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Kapitel 2 Representationsbestämmelser
. 

§1 Spelbehörighet 

§1 a. Ungdomsspelare i seniorlag

Dispens för spelare födda 07 kan sökas för att delta i D1- samt H2 Mittsverige. Dispensen skall 
sökas av föreningens ordförande. Beviljad dispens måste sökas om en gång under säsongen. 
TK bestämmer vilket datum en ansökan senast behöver förnyas.  

Kapitel 3 Tävlingens genomförande

§3 Distriktsserier m.m. 

§3 a.  Allmänt

D1 Mittsverige och H2 Mittsverige administreras av Västernorrlands Innebandyförbund. 
I VIBF D1, H2 och Utvecklingsserier får lag från andra Distriktsförbund delta. Samma sak i 
ungdomsserier. Dessa serier administreras av Västernorrlands Innebandyförbund.  

Förening får delta med fler än ett (1) lag i distriktets Utvecklingsserier.  

§3 b.  Barn- och ungdomsinnebandy 

VIBF praktiserar SIU modellen vilket innebär att ungdomsserier och utvecklingsserier inte är 
åldersbaserade utan att man spelar med laget på den nivå man befinner sig. Man behöver således 
inte söka dispens för spelare i dessa serier. Säsongen 2022/2023 är spelare födda 2004 högsta 
tillåtna ålder i de röda serierna.  

Dispens kan sökas för 1 års överåriga spelare (födda 2003) för spel i juniorserien pojkar.  

I ungdomsserierna får spelare fritt flytta från ett lag till ett annat, tillhörande samma förening. 

§3 c.  Könsdispenser 

VIBF´s TK Senior och Ungdom har beslutat om en generell dispens för flickor att fritt delta i lag 
anmälda till pojkserier säsongen 2022/2023. Detta gäller på grön, blå, röd nivå samt i Junior- och 
Utvecklingsserierna.  

Dessa generella dispenser överförs (gäller) inte till regionala-, förbunds- eller internationella tävlingar. 

På Grön Nivå spelas det i VIBF´s regi mixade serier, endast begränsad uppdelning gällande flick- och 
pojklag görs.  

Förening kan söka dispens för pojkar att delta i VIBF´s flickserie på Blå- och Röd Nivå 

Anmälan om lagtillhörighet 
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 VIBF. 
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§4 Mästerskapstävlingar 

§4 b. Distriktsmästerskap

DM säsongen 2022/23 kommer att genomföras på seniornivå. DM kommer att spelas innan 
säsongsstart och tävlingsupplägg bestäms av TK Senior när vi vet antalet deltagande lag. DM är 
kvalificerande till Svenska Cupen säsongen 2023/2024.  

Svenska Cupen  

Vinnaren 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. 

§8  Sammansättning distriktsserierna 

H2 Mittsverige ska bestå av max 12 lag och innehålla lag från Västernorrlands samt Jämtland/ 
Härjedalens Innebandyförbund. Lokalt Playoff till H1 spelas efter avslutad serie mellan lag 1-4. För 
övrig playoff hänvisas till SIBF´s sida för kvalspel till H1. D1 Mittsverige innehåller lag från 
Västernorrland samt Jämtland/Härjedalen. För kval till DA hänvisas Playoffspelet till SIBF´s sida för 
kvalspel. 

H3/HU 
VIBF kommer säsongen 2022/23 att spela med samma modell för utvecklingsserierna som under 
säsongen 2020/21 (Västerbottenmodellen). Det innebär att man delar upp lagen i divisionsboxar efter 
en ranking. Där kommer man att ha dubbelmöten inom den box man tillhör, sedan kommer boxen att 
delas i två där den övre halvan i rankingen möter lag från en högre serie, och de lägre rankade lagen 
möter de högst rankade lagen från serien under. Den översta serien (A boxen) kommer att vara en H3 
serie med endast representationslag. De lagen möter i B boxen utvecklingslag från Box C, de 
matcherna kommer inte ha någon inverkan på tabellen i A serien som är kvalificerande för H2 
2023/2024.  

§9 Anmälan till tävling 

Förening som hamnat på obestånd/ej reglerat skulder till VIBF kan nekas att anmäla sig.  
I serier administrerade av VIBF får lag från andra distrikt delta om de fått godkännande från sitt 
hemdistrikt att delta. Deltar lag från annat distrikt än Västernorrland och J/H i H2 eller D1 så deltar 
man utan möjlighet att avancera till förbundsserie.  
.  

§10 Anmälningsavgifter 

 Serieavgiften för respektive serie framgår av anmälningsblankett samt i 
matriser. 

 Serieavgiften faktureras i mitten av augusti. Detta gäller för D1 och H2. För 
Utvecklingsserier, Röd och Blå nivå faktureras serieavgiften i början av oktober. 
På Grön nivå faktureras summan löpande under säsongen. 

 Serieavgifter fastställs av TK i enlighet med de budgetramar VIBF´s årsmöte 
gett. 

§12 Kombinerade lag 
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Den förening som står först i lagnamnet är den förening som är ansvarig för att samtliga avgifter för 
deltagande i VIBF´s distriktsserier blir betalade. Det är även den föreningen som äger platsen i serien i 
de fall det gemensamma laget upphör. 

I VIBF´s serier finns inget krav på max antal spelare i en viss ålder för att få delta med ett 
kombinationslag.   

§14 Matchändring 

Matchändring kan ske under förutsättning att båda lagen är överens om flytten eller om flytten 
föranleds av saker utanför föreningens påverkan. Matchflytt som sker inom 10 dagar före det utsatta 
speldatumet är kostnadsfritt, vid matchflytt närmre än 10 dagar innan ordinarie matchdatum utgår det 
en avgift.   

Då matchändring sker utan TK´s medgivande kan match ogiltigförklaras och återbuds lämnande 
förening kan påföras en avgift för felaktig matchändring.  

Uppskjutna matcher i alla VIBF´s serier på grund av sjukdom. 
Har laget 10 utespelare + målvakt krävs det sjukintyg för minst två spelare om matchen skall spelas 
vid ett annat tillfälle. Intygen skall inlämnas inom 1 vecka till VIBF. Kan laget inte uppvisa sjukintyg från 
läkare utgår W.O. med avgift samt eventuella domar/matchkostnader. Om laget inte meddelar 
respektive arrangör och VIBF att laget inte kan spela utgår W.O. med avgift samt eventuella 
domar/matchkostnader. 

Flyttning av matcher får ej ske i den sista omgången. TK har rätt att besluta om annat vid synnerliga 
skäl.  

§15 Förening som utgår ur tävling 

Förening vars lag på egen begäran avstår från direktuppflyttning alternativt att delta i kval till högre 
division ska lämna besked om detta till Tävlingsstyrelsen senast den 31 januari. Har föreningen inte 
lämnat besked senast 31 januari utgår 2 WO avgifter.

§16 Förening som utesluts ur tävling 

§16 b. Uteslutning i seriespel 

- Lag som lämnat W.O. 2 ggr under en säsong (gäller endast i D1- samt H2 Mittsverige) 
- Lag som lämnar W.O. i någon av de tre sista omgångarna utesluts inte per automatik ur serie 

administrerad av VIBF.  

Kapitel 4 Matchens genomförande

§4 Matchstart 

Om hemma- eller bortalag inte har kommit till matchens starttid och/eller inte har tillräckligt antal 
spelare ska matchen ställas in och administrerande myndighet informeras. Innan beslut tas om att 
ställa in matchen ska minst 10 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. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att 
ställa in matchen. 
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Domarna ska omedelbart efter matchen rapportera händelsen till Västernorrlands Innebandyförbund. 

§10 Matchfunktionärer  

§10 a. Domare

VIBF indelar (kategoriserar) domare i kategorier/utbildningssteg.  
VIBF rankar även domarna efter behörighet/klassificering. 
Distriktsdomare legitimeras för högst ett (1) år i taget. 

Kategori Utbildning 
Föreningsdomare ML-Matchledare (legitimeras 3 år per utbildning) 
Distriktsdomare Har genomgått någon av utbildningarna:  

UD-Ungdomsdomare 
DD1 eller DD2-Distriktsdomarkurser 
Licensdomarkurs 
Temakurs (via SIBF) 

Förbundsdomare Domare som utbildats via SIBF 

Distriktsdomare och Förbundsdomare är kvalificerade att döma i VIBF´s serier. 
Distriktsdomarna klassificeras av Domarkommittén (DK) med behörighetsnivå 1-10 som 
domarkommittén anser är lämplig för domarens kompetensnivå där 1 är högst. Klassificering tar 
hänsyn till många faktorer och fastställes i DK och uppdateras löpande under säsongen.  

Tillsättning av domare 

Domare tillsätts av de domartillsättare som utsetts av VIBF. VIBF tillsätter domare för alla seniorserier 
samt alla ungdomsserier ner t o m div 6. Arrangerande förening tillsätter själva domare i div 7-9 i 
ungdomsserierna (i första hand med egna Matchledare).   

Varje match skall i möjligaste mån dömas av två domare. 

Ungdomsmatcher (undantaget div 1 ungdom) skall i möjligaste mån genomföras, även när utbildad 
domare inte finns att tillgå. Domaruppdraget skall i dessa fall utföras av minst en ledare/förälder. En 
förening äger därför inte rätt att neka spel om utbildad domare inte finns att tillgå.  

Domartillsättning skall i detta fall ske på plats och ansvarig för det är hemmalaget. 

Utrustning för domare  

Domardräkten skall bestå av VIBF´s officiella domardräkt (framgår av hemsidan). 

Matchprotokoll  
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Matchprotokoll kommer säsongen 2022/2023 att vara elektroniskt.
a) Före match 
Domarna ska före match kontrollera att laguppställningar är korrekt ifyllda.  

b) Under match 
Domare ska under match tala om för sekretariatet vilka händelser som ska noteras på  
matchprotokollet samt försäkra sig med hjälp av protokollföraren om att aktuell spelare finns noterad i 
matchprotokollet. 

c) Efter match 
Domaren skall inom 18 timmar efter avslutad match, godkänna matchresultatet/händelser. 
Ungdomsserier upp till division 3 godkänner domaren slutresultatet. 
Ungdomsserier från division 2 och uppåt, dvs även junior/senior godkänner domaren både resultat och 
händelser.  

Föreningar lag som inom 24 timmar efter avslutad match mejlat in felaktigheter på protokoll kan 
beaktas av kansliet att justera, tex felaktig målskytt, därefter anses protokollet fastställt. Detta skall isf 
mejlas på kansli.vasternorrland@innebandy.se inom 24 timmar efter avslutad match. 

d) Domare är skyldig att rapportera/anmäla alla händelser som bryter mot SIBF´s 
Tävlingsbestämmelser eller administrerande myndighetsföreskrifter och kommer till domarens 
kännedom. Är domaren osäker så ska det rapporteras till kansliet och berörd mottagare avgör om det 
behöver ageras.  

Utbetalning av domararvoden 

Denna utbetalas av VIBF efter sökt ersättning i administrativa verktyget IBIS, denna ska vara VIBF 
tillhanda senast 3 veckor efter aktuell match. Gäller VIBF´s seriespel och DM. Vid dömda 
träningsmatcher skall manuell räkning skickas till kansliet (domarens ansvar). 

Regler kring utbetalning av arvoden vid inställda matcher: 
Vid Orange varning inget arvode utbetalas. Ej Orange varning men lag uteblir p g a t ex stopp i trafiken 
och domare åkt till/befinner sig i hallen så utbetalas domararvodet av förbundet, domarresepotten höjs 
med 150 kr/lag för att täcka in den kostnaden. Ej Orange varning men väderleksprognosen pekar mot 
mycket svåra förhållanden lokalt och lag väljer att ställa in mindre än 24 timmar innan match så får 
domaren ett halvt arvode som det inställande laget betalar. Inställda matcher mer än 24 timmar innan 
match p g a dåligt väder, inget domararvode utbetalas.    

I kvalmatcher betalar de båda lagen halva domarkostnaden var, om inget annat 
meddelats från VIBF.  

Reseersättning 

Reseersättning för distriktsdomare är fastställd till 30:00 Kr/mil och utbetalas av 
VIBF för seriematcher, kvalmatcher i VIBF´s regi och DM efter sökt ersättning i administrativa 
verktyget IBIS, denna ska vara VIBF tillhanda senast 3 veckor efter aktuell match. Vid träningsmatcher 
skall manuell räkning skickas till kansliet (domarens ansvar). 
Samåkning är ett krav om domarnas resväg är den samma eller om det framstår som det billigaste 
alternativet. Har domarna helt olika resväg, betalas ersättning till båda domarna.

Bilaga 1 Anmälnings- och Tävlingsavgifter
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Serieavgifter: 
Division 1 damer:  15 000 kr/lag  
Utvecklingsserie damer:   7 000 kr/lag  

Division 2 herrar: 15 000 kr/lag  
Division 3 herrar:   7 000 kr/lag  
Utvecklingsserie herrar:    7 000 kr/lag  

DM seniorer:    3 000 kr/lag 

Ungdomslag: 
Juniorserie:  7 000 kr/lag 
Röd nivå: 5 800 kr/lag  
Blå nivå (div 6): 4 800 kr/lag  
Blå nivå (div 7): 4 000 kr/lag 
Grön nivå: 400 kr/lag och sammandrag men max 800 

kr/sammandrag oavsett antal lag 

Kansliavgift 1-3 lag  3000 kr/förening. 
4-6 lag   4500 kr/förening. 
7-9 lag  6000 kr/förening. 
10 lag eller fler 7500 kr/förening. 

Deltar föreningen på VIBF´s årsmöte får föreningen rabatt med 1 000 kr. Kansliavgiften 
skall vara betald senast 1 oktober 

Inbetald kansliavgift återbetalas inte om lag drar sig ur.

Lagkostnad: 
Domarnas resekostnad  2 200 kr/lag/säsong 
Gäller alla senior och ungdomslag i VIBFS seriespel 

Urdragningsavgifter: 
(Utöver nedan avgift debiteras lokalhyra, ev resekostnader för bortalag, alla 
domaravgifter samt alla övriga kostnader motståndarlag haft gällande spelade matcher)
Seniorer:  
Efter 1 juni                          Efter 1 september 
H2=15 000 kr   H2=30 000 kr 
D1=15 000 kr   D2=30 000 kr 

Efter 1 september  Efter 1 oktober 
H3=7 000 kr  H3=14 000 kr 

Juniorer/ungdom  
Efter 1 september  Efter 1 oktober 
HU=7 000 kr   HU=14 000 kr 
DU=7 000 kr   DU=14 000 kr 
Röd nivå=5 800 kr Röd nivå=11 600 kr 
Blå nivå= 4 800 kr Blå nivå=9 600 kr  

Övriga avgifter: 
Protestavgift seniorer:  2 000 kr/protest 
Protestavgift ungdom:  400 kr/protest 

Seriespel och DM 
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W.O. avgifter (Utöver nedan avgift debiteras lokalhyra, ev resekostnader för bortalag, 
alla domaravgifter samt alla övriga kostnader motståndarlag har gällande aktuell match) 
W.O. avgift seniorer:  8 000 kr/match (Seriespel) 
W.O. avgift ungdom: 5 000 kr/match (Seriespel) 
W.O. avgift kvalspel: 8 000 kr/match 
Nonchalerande av licensförfarandet: 3 000 kr + 500 kr/spelare 
Avsaknad i båset av ledare med giltig  
ledarlicens:  2x kursavgift per match 
Felaktig matchdräkt:  500 kr/match 
Upprepad misskötsel av sekretariat:  3 000 kr 
Bristfälligt sekretariat sammandrag 
ungdomsmatcher:  1 000 kr 
Matchändringsavgift seniorer:  800 kr/match  
Matchändringsavgift ungdom:  400 kr/match  
(ingen avgift när förening själv senast 10 dagar före ordinarie matchdatum ordnar med 
matchändring) 
Upprepad misskötsel av on-line 
rapportering av resultat/händelser: 3 000 kr 
Upprepad avsaknad av matchvärd: 5 000 kr                     
Dispensansökan B-licens:       200 kr/ansökan 
Använt spelare med obetald licens: 2000 kr/match + 500 kr/spelare 
Använt underåriga spelare utan dispens  
i seniormatch:  1500 kr/tillfälle + 1000 kr/spelare och match 
Använt okvalificerad spelare i serie- 
eller tävlingsmatch: 1500 kr/tillfälle + 1000 kr/spelare och match 

Domararvoden
Domararvode exklusive restidstillägg
Herrar: 
Division 2:   850 kr/domare/match med effektiv tid + SD 
Division 3 700 kr/domare/match med effektiv tid  
UVH:  650 kr/domare/match med effektiv tid 
Kval till H1:  1100 kr/domare/match med effektiv tid + SD och Straffar 
DM herr: 800 kr/domare/match med 3x20 min effektiv tid +SD och 

straffar 
500 kr/domare/match med 2x20 min effektiv tid +SD o 
straffar 

Damer: 
Division 1:   700 kr/domare/match med effektiv tid + SD  
UVD:  560 kr/domare/match med effektiv tid 
Kval till DA  900 kr/domare/match med effektiv tid + SD och Straffar 
DM dam: 700 kr/domare/match med 3x20 min effektiv tid + SD o 

straffar 
450 kr/domare/match med 2x20 min effektiv tid + SD o 
straffar 

Ungdomsmatcher: 
Juniorserie  650 kr/domare/match 
Pojkar division 1: 540 kr/domare/match 
Pojkar division 2: 390 kr/domare/match 
Pojkar division 3: 340 kr/domare/match 
Pojkar division 4: 290 kr/domare/match 
Pojkar division 5: 240 kr/domare/match 
Flickor division 1: 430 kr/domare/match 
Flickor division 2: 340 kr/domare/match 
Flickor division 3 300 kr/domare/match 
Flickor division 4: 250 kr/domare/match 
Flickor division 5: 220 kr/domare/match 
Division 6A:  180 kr/domare/match 
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Division 6B-D:  160 kr/domare/match 
Division 7:  140 kr/domare/match 
Division 8 Blå:  130 kr/domare/match 
Division 8 Grön: 80 kr/domare/match 
Division 9:Grön 80 kr/domare/match 

Restidsersättning 
10-19,9 mil   100kr 
20-29,9 mil  200 kr (och/eller 3 timmars restid) 
30-39,9 mil  400 kr (och/eller 5 timmars restid) 
40 mil och över 600 kr (och/eller 8 timmars restid) 

Träningsmatcher exklusive restidstillägg före och efter säsong. 

Seniormatch:   50 % av arvodet för lag med högsta  
                                               divisionstillhörighet 

Ungdomsmatcher 3x15 minuter                    220 kr/domare, 330 ensam domare 
Ungdomsmatcher 2x15 minuter                    150 kr/domare, 225 ensam domare 
Distriktslag P/F                        450 kr/domare 
Matchinstruktörsarvode 700 kr/match seniorer 
Matchinstruktörsarvode 500 kr/match 3x15 div 1-5 
Matchinstruktörsarvode 300 kr/match 2x15 div 6-7 

Turneringar/cuper och inkl. restidstillägg.  
Då merparten av lagen är förbundsserielag: 
3x20 minuter   800 kr/domare 
2x20 minuter  500 kr/domare 
3x15 minuter  600 kr/domare 
2x15 minuter  400 kr/domare 

Övriga turneringar 
Seniorer 
3 x 20 minuter  450 kr/domare 
3 x 15 minuter  350 kr/domare 
2 x 20 minuter  300 kr/domare 
2 x 15 minuter  250 kr/domare 
Juniorer 
3x20 minuter  400 kr/domare 
3x15 minuter  330 kr/domare 
2x20 minuter  280 kr/domare 
2x15 minuter  230 kr/domare 
Ungdomar 
3x20 minuter  350 kr/domare 
3x15 minuter  300 kr/domare 
2x20 minuter  250 kr/domare 
2x15 minuter  200 kr/domare 

I DM betalar de båda lagen halva domarkostnaden var om inget annat meddelats från 
VIBF. Om bortalaget har minst 7 mil enkel resa till match så betalar hemmalaget hela 
domarkostnaden. 

I cuper/turneringar där tillsättningen görs av VIBF och VIBF använder turneringen för 
utbildning av domare kan man tillsammans med arrangören i vissa fall komma överens 
om ett annat arvode för domarna.  
I samtliga senior-, junior- och ungdomsserier div 1-6 kommer en avgift på 10 
kr/domare/match att tas ut som går till att bekosta utbildning samt coachning för nya 
domare. 

Bilaga 2 Seriedirektiv
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Speltid och paus längder i seniorserier 
I damernas div 1 och herrarnas division 2 är speltiden 3x20 minuter effektiv speltid hela matchen. 
Vid oavgjort resultat tillämpas 5 minuter sudden death. Sudden Death spelas säsongen 2022/2023 5 
mot 5 plus målvakt. Match med oavgjort resultat vid ordinarie speltids slut, där en extra poäng kan 
fördelas spelas maximalt fem (5) minuters förlängning som avbryts när något av laget gör mål. Vid 
mållös förlängning utdelas ingen extra poäng. 

Playoff till DA – Se SIBF´s sida för kvalspel till DA 
Playoff till H1 – Lokalt playoff där 1:an möter 4:an och 2:an möter 3:an. Matcherna spelas som 
dubbelmöten med förenklade Europacupsregler där det sämst placerade laget börjar hemma. Vid lika 
resultat efter att match 2 avslutats tillämpas SD i 5 minuter. Är matchen ej avgjord tillämpas straffar 
enligt regelboken 204.1. 

I H3 samt utvecklingsserierna spelas det 3x20 min effektiv speltid. I motionsklasserna med spel 5 mot 
5 samt 4 mot 4 är speltiden 2x20 minuter rullande tid. I motionsklassen med spel 3 mot 3 är speltiden 
2x12 minuter rullande tid. 

Speltid och paus längd för ungdomsserier: 
Juniorserier: 3x20 minuter effektiv speltid 
Division 1: 3x15 minuter effektiv speltid.   
Division 2-5:  2x20 minuter effektiv speltid. 
Division 6A 2x15 minuter effektiv speltid.  
Division 6B-7: 2x15 minuter rullande tid. 
Division 8-9: 1x15 minuter rullande tid. 

Periodpaus i ungdomsserier division 1-5 skall vara 5 minuter och i division 6-7 skall den vara 3 
minuter. Periodpausen i H3, utvecklingsserierna samt juniorserier är 5 minuter. Periodpaus i 
seniorserier skall vara 10 minuter. I motionsklasserna är periodpausen 2 minuter. 

Förening äger rätt att delta med lag i seriespel och distriktsmästerskap, under följande villkor:   

a) Endast representationslag får delta i H2 Mittsverige och serien ska bestå av max 12 lag. Om lag 
degraderas från H1 och/eller lag kvalificerar sig från H3 till H2 Mittsverige så att serien kommer att 
bestå av fler än 12 lag så åker det sämst placerade laget från senaste säsongen ur H2 Mittsverige, 
sedan det näst sämst placerade laget osv. Inget lag kan åka ur D1 serien.  

b) De föreningar som har representationslaget i en av SIBF administrerad serie (SSL, 
Allsvenskan eller division 1), får delta med reservlag (andralag) i VIBF´s D1/HU serie. 
Max 3 utespelare samt 1 målvakt som spelade senaste förbundsseriematchen får då 
delta i D1 matchen. Reservlag/andralag får inte kvala upp till förbundsserierna. Om 
representationslag spelar i D1 får reservlaget spela i Utv–serie. 

c) Föreningar får delta med fler än ett (1) reservlag i Utv serierna. 

d) I ungdomsserierna får spelare fritt flytta från ett lag till ett annat, tillhörande samma 
förening. 

e) I ungdomsserier Division 1-9 ska spelare som saknas i matchprotokoll läggas till 
sedan får spelaren fortsätta matchen, ingen bestraffning ska utdömas. 

f) Om lag från VIBF deltar i serier i andra distrikt gäller det andra distriktets lokala 
förutsättningar, med undantag för serieavgifterna.  
För lag från andra distrikt som deltar i seriespel i VIBF gäller VIBF´s lokala förutsättningar med 
undantag för serieavgifterna. 

g) Seniormatcher med längre än 10 mil enkel resa ska spelas lördag och söndag med start tidigast 
klockan 10.00 och senast klockan 17.00. Då lag spelar dubbelmöte lördag och söndag samma helg, 
ska lördagsmatchen starta efter klockan 12.00 och söndagsmatchen starta innan klockan 13.00. 
Undantag kan beviljas av V-TK. 
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Matcharrangemang

Hemmalaget skall on-linerapportera på Svart, Lila och Röd nivå. 

Före match: 
a) Protokollförare ska kontrollera att protokollet innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och att 
lagkaptenen och målvakt/er är vara markerade. Ledare 1 skall vara den som har giltig ledarlicens i de 
fall laget endast har en ledare med ledarlicens. Sekretariat ska före match fylla i uppgifter såsom: 
division, serienamn, datum, matchnummer, hemma-, bortalag, spelplats (är redan ifylld på det 
elektroniska matchprotokollet). 

b) Matchprotokollet ska ifyllas i i ibis i god tid innan match. Respektive lag är ansvariga att sena 
ändringar bokförs även i ibis.  

c) Hemmalag skall per telefon eller mejl kalla bortalag samt domare till match senast tre vardagar 
innan berörd match.   

Under match: 
a) Under matchen ska protokoll föras över mål, straffslag, timeout, utvisningar, skottstatistik, period 
och tid när situationen inträffat. Samt målskytt, passningsläggare till mål, utvisad spelares eller ledares 
nummer och utvisningskoder. Protokollföraren ska endast notera uppgifter om målskytt, 
passningsläggare, utvisad spelare eller ledare, utvisningstid och orsak, meddelad från domaren. 
Ledare ska noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade, spelare som H (hemma) B (borta) samt 
spelarens nummer (ex. H 3). 

b) Protokollföraren ska omedelbart han fått spelarens/spelarnas nr, kontrollera att dessa finns 
noterade på matchprotokollet och ge klartecken till domarna. 

c) Sekretariatet ska upplysa spelare om vid vilken tid utvisningen upphör. 

d) VIBF ser gärna att det finns sargvakter i division 1 dam- och div 2 herrserie men det är inte något 
krav. Hemmalaget ansvarar i aktuell match för sargvakterna på plats. Sargvakterna bör även ha 
tillgång till torkredskap. 

e)  2 st Matchvärdar skall finnas på samtliga matcher, ungdom och senior som spelas i VIBF´s regi.   

Efter match: 
a) Sekretariatet ska efter match fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, 
protokollförarens godkännande som en bekräftelse på dess riktighet. Vid online arrangemang skall 
detta godkännas inom 30 minuter efter avslutad match, för övriga matcher gäller 18 timmar 

Särskilda sekretariatsföreskrifter. 
Sekretariatspersonal får ej bytas under pågående spelperiod (Undantaget om domaren anser att 
sekretariatet inte är kapabel att sköta sitt uppdrag i enlighet med TB kapitel 4 paragraf 10b).  
Byten bör i möjligaste mån undvikas, men får ske i periodpauserna om domarna informeras. 
Matchsekretariatet måste ovillkorligen fungera på ett tillfredsställande sätt för att matchen skall kunna 
genomföras. Hemmalaget ansvarar för sekretariatet, som utrustas enligt följande: 

- ett bord och minst två stolar. 
- reserverade platser för utvisade spelare. 
- ett tidtagarur ska tas med i reserv, om officiellt matchur inte skulle fungera. 
- förening med ett inte fungerande sekretariat bötfälls enligt straffavgift. En förening som inte har ett 
fungerande sekretariat kan, om det trots reprimand inte sker någon bättring, av V-TK uteslutas ur  
seriespelet. 

Väderdirektiv
Röd
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Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i 
viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller 
TV. 
Svensk Innebandys riktlinjer: Stark rekommendation att inte åka överhuvudtaget. 

Orange
Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora 
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, 
radio eller TV. 
Svensk Innebandys riktlinjer: Det är upp till föreningen och funktionären att ta ställning till om ni ska 
åka eller inte. 

Gul 
Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del
samhällsfunktioner.
Svensk Innebandys riktlinjer: Spela matchen. 

Om lag vid Orange varning väljer att inte åka till match skall VIBF´s kansli (meddelas via mejl), 
motståndarlag samt domare kontaktas. Vid inställd match p g a Orange varning mindre än 24 timmar 
innan match betalar det lag som ställer in matchen ett halvt domararvode.  

Matchinstruktörer 
V-TK:s och V-DK:s ledamöter fungerar som matchinstruktörer. Med denna funktion 
följer att de har rätt att delegera observation till person som är lämplig för uppgiften. 
Även de matchinstruktörer som utbildats av SIBF för att tjänstgöra i av SIBF 
administrerade serier skall, när så är möjligt, användas för uppdrag i av VIBF 
administrerade serier. VIBF kan även utse annan person till matchinstruktör. Varje 
uppdrag avser en (1) match. 

Kravgräns 
Förening, domare eller annan som har någon form av ekonomiskt krav gentemot VIBF 
skall presentera underlag för detta senast 14 dagar efter det inträffade. Det kan till 
exempel gälla om lag åker till match som blir inställd på grund av att det inte finns 
domare på plats. Då kan V-TK besluta om att reseersättning skall utbetalas.   

VIBF ersätter inte kostnader vid tillfällen då VIBF inte kan anses som skyldig till att match blir inställd 
på grund av att kommunen till exempel har dubbel bokat hall eller att hall inte är spelduglig. 

Utbetalning av arvode, reseersättning, restidsersättning och kostersättning görs av VIBF under 
förutsättning att uppdraget är tilldelat och genomfört, att reseräkningen har attesterats av behörig 
ledamot eller av VIBF´s kansli samt att reseräkningen kommit VIBF tillhanda senast vid de tidpunkter 
som angetts.

Utvecklingslag
U-lag får inte avancera till högsta distriktsserien.

Serieträffar 
Förening som deltar i av VIBF administrerad serie är skyldig att delta med representanter på anvisad 
serieträff (i de fall VIBF kallar till sådana).    

Kallelse 
På VIBF´s hemsida publicerad spelordning gäller som kallelse, om inte annat meddelats 
från VIBF. 


