
 Matchinformation 
 

Att tänka på innan match 

 
Laget får notera högst 20 spelare i matchprotokollet. För att match ska kunna startas måste 

det finnas minst fem utespelare och en korrekt utrustad målvakt.  

De spelare som i matchen har varit målvakter får spela som utespelare. 

Utespelarna ska ha inom laget ha enhetliga tröjor. Har lagen likartade tröjor ska bortalaget 

byta. Har de inte möjlighet att byta kan match genomföras med västar, detta ska dock 

endast göras som sista utväg. Målvakt måste bära hjälm. 

Nummer på tröjorna får inte överstiga 99. Utespelare får inte ha nummer 1. 

Har någon, eller några spelare, dispens för spel måste denna kunna visas upp skriftligt. 

Skånes Innebandyförbund utfärdar inte några muntliga dispenser.  

 

Hemmamatch 
 

Ha för vana att vara på plats i hallen 1h innan matchstart vid hemmamatcher. Som 

ledare är det alltid trevligt om du hälsar motståndarna välkomna samt hänvisar dem 

till ett omklädningsrum.  

 

Matchprotokollet skall skrivas i god tid innan matchstart, för mer info om vilket se 

avsnittet om protokoll. På matchprotokollet skall det i alla serier F/P11 och äldre 

fyllas i matchnummer. Detta finner du i spelprogrammet på innebandy.se om du 

klickar på fliken ”matchinfo” bredvid matchen. För att komma till spelprogrammet: 

www.skibf.se -> klicka sedan på resultat alt. spelprogram överst på förstasidan i 

menyraden som går vågrätt.  

 

När ni får tillgång till hallen kontrollera att sargen är rätt byggd. All reklam ska synas 

från läktaren! 

 

Det normala är att få tillgång till planen 30 min innan matchstart, men detta kan 

variera. Skånes Innebandyförbund rekommenderar att man ska få 20 min på planen 

för uppvärmning. Det är ni som ledare som ansvarar för att tillhandahålla bollar till 

motståndarna när ni är hemmalag, se till att de finns avbytarbänkar till båda lagen 

och ställa i ordning sekretariatet.  

 

I Bråhögshallen står matchklockan i domarnas omklädningsrum och nyckel dit finns i 

skåpsrummet (hänger på väggen till höger om dörren). Om man har match i 

Staffanshallen är det bäst att kontrollera med vaktmästarna så de inte glömmer att 

ställa fram matchklockan, den är inlåst dit vi inte har nyckel.   

 



Bortamatch 
 

Som bortalag ansvarar man för att vid färgkrock vara den som har med reservtröjor. 

För att se vilken färg motståndarna har på tröjorna klickar ni på lagets namn i 

serietabellen. Reservtröjor finns att låna, se fliken material. 

 

Det är varje lags ansvar att anpassa samlingstiden till match efter avstånd, väderlek, 

vägarbeten, rusningstrafik m.m. så att man alltid kommer fram i lagom tid (minst 

45min innan matchstart) och aldrig behöver stressköra. Säkerheten går givetvis alltid 

först! Tänk gärna på miljön och samåk i största möjliga mån. 

Adresser/vägbeskrivning till hallar kan man hitta på www.skibf.se -> klicka på 

spelplatser i vänstermenyn -> klicka sedan på vägbeskrivningar. 

 

 

Matchändringar 
 

Matchändringar ska i största möjliga mån undvikas då det blir en massa extra jobb 

för föreningen. Det bästa är om man när spelprogrammet släpps i mitten på augusti 

direkt kollar igenom det och ser om det finns någon match som behövs flyttas.  

 

För lag som spelar seriespel, F/P11 och äldre 
Om man själv behöver flytta en hemmamatch: 

1) Kontakta motståndarna, en förutsättning för att matchflytt skall kunna 

genomföras är att motståndarna godkänner den. Enda anledningarna som en 

match kan flyttas utan motståndarnas godkännande är vid SM-spel 

(Newbody Cup, USM) samt om man har spelare upptagna pga. 

distriktlagsverksamhet. Givetvis har man även i dessa fall en skyldighet att 

informera motståndarna i god tid.  

2) Avboka hallen med vaktmästarna (se avsnittet kontaktuppgifter). 

3) Meddela domaransvarig (se avsnittet kontaktuppgifter) 

4) Meddela kioskansvarig som i sin tur meddelar berört lag som skulle 

bemannat kiosken.  

5) Meddela matchflyttansvarig som i sin tur meddelar Skånes 

Innebandyförbund att matchen är flyttad.  

6) Kom överens med motståndarna om en ny tid. Förslagsvis börjar man med 

att kolla med motståndaren när det hade funkat att spela matchen och 

kontrollerar sedan med vaktmästaren om någon av dessa går att boka. När 

hallen är bokad och motståndarna godkänt den bokade tiden, gör om steg 3-

5 ovan för den nya tiden.  

 

Om man blir kontaktade av motståndare för flytt av en match där man själv är 

hemmalag. Följ steg 2-6 ovan.  

 

Om man behöver flytta en match där man är bortalag: 

Kontakta motståndarna. Tänk på att göra detta i god tid innan om det beror på en 

anledning ni rimligen kunnat förutse (sportlov, krock med SM-spel osv.). 



Kontaktuppgifter till ledare i laget hittar ni bl.a. om ni klickar på laget i serietabellen 

på innebandy.se  

 

OBS! Om man som ungdomslag/juniorlag spelar i en serie med förbundsdomare 

(domare som inte kommer från föreningen) får man betala en administrativ avgift 

vid matchflytt som görs mindre än 2 månader före match.  

 

För poolspel/knatteligalag 

Om ni av någon anledning måste lämna återbud till ett sammandrag i knatteliga 

eller poolspel där ni inte är hemmalag skall detta göras minst 5 dagar innan 

sammandraget, annars får vår förening betala böter. Man kontaktar den person som 

står som kontaktperson i spelprogrammet för arrangerande lag. Kontaktuppgifter 

hittar ni längst ner i filen med spelprogrammet på Skånes Innebandyförbunds 

hemsida. www.skibf.se -> klicka på poolspel alt. knatteliga i vänstermenyn -> klicka 

på spelprogram.  

 

Om något lag hör av sig till er när NI är hemmalag/arrangör och lämnar återbud så 

ska ni:  

1) Meddela övriga lag i sammandraget som drabbas. Är ni t.ex. tre lag som ska 

mötas i en poolspelsomgång och ett av lagen inte kan komma, ska ni direkt 

när ni får veta kontakta det tredje laget och meddela dem. Kanske kan ni 

komma överens om att mötas i två matcher alt. spela längre matchtid som 

kompensation. Det går även bra att försöka bjuda in ett annat spelledigt lag i 

samma serie som kan ta den vakanta platsen.   

2) Meddela domaransvarig Erik Hindemith (se avsnittet kontaktuppgifter) vilka 

ändringar som gjorts (struken match, längre matchtid osv.) 

3)  Meddela kioskansvarig som i sin tur meddelar berört lag som skulle 

bemannat kiosken.  

4) Rådfråga matchtidsansvarig om någon del av halltiden ska bokas av vid 

struken poolspels/knatteliga match. Ibland behövs inte detta göras om 

Stanstad har matcher innan/efter.  

 

OBS! Om lag uteblir från sammandrag utan att ha meddelat sig, alt. meddelat 

mindre än 5 dagar innan så ska detta noteras på det gula matchprotokollets baksida. 

Detta för att Skånes Innebandyförbund ska kunna bötfälla aktuell förening.  

 

Protokoll 
 

Till alla matcher (seriespel, poolspel, knatteliga) ska ett protokoll fyllas i. Protokoll 

finns i skåpsrummet i Bråhögshallen i ett fack till höger när man kommer in genom 

dörren. Det finns två typer av protokoll och båda ligger där. Om man tar det sista 

protokollet eller märker att de börjar ta slut får man gärna meddela kansliet så att 

det fylls på.  

 

GULT PROTKOLL: Används vid knatteliga, poolspel samt tabellösa serier, dvs. P/F11. 

Superviktigt att rätt protokoll används samt att de fylls i korrekt då klubben annars 

får böter.  Vid sammandrag (poolspel, knatteliga) är det viktigt att alla lag som deltar 



i sammandraget fyller i sina uppgifter och att en ledare för varje lag skriver under. 

Efter avslutat sammandrag läggs protokollet i den vita brevlådan som finns i 

skåpsrummet i Bråhögshallen.  

 

VITT PROTOKOLL: Används för alla serier med tabell, dvs. P/F12 och uppåt. På dessa 

protokoll ska det förutom lagens uppgifter även fyllas i alla matchhändelser. Guide 

för hur man fyller i detta protokoll finns under avsnittet sekretariatet. Efter avslutad 

match läggs protokollet i den vita brevlådan som finns i skåpsrummet i 

Bråhögshallen.  

 

Om man spelar match i annan hall än Bråhögshallen eller råkar få med sig 

protokollet hem så måste man lämna det i kansliets brevlåda så snart som möjligt, 

gärna på måndagen efter. Om det inte är Skånes Innebandyförbund tillhanda veckan 

efter match så får klubben böter.  

 

OBS! Efter avslutad match i serie med tabell (F/P12 och äldre) är det tränarens 

ansvar att ringa in resultatet. Telefonnummer står på protokollet och det ska göras 

DIREKT efter att matchen är slut för att undvika böter. 

 

Avbokningar halltider 
 

Om det finns träningstider ni inte kommer utnyttja så måste ni avboka dessa med 

vaktmästarna minst en vecka innan för att klubben ska slippa betala. Tänk på att 

göra detta så vi dels sparar pengar, men även för att underlätta för vaktmästarna 

och övriga föreningar som kunde utnyttjat våra tider. Varje lag ansvarar själv för att 

boka av tider man inte ska använda, se kontaktuppgifter till vaktmästarna.  

 


