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Nu är serieindelningen och lottningen för säsongen klar.  

Alla serier ligger ute på föreningens iBIS-sida och vår publika hemsida. 

Saknar ni något lag skicka en e-post till smaland@innebandy.se 

Sist i dokumentet finns en sammanställning över förutsättningarna i varje serie och poolspel. 

 

Tidssättning av matcher 

Nästa steg är att varje hemmalag ska tidsätta sina matcher.  
Varje omgång har ett datumintervall där matcher kan spelas.  
Vissa omgångar måste spelas dubbelt eftersom det ligger lov och andra cuper/läger inplanerade. 

Vi vill uppmärksamma er på höstlovet v.44 och sportloven v.7 - 8 när ni lägger era matchtider.  
OBS! Tänk även på att motståndarlaget kan ha sportlov annan vecka än eran egen förening. 
Vecka 52 spelas flera Cuper där ibland Gothia Cup och SDF-SM. 
 
Kontakta motståndarna redan nu och bestäm vilka datum som matcherna ska spelas på. 

Lägg gärna senior/junior-matcher med i direkt anslutning till Röd grupp 1 – 3 som döms av 
distriktsdomare, så blir domartillsättningen mer kostnadseffektiv för er. 

Senast 13 augusti ska matchtiderna vara inlagda i iBIS så båda lagen kan planera sin säsong.  

Samtliga matchändringar skall vara avklarade före den 10 september.  
Görs inga justeringar innan den 10 september av något av de inblandade lagen anses båda lagen 
vara överens om den registrerade matchtiden. 

Manual och mer information hittar du på www.innebandy.se/smaland/tavling 

Manual Tidsätt matcher 

 

Start & Slutdatum  

Serie Omg. Start Slut Veckomatch, Övrigt 

D1 18 2021-10-02 2022-03-12 14:00 Play Off V.12–13 

D2 SÖ 18 2021-10-02/03 2022-03-20 18:00 Play Off V.12–13 

D2 NV 18 2021-10-02/03 2022-03-20 14:00 Play Off V.12–13 

H2 26 2021-09-24  2022-03-18 19:30   

H3 N 22 2021-10-02/03 2022-03-20 14:00 Play Off vecka 13 

H3 S 22 2021-10-02/03 2022-03-20 17:00 Play Off vecka 13 

H4 NV 22 2021-10-02/03 2022-03-19 11:00 Play Off vecka 13 

H4 NÖ 18 2021-10-02/03 2022-03-19 14:00 Play Off vecka 13 

mailto:smaland@innebandy.se
http://www.innebandy.se/smaland/tavling
http://www.innebandy.se/Global/SIBF/iBIS/Textmanualer/F%c3%b6reningsklient/L%c3%a4gg%20in%20matchtid,%20datum%20och%20spelplan%20alla%20lag%20i%20f%c3%b6reningen.pdf
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H4 SV 22 2021-10-02/03 2022-03-19 17:00  Play Off vecka 13 

H4 SÖ 22 2021-10-02/03 2022-03-19 11:00  Play Off vecka 13 

HU 18 2021-10-09/10 2022-03-05/06   

HJ18 18 2021-10-09/10 2022-03-05/06 Finalspel - 3 april 

DJ20 22 2021-10-02/03 2022-03-19/20 Finalspel - 3 april   

Ungdom Röd-blå 10 lag Vecka 39 Vecka 11   

Ungdom Röd-blå 8 lag Vecka 39–40 Vecka 10  

Ungdom Röd-blå 6–7 lag (Trippel)  Vecka 40 Vecka 10   

Barn Poolspel   Prel.vecka 40–42 Prel.vecka 11–12 Sammandrag 

     

Play Off (PO) till herrarnas division 2  
Det kommer spelas enligt följande, match 1 tisdagen den 29/3, match 2 lördagen den 2/4 2022 
Spelas enligt förenklade europacupregler. 
1:an i H3N - 2:an i H3S 
1 H3S – 2 H3N 

Play Off (PO) till herrarnas division 3 kommer spelas kommande säsong. 
Det kommer spelas enligt följande, match 1 onsdagen den 30/3, match 2 söndagen den 3/4 2022 
Spelas enligt förenklade europacupregler. 
1:an i H4NV mot 2:an i H4NÖ 
1 H4NÖ – 2 H4NV 
1 H4SV – 2 H4SÖ 
1 H4SÖ – 2 H4SV 

Match/speldagar 

Manual Tidsätt matcher 

Herrar div 2  
Har fredagar som ordinarie matchdag med start 19.00-20.00.  
Reservdag är söndag med start 14.00-17.00. Sista omgången har gemensam speldag och tid. 

Damer div 1  
Har lördagar som ordinarie matchdag med start 14.00-16.00.  
Reservdag är söndag med start 11.00-14.00. Sista omgången har gemensam speldag och tid. 

Är resmilen mer än 12 mil enkel resa ska matchen spelas på reservspeldagen om inte båda lagen är 
överens om annat. Detta med tanke på bortalagets resor. 

Övriga serier 
Damer div 2: söndagar, kl 11:00-18:00 (Sista omgången, gemensam speldag och tid) 

Herrar div 3: söndagar, kl 11:00-18:00 (Sista omgången, gemensam speldag och tid) 

Herrar div 4: lördagar, kl 11:00-18:00 (Sista omgången, gemensam speldag och tid) 

http://www.innebandy.se/Global/SIBF/iBIS/Textmanualer/F%c3%b6reningsklient/L%c3%a4gg%20in%20matchtid,%20datum%20och%20spelplan%20alla%20lag%20i%20f%c3%b6reningen.pdf
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Herrar U, Junior och Ungdomsmatcher: lördag eller söndag.  

Derbymatcher kan spelas på vardagar. 

- Är resmilen däremot mer än 20 mil enkel resa är det matchstart mellan 11.00–17.00 med tanke på 
bortalagets resor. 

- Vid vardagsmatch måndag-fredag gäller matchstart 19.00 - 20.00 under förutsättning att båda 
lagen är överens. Skulle man ej vara överens gäller matchdag lördag/söndag, se nedan.  

Är resmilen däremot mer än 12 mil enkel resa ska matchen spelas lördag eller söndag, om inte båda 
lagen är överens om annat. Detta med tanke på bortalagets resor. 

- Samtliga dag/tids ändringar skall vara avklarade före den 10 september.  

- Görs inga justeringar innan den 10 september av något av de inblandade lagen anses båda lagen 
vara överens om den registrerade matchtiden. 

- Vid ev. en ändring av den registrerade matchen så är det en ordinarie matchändring som gäller. 
Om inte synnerliga skäl föreligger kan TK ändra beslutet. 

- SmIBF har rätten att lägga vardagsmatcher (tis-fre, 19.00–20.00) utan medgivande från inblandade 
föreningar. Gäller de matcher där resmilen uppgår till max 12 mil enkel resa, allt för att öka 
publikintresset då man får spridning på matcher i de områden där många lag finns. 

- Vid ungdomsmatcher, ansvarar hemmalaget för att lägga in sina matchtider i iBIS. 

Sista omgången 

I seniorserier spelas den sista omgången på ett gemensamt datum och matchtid.  

Matcher får ej flyttas in i dom sista 3 omgångarna i Herrar div 3 & 4 och Damer div 2. 
Enligt beslut från tävlingskommittén 2018-05-28. 
Sista 3 omgångarna kan det beviljas flytt inom omgångarna, dock får ej sista omgången flyttas då 
alla matcher spelas samtidigt.  
 
Vid matchflytt gäller sista datum i dom olika serierna enligt nedan.  
(Innebär att du INTE får flytta match till efter det datumet.) 
Herrar division 3: V.8 2022-02-27 
Herrar division 4: V.8 2022-02-27 
Damer division 2: V.7 2022-02-20 

Ungdomsmatcher som flyttas innan årets slut bör vara spelade innan den 17/1 och matcher som 

flyttas under vårsäsongen skall vara spelade innan sista speldagen.   

 

Matcher som spelas efter sista speldatum kan komma att inte räknas med i sluttabellen och 

kommer då räknas som ospelad. 

Lottning 
Grupper med 8 - 12 lag eller fler lottas med dubbelmöte. 

Grupper med 8 lag eller färre kan lottas med trippelmöten, där vi försöker ge lagen med längst resor 
fler hemmamatcher, allt för att resorna ska blir mer rättvisa. 
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Dra ut lag 
Tvingas ni dra ur ett anmält lag ska ni använda blanketten på Smålands hemsida.  

Hämta blankett och läs mer: www.innebandy.se/smaland 

Tillsättning av domare 
Se till att era ungdomsdomare är utbildade.  

Boka en kurs av helena.isaksson@innebandy.se eller se vårt kursprogram på 

www.innebandy.se/smalandevent 

Några serier på röd nivå kommer att tillsättas med distriktsdomare av Smålands Innebandyförbund, 

exakt vilka serier kommer komma upp när all serieindelning är klar. 

Tänk på att lägga era Röda matcher som skall tillsättas med distriktsdomare i samband med någon 

seniormatch eller annan match som tillsätts med distriktsdomare. 

Distriktsdomare: 

• Pojkar Norra Röd Grupp 1 & 2 

Pojkar Västra Röd Grupp 2 

Pojkar Östra Röd Grupp 1 & 2 

• Flickor Norra Röd Grupp 2 

Flickor Norra Röd Grupp 1 

Ungdomsdomare: 

• Övriga Pojkar & Flickor Röd som inte är med ovan. 

• Pojkar & Flickor Blå serier. 

• Poolformer. 

• Poolspel Lätt, Medel och Svår. 

  

http://www.innebandy.se/smaland
mailto:helena.isaksson@innebandy.se
http://www.innebandy.se/smalandevent
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SENIOR Dam div 1 Dam div 2 Herr div 2 Herr div 3 - 4 
Övrigt 10 lag / 18 omg   14 lag / 26 omg (H3 26 lag säs 21/22) 

Ålderdispens 
Läs lokala tävlingsbestämmelser vad gäller B-licensspelare. 

Kap 3, §8a 

 Seriespel, hemma - borta 
Spelare 5 mot 5 + 1 målvakt 

Plan 40 x 20 m 

Målburar 160 x 115 cm 

Matchtid 3x20 min, effektiv, 10 min paus 

Sudden death 

Ja 
Max 5 min vid 

oavgjort resultat 
efter full tid, 
spelas med 
effektiv tid. 

Nej 

Ja 
Max 5 min vid 

oavgjort 
resultat efter 
full tid, spelas 
med effektiv 

tid. 

Nej 

Resultatrapportering iBIS 

Ja - liverapportering 

Händelserapportering iBIS 

Publikt resultat 

Publik tabell 

Publik poängliga 

Domare 2 Distriktsdomare 

Matchprotokoll Matchprotokoll från iBIS. Lägg in spelare i iBIS och skriv från iBIS 

  

JUNIOR Dam Herr 
Ålder 20 år (-01) 18 år (-03) 

Ålderdispens 
Max 5st överåriga spelas. 

Ingen åldersgräns. 
Generell åldersdispens  
Max 3 valfria spelare. 

 Seriespel, hemma - borta 
Spelare 5 mot 5 + målvakt 

Plan 40 x 20 m 

Målburar 160 x 115 cm 

Matchtid 3x20 min, effektiv, 10 min paus 

Sudden death Nej 

Resultatrapportering iBIS 

Ja - liverapportering 

Händelserapportering iBIS 

Publikt resultat 

Publik tabell 

Publik poängliga 

Domare 2 Distriktsdomare 

Matchprotokoll Matchprotokoll från iBIS. Lägg in spelare i iBIS och skriv från iBIS 
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 Röd 1 Röd 2 röd 3 röd 4 röd 5 
Ålder 16 år 15 år 14 år 13 år 13 år 

(Generelldispens 3st -1år överåriga) 
(Åldersdispens kan sökas) 

-05 -06 -07 -07 / -08 -08 

 Seriespel, hemma - borta 
Spelare 5 mot 5 + målvakt 

Plan 40 x 20 m 

Målburar 160 x 115 cm 

Matchtid 3x15 min, effektiv, 5 min paus 

Resultatrapportering iBIS Ja - liverapportering 

Händelserapportering iBIS Ja - liverapportering 
Publikt resultat Ja 

Publik tabell Ja 

Publik poängliga Nej 

Domare Distriktsdomare 2 Ungdomsdomare 

Matchprotokoll 
Matchprotokoll från iBIS.  

Lägg in spelare i iBIS och skriv från iBIS 
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 Blå 1 Blå 2 Blå 3 Blå 4 - 
Ålder 12 år 12 år 12 / 11 år 11 år 

(Generelldispens 3st -1år 
överåriga) 
(Åldersdispens kan sökas) 

-09 -09 -10 -10 

  Seriespel, hemma – borta 
Spelare 5 mot 5 + målvakt 

Plan 
40 x 20 m  

(Är föreningarna överens så kan storlek på plan minskas ner till min.34 
x 18 m) 

Målburar 160 x 115 cm 120 x 90 cm 

Matchtid 3x15 min, effektiv, 5 min paus 

Timeout Nej 

Målvakt  

Resultatrapportering iBIS Ja 

Händelserapportering iBIS Nej 

Publikt resultat Ja 

Publik tabell Nej 

Publik poängliga Nej 

Domare 2 Ungdomsdomare 

Matchprotokoll 
Matchprotokoll från iBIS.  

Lägg in spelare i iBIS och skriv från iBIS 
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Grön Nivå Svår Medel Lätt 
Ålder 10 år 9 år 8 år 

Födda -11/12 -12/13 -12/13/14 

  Poolspel 
Spelare 4 mot 4 + målvakt 3 mot 3 + målvakt 

Planstorlek 32 x 16 m 
Ca 18 x 12 m 

7 x 5 sargbitar + hörnbitar 

Målburar 120 x 90 cm 

Matchtid 
2 x 15 min rullande tid,  

flygande byten 

2 x 12 min rullande tid. 
Sekretariatet stannar klockan och 

signalerar för byte. 

Resultatrapportering iBIS Ja – medarrangerande förening lägger in resultaten. (Visas ej publikt) 

Händelserapportering iBIS Nej 

Publikt resultat Nej 

Publik tabell Nej 

Publik poängliga Nej 

Domare 2 Ungdomsdomare 
1 ungdomsdomare, men 2 går att använda 

om föreningen anser detta. 

Matchprotokoll 
Sammandragsprotokoll från iBIS.  

Lägg in spelare i iBIS och skriv ut från iBIS 

 

 

 


