeåområdet om följande: 
 
Det funkar dåligt när man hyr hallarna för matcher i Umeå kommunserie. 
Ingen verkar ta ansvar för utrustning som sarg, bord, stolar, klockor, 
mikrofoner, sladdar mm. Ute i hallen lämnas grejer huller  
om buller många gånger. Tänk på att det är NI som hemmalag som är 
ansvariga för ER match och att ni ansvarar för att plocka undan efter er. 
 
Hemmalagets ansvar gäller också grovstädning av hallen. Vid avbytarbänkar, 
runt sargerna, i omklädningsrum och på läktarna, har det en tendens att bli 
allt skräpigare för varje match. Alla måste givetvis ta sitt ansvar men 
hemmalaget har här huvudansvaret. 
 
Om ni är sista lag för dagen eller kvällen som har innebandymatch, är 
ni ansvariga för att sarg och ev. övrig utrustning tas bort om annan 
verksamhet är bokad efteråt, exempelvis handboll eller basket. Är ni osäkra så 
är det säkrast att plocka bort sargen och all övrig utrustning efter er. För att 
vara helt säkra så kan ni innan matchen (gäller Umeå Fritids hallar) gå in på 
https://umea.se/bokningbidrag och kolla vad som är bokat. 
Om ni som hemmalag inte sköter era åtaganden vad gäller, städning, borttag 
av sarg och övrig utrustning, skickar Umeå Fritid en faktura på 500:- till er 
förening. Undvik denna onödiga kostnad samt irritation bland övriga brukare 
av Umeås hallar genom att plocka undan efter er. Vid sammandragen är det 
arrangören som ansvarar för det som ovan nämnts, d v s bortplockning av 
utrustning och sarg samt grovstädning av hallen. 
 
 

http://www.vibf.org/
https://umea.se/bokningbidrag
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Rutiner omklädningsrum Umeå Energi Arena 
 
Till samtliga ledare i lag i Umeå Kommunserie vill vi informera om rutinerna 
kring omklädningsrummen i Umeå Energi Arena. Tillsammans med Umeå 
Fritid och vaktmästarna på Gammlia Idrottscentrum har vi gemensamt 
beslutat att omklädningsrummen ställs upp när matcher spelas i Umeå 
Kommunserie i dessa hallar. Syftet är att få en enkel och smidig hantering för 
vaktmästarna så att de inte ska behöva lämna ut taggar eller koda låsen till 
omklädningsrummen för varje lag till varje match som spelas i hallarna. Tänk 
därför på att INTE lämna värdesaker i omklädningsrummen. Umeå Kommun 
ansvarar inte för något som försvinner ur omklädningsrummen. 
 
 
Öppning av hallar i samband med match – Umeå och Skellefteå 
Fritid  

 
Arrangera egna cuper 
 
Föreningar och lag som avser att arrangera egna tränings- och tävlingscuper 
måste söka sanktion för detta hos Västerbottens Innebandyförbund. Kontakta 
VIBFs kansli för mer information om cupsanktion. 
 
 
 
Per Oscarsson 
Västerbottens Innebandyförbund 

Vid ungdomsseriematcher kommer Umeå och Skellefteå Fritid att ställa 
upp entrédörren till hallen 1 timme före dagens första match. 
 

http://www.vibf.org/

