
VAD GÄLLER VID MATCH 

Planstorlek: 

Blå lätt-serie 4*4 

10 sargbitar på längden 5 sargbitar på bredden, samt knatteliga mål. 

https://www.innebandy.se/stockholm/tavlingar/bla-niva-4vs4/innebandyplanen/ 

Speltid: 

Senior – 3*20 min (effektiv tid sista 3min) i övrigt rullande tid 

Röd – 3*15 min (effektiv tid sista 3min) i övrigt rullande tid 

Blå – 2*20 min rullande tid 

Vid rullande tid stoppas klockan vid mål, utvisning samt domares tecken. 

Matchresultat på tavla 

I de lätta serierna visar vi inte gjorda mål på resultattavlan, utan dessa skrivs enbart ner i sekretariatet. 

Domare och matchledare: 

Senior, röd och blå svår och medel– domare från förbundet, betalas av föreningen via förbundet. 

Blå lätt – matchledare från föreningen, betalas direkt av föreningen. 

Glasögon: 

Obligatoriskt i blå och röd 

Utbildning GU: 

Samtliga ledare som står i båset på blå och röd måste ha gått förbundets grundutbildning. 

Licens 

Samtliga spelare som deltar i match ska ha betalt avgiften till föreningen samt vara licensierade. 

Laguppställning i IBIS: 

Samtliga ska registrera laguppställning i IBIS senast kl.12 på fredagen innan helgens matcher, 

vardagsmatch senast 24 timmar innan. 

Matchprotokoll från IBIS: 

Senior samt röd nivå ska vid hemmamatch skriva ut matchprotokoll och ta med till matchen. 

Sekretariatet ansvarar för att föra matchprotokoll under match. 

Resultatregistrering i IBIS: 

Samtliga ska registrera slutresultat i IBIS senast 8 timmar efter match. 

Senior ska även registrera samtliga matchhändelser. 

  

https://www.innebandy.se/stockholm/tavlingar/bla-niva-4vs4/innebandyplanen/


Instruktion till IBIS 

Ibis.innebandy.se 

Om du saknar inlogg – kontakta kassor@stibk.se 

 

Registrera lagets trupp: 

- Välj aktuellt lag 

- Välj fliken trupp 

- Lägg till egen spelare (välj de spelare som ska tillhöra truppen och fyll sen i spelarens 

tröjnummer) 

- Spara 

- Välj fliken personer 

- Lägg till personer som ska vara ledare i truppen. 

- Spara 

Före match: (både borta och hemma match) 

- Välj aktuell match (klicka på matchnumret) 

- Välj fliken matchtrupp 

- Lägg till spelare (välj ur lagets trupp) 

- Lägg till ledare (välj ur lagets ledare) 

- Ange också vem som är målvakt och lagkapten. 

- Skriv ut om du ska ha med matchprotokoll till hemmamatch. 

Efter match: (enbart hemma match) 

- Välj aktuell match (klicka på matchnumret) 

- Välj fliken resultat 

- Registrera resultatet 

- Välj fliken händelser (endast senior) 

- Registrera händelserna 

mailto:kassor@stibk.se

