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Bilaga 2.  
 
Seriedirektiv 
Dam Div 1, Dam Div 2 och Damjunior Östergötland/Södermanland 
 
§ 1 TOLKNINGSORDNING 
När det föreligger konflikt gäller i tur och ordning: Stadgarna, Tävlingsbestämmelserna, 
Regelhandboken och Lokala förutsättningar. 
Protester hanteras av gemensam Tävlingskommitté med ledamöter från Östergötland 
och Södermanland. Vid överklagan mot beslut av protest hanterar administrerande 
distriktsstyrelse dessa. 
Damer division 1, Damer division 2 och Damjunior administreras av ÖIBF.  
 
§ 2 DELTAGANDE I REPRSENTATIONSSERIER 
Förening med damlag i förbundsserie (Damallsvenskan – SSL) kan till division 1 och 
division 2 anmäla reservlag. Även förening med damlag i division 1 kan till division 2 
anmäla reservlag. Representationslag med reservlag får använda fem (5) spelare från 
föregående A-lagsmatch. Reservlag i Division 1 får använda fem (5) spelare från 
föregående division 1 match till division 2. Med representationslag avses föreningens 
seniorer, A-lag damer. Exempel: Om ett förbundslag har ett reservlag har man rätt att 
använda sig av fem (5) uppskrivna spelare från föregående A-lagsmatch till reservlaget. 
Brott mot denna regel likställs med okvalificerad spelare enligt SIBF:s TB. 
Reservlaglag kan ej deltaga i kvalspel till Damallsvenskan. 
Spelare får endast representera ett av lagen om föreningen har fler lag i samma 
serie/division. 
 
§ 3 ÅLDERSKLASS JUNIOR  
I damjuniorserien Svart A är maxåldern 20 år, födda -02. 

 
§ 4 DISPENSER I JUNIORLAG 
I damjuniorserien är det tillåtet med tre generella dispenser. Dessa tre kan vara olika från 
match till match. Exempel: Tre spelare födda -01 eller tidigare kan således spela i 
föreningens damjuniorlag. 
 
§ 5 KVAL TILL DAMALLSVENSKAN 
Segraren i Damer division 1 Östergötland/Södermanland kvalspelar om en plats till 
Allsvenskan.  
 
Lag 2 och 3 i Division 1 Östergötland/Södermanland spelar slutspel om en kvalplats till 
Allsvenskan. Slutspelet spelas i bäst av 2 matcher. Vid kvalspel mellan två lag tillämpas 
målskillnad. Det innebär att bortamål inte är mer värt vid sammanräkningen av de två 
matcherna. Om ett lag vinner första matchen med 3–1 och förlorar andra med 7–5 så har 
lagen samma poäng och målskillnad. Sudden death kan endast tillgripas efter den andra 
matchen och i det fall lagen har samma totala poäng och målskillnad vid full tid. 
Förlängning spelas då 10 minuter effektiv speltid där första målet avgör. Vid oavgjort efter 
förlängning avgörs matchen via straffläggning. Straffslagsavgörande ska genomföras 
enligt Regelhandboken. Match 1 spelas 11/3 och match 2 spelas 12/3. 2:an i Division 1 har 
hemmamatch i match 2. Reservlag/kombinerat lag kan ej deltaga i kvalspel till 
Allsvenskan. Kvalet till Allsvenskan spelas i bäst av två matcher (förenklade 
europacupsregler). 
Mer information finns på: https://www.innebandy.se/tavling/kvalspel-samt-upp-och-
nedflyttning/  
Segrarna till Allsvenskan säsongen 2023–2024. 
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§ 6 UPP OCH NEDFLYTTNING DAMSENIOR 
Förutsättningar för upp- och nedflyttningar 2022/2023  
Har man reservlag i division 1 och representationslaget ramlar ur Allsvenskan så 
tvångsdegraderas reservlaget till division 2. 
 
Division 1 
Nedflyttning till division 2 
10:an i division 1 flyttas ner till damer division 2. 
 
Division 2 
Uppflyttning till division 1 
1: an i respektive division 2 flyttas upp till damer division 1. 
 
§ 7 VAKANSER 
ÖIBF/SöIBF förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval.  

 
§ 8 KOMBINERAT LAG  
Ansökan om kombinerat lag skall göras i samband med serieanmälan. Vid synnerliga skäl 
kan anmälan även göras fram till dess serien startar. Antalet spelare i respektive lag ligger 
till grund för beslutet. Syftet med kombinerat lag är att möjliggöra spel för de föreningar 
som inte har spelarunderlag att anmäla ett eget lag. 
Kombinerat lag kan ej deltaga i kvalspel till Damallsvenskan. 
 
§ 9 SPELORDNING 
Spelordningen fastställs av ÖIBF/SöIBF. Rak spelordning används i division 1, division 2 och 
damjunior med hemma- och bortamöte.  

Spelprogram publicerad på www.innebandy.se/ostergotland gäller som kallelse till match 
från förbundet. 

För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum 
för den sista matchen i serien. Alla seriens matcher skall spelas inom denna period. 
Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång. 

I division 1 och 2 ska den sista omgången ha gemensamt datum och matchtid. 
 

§ 10 MATCHARENOR 
10.1 Hallbesiktning 
Besiktning av arenor genomförs löpande av ÖIBF. I besiktningen skall ÖIBF och 
föreningen delta. Ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag upprättas och 
delges hallägaren. 

10.2 Publik/läktare 
Förening skall ha tillgång till hall med läktare, (ståplats/sittplats). Dispens kan sökas hos 
ÖIBF/SöIBF. 

10.3 Omklädningsrum 
Varje lag skall ha tillgång till eget omklädningsrum med plats för minst 20 personer och 
separat dusch. Omklädningsrummet skall vara disponibelt senast 45 minuter före 
matchstart. Domarna skall ha tillgång till eget omklädningsrum med tillhörande dusch 
senast 30 minuter före matchstart. 

10.4 Cafeteria 
Cafeteria bör finnas för enklare förtäring. 

10.5 Belysning 
Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning enligt Svenska kommunförbundets 
krav. 
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10.6 Ljudanläggning 
Matcharenan bör vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem.  

10.7 Resultattavla och signal 
I hallen ska resultattavlan kunna visa: 
- resultat 
- matchtid 
- period 

Signalen för period och matchslut bör ljuda automatiskt. Dispens kan sökas hos 
ÖIBF/SöIBF. 

§ 11 FÖRE MATCH 
11.1 Riktlinjer för matchbokningar 
Förening ska vid bokning av matchtider följa Riktlinjer för matchbokningar, dessa sänds 
ut tillsammans med serieanmälan. 

Matchstart vid resväg under 70 km enkel resväg 
Lag  
 

Tidigaste matchstart: Senaste matchstart: 
Mån - fre  Lör - Sön Sön - Tors Fre - lör 

Senior/Junior Kl.19.00 Kl. 9.00 Kl. 20.00 Kl. 20.00 
 

Matchstart vid resväg över 70 km enkel resväg 
Lag 
 

Tidigaste matchstart: Senaste matchstart: 
Mån - fre  Lör - Sön Sön - Tors Fre - lör 

Senior/Junior Kl.19.30 Kl. 10.00 Kl. 19.30 Kl. 20.00 
 
Om synnerliga skäl föreligger kan dispens sökas till ÖIBF/SöIBF för annan matchstart. 

11.2 Entré 
Publikentré ska öppna senast 30 minuter före matchstart. 

11.3 Domarvärd 
Hemmalaget ska ta emot domarna vid hallen och bör tillhandahålla enklare förtäring 
samt informera om förutsättningarna inför match. 
 

§ 12 UNDER MATCH 
12.1 Rapportering av matchresultat/händelserapportering 
Matcherna ska on-line rapporteras av hemmalaget i damer division 1 och damer division 2. 

12.2 Nedsläckning av hallen vid mål 
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas 
möjlighet att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. 

12.3 Musik 
Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att 
spela musik under pågående spel. 

12.4 Sargskötare 
Hemmalag bör tillse att det finns minst fyra (4) stycken sargskötare. (Minimiålder 12 år). 
Dessa ska ha enhetlig klädsel (tröja) så man klart kan urskilja att de är sargskötare. 

12.5 Matchtid/periodpaus 
Serie Matchtid Paus 
Damer div 1, div 2, DJ 3 x 20 minuter effektiv 

speltid 
10 minuter 

 

Med effektiv speltid menas att tiden alltid stoppas vid domares avblåsning. Då matchtiden 
stoppats ska tiden startas då bollen spelas på nytt av spelare.  
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12.6 Sudden Death 
Gäller endast i Damer division 1 och 2. Vid oavgjort resultat efter full tid tillämpas max 5 
minuters Sudden Death. Sudden Death spelas alltid med effektiv speltid. I match som 
slutar oavgjort efter Sudden Death erhåller lagen en poäng vardera. Vid vinst i Sudden 
Death erhålls ytterligare en bonuspoäng för segrande lag, d.v.s. två poäng. 

§ 13 EFTER MATCH 
Spelare och ledare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna 
spelplan/arena. 

§ 14 SÄKERHET 
Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet. 

§ 15 TRÄFFAR ANORDNADE AV ÖIBF 
Förening tillhörande ÖIBF är skyldig att deltaga med erforderligt antal representanter på 
lagledarträff, årsmöte, tävlingskonferens. Om deltagande ej sker debiteras föreningen 
enligt fastställd avgiftstabell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


