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Till  
Föreningarna i Elitserien och Allsvenskan  2022-10-18 

PM snabbguide Dam 
 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
Finns i sin helhet på hemsidan: HÄR  
 
SPELARAVTAL 
Spelare som är professionell (innebärande spelare som uppbär lön eller annan skattepliktig ersättning 
till ett sammanlagt belopp av lägst 3 000 SEK) ska ha ett av SBF fastställt spelaravtal med sin 
förening.  
Spelare i Elitserien behandlas som professionella och ska därmed inneha ett spelaravtal.  
Underlåtenhet att teckna spelaravtal medför att: 

- spelaren, vid tillämpningen av övergångsbestämmelserna, ska betraktas som amatör 
alternativt kontraktslös spelare 

- föreningen kan ådömas straffavgift (3 000 SEK per uteblivet avtal), eller under försvårande 
omständigheter, t ex att underlåtelsen utgjort ett led i att undandra sig att betala 
utbildningsersättning, medföra bestraffning enligt RF:s stadgar. 

 
 
PUBLIKSIFFRAN 
När publiksiffran kungörs efter match skall den totala publiksiffran anges. Med totala publiksiffran 
menas ALLA som är på arenan. Betalande publik inkluderat säsongskort, loge och restauranggäster, 
publik med fribiljetter, barn/ungdomar/andra utan biljett (fri entré), funktionärer och servicepersonal. 
Samma publiksiffra skall också anges på domarrapporten. 
 
MATCHTIDER 
Matchtider publiceras i samband med spelprogrammet på www.svenskbandy.se under fliken serier & 
cuper. 
 
ELITRAPPORT/MATCHRAPPORT DIGITALT 
Digital matchrapport inkluderande Elitrapports Online rapportering tillämpas i enlighet med genomförd 
och godkänd matchsekreterare utbildning. 
 
ÅTERBETALNING AV ENTRÉAVGIFTER 
Som framgår av tävlingsbestämmelser skall återbetalning av betald entréavgift ej förekomma om  
match avbryts av orsaker över vilka arrangören inte råder, exempelvis snöstorm, skyfall, dimma, 
elavbrott eller dylikt. 
OBS: Det är viktigt att alla föreningar kungör detta för publiken genom anslag vid entréinsläppen. 
 
VISITATION. 
När det gäller visitation av olika anledningar bifogas förslag på text som ska kungöras genom anslag 
vid entréinsläppen. Se bilaga! 
 
ANTIDOPING 
Kontroller görs av Svensk Antidopings kontrollanter för svensk idrott. Det kan ske på träning och vid 
matcher. Ta del av information på www.antidoping.se och www.svenskbandy.se.  

För att undvik misstagsdoping har vi tidigare sänt ut information om att alla spelare i våra elitlag måste 
göra svensk antidopings nätbaserade utbildning Ren vinnare innan säsongen startar. Utbildningen 
finns på Svensk antidopings hemsida https://www.antidoping.se/utbildningfakta/Utbildning/Renvinnare/ 
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Ansökan om individuell dispens görs till Svensk Antidopings hemsida 
https://www.antidoping.se/dopinglistanlakemedelssok/Medicinskdispens/ Det är idrottsutövarens 
ansvar att kontrollera om dispens behövs för sin medicin, sök på ditt läkemedel på Svensk 
Antidopings rödgröna lista. Information i övrigt om doping, se Tävlingsbestämmelser. 

 

MATCHFIXNING OCH OTILLÅTEN VADHÅLLNING 
”Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrott verksamhet” gäller i alla 
avseenden inom SBF:s verksamhetsområde. Det är en skyldighet för SBF, SDF, medlemsföreningar, 
förtroendevalda och andra ledare, idrottsutövare, domare och övriga tävlingsfunktionärer att ha 
vetskap om innehåller i detta reglemente vid var tid gällande bestämmelser.  
 
Det är också förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av resultatet av en 
match eller delmoment av en match, som är föremål för vadhållning, oavsett om personen själv eller 
genom ombud ingått vadhållning.  
 
En spelare, ledare, domare eller andra berörda person som blir kontaktad av någon annan för att 
medverka till manipulation eller otillåten vadhållning, eller har kännedom om sådan verksamhet, är 
skyldig att omgående underrätta SBF om detta.  
 
Den som medverkar eller försöker medverka till förseelser enligt ovan ska anmälas till bestraffning 
enligt 14 kap. RF:s stadgar. Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan komma att 
förbjudas tillträde till matcharena under viss tid eller all framtid. 
 
KÖRSCHEMA 
För Elitserien ska angivna tiderna i bifogad fil ”Körschema” hållas av arrangör, spelare, ledare, domare 
och funktionärer. 
       
MÖTE FÖRE MATCH 

 hemmalagets tränare ska träffa domarteamet 1 timme och 40 minuter före matchstart  
 bortalagets tränare ska träffa domarteamet 1 timme och 30 minuter före matchstart 
 Tröjorna (även målvaktströjan) skall visas för domarna vid respektive lags möte inför match. 

 
AVBYTARE 
I Elitserien dam har lagen rätt till 5 avbytare, varav en är målvaktsavbytare. I seniorbandy får en (1) 
vara upp till 19 år (född 2004 eller yngre). Denna skall vara utespelare. Om ingen utespelare är upp till 
F19 år är det tillåtet med max 4 st avbytare, varav en ska vara målvakt.  
 
I Allsvenskan Dam är det tillåtet med 10 st avbytare. 
 
DOMARLISTAN 
www.svenskbandy.se under respektive serie på fliken serier & cuper. Via att logga in på FX och sedan 
klicka på matchen så kommer ni åt kontaktuppgifter till tillsatta domare.  
Det är arrangerande förenings skyldighet att kalla domarna i god tid (minst 3 dagar) före matchen. 
I samband med kallelse ska mailadress för reseräkning domare uppges. HD samlar in samtliga 
reseräkningar och sänder dessa till uppgiven mailadress.  
 
FJÄRDEDOMARE 
I Elitserien dam och vid övriga tävlingsmatcher kan fjärdedomare tillsättas. 
 
SUPERVISOR  
Supervisor (SV) är domarnas coach och trygghet.  

 RDK tillsätter supervisor vid flertalet av matcherna SV ingår i domarteamet och ska 
presenteras av speaker i samband med matchpresentation.  

 SV ska inte döma eller bestraffa något lag, men kan ingripa med stöd till domarna om regelfel 
identifieras och ska vara neutral.  
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 SV kan också från SBF:s TK/TE ges uppdrag som rör arrangemanget, evenemanget och i 
utrustningsfrågor.  

 SV har en fri roll och placera sig där man kan observera domarna och matcharrangemanget 
så bra som möjligt, men ska kunna förflytta sig ner till isen inom en tidsram på 30 sekunder 
om domarna vill ha ett domarråd med supervisor.  

 SV ska presentera sig för ledare innan matchstart och informera om att han är SV på denna 
match.  

 SV ska i slutet av första och andra halvlek inta en position mellan avbytarbänkarna, och får, 
om det finns anledning inta samma position under matchen. 

 Eventuella synpunkter gällande matchledare kan tas upp med neutral SV efter genomförd 
match. 

 Vid grova röda, på anmodan av TK/TE/DN så ska SV inkomma med en skriftlig neutral 
redogörelse för händelsen.   

 
DOMARKONTAKTEN 
Domarens befogenheter börjar när domaren anländer till arenan. Domarens beslut, i fakta som rör 
matchen, är slutgiltiga vilket även gäller slutresultatet i matchen. 
Med anledning av händelser i form av konfrontationer mellan spelare/ledare och domare i 
halvtidspaus, samt efter matchens slut, vill RDK och TK gemensamt förtydliga att följande gäller: 
 Vid halvtidspaus får inga spelare/ledare komma fram till domarna vid isen för meningsutbyte. 
Domarna har rätt till välbehövlig vila under pausen utan att behöva förklara domslut. Efter slutsignal 
gäller samma sak.  
 
Lagen äger rätt att besöka domarrummet efter match för dialog om så önskas. Uppsökande av 
domarrummet skall ske tidigast 20 minuter efter slutsignal. Överträdelser skall anmälas till 
administrerande instans.  
 
DOMARVÄRDAR  

 ansvarar för att domare domarna och supervisor får tillträde till arena och omklädningsrum 
och i de fall det är mixade kön i domarteamet, möjliggöra två omklädningsrum för 
domarteamet.  

 ska assistera domarna och supervisor före, under och efter match 
 ska se till att hemmalagets tränare träffar domarteamet 1 timme och 40 minuter före 

matchstart   
 ska se till att bortalagets tränare träffar domarteamet 1 timme och 30 minuter före matchstart, 

träffarna mellan tränare/domare bör i ett neutralt rum. 
 
MATCHSTRAFF - lindrig resp. grov utvisning av spelare   
Lindrig utvisning 
Spelaren är utvisad resterande matchtid och laget spelar med en spelare mindre i 10 minuter. 
Utvisningen är s.k. fullängdsutvisning. Lagkapten utser spelare som sitter av straffet. 
Spelaren avstängs inte med automatik från bandyspel i nästkommande match i samma serie. 
 
Grov utvisning 
Laget spelar reducerat resten av matchtiden.  
Spelaren avstängs med automatik från bandyspel under utredning.  
Disciplinnämnden (DN) företar en utredning innan beslut om ytterligare bestraffning ska utgå. 
 
Om spelare erhåller matchstraff (grov utvisning) ska domaren under matchdagen, via ett samtal till 
Beredskap 08-699 63 47 meddela detta. Skriftlig anmälan ska enligt direktiv på www.svenskbandy.se 
under fliken domare tillställas administrerande instans.     
 
Vid uppskjuten match, se Tävlingsbestämmelsernas kap. 2 14 §. 
Såväl lindrig som grov utvisning ska anges på den digitala matchrapporten.  
OBS: Föreningarna är skyldiga att bevaka att spelaren inte deltar i nästkommande match. 
Spelare som fått grov utvisning får under resterande del av matchen och i följande match/er inte 
uppträda i någon ledarroll. Detta innebär bl.a. att spelaren inte får befinna sig i närheten av det 
tekniska området och inte heller på annat sätt instruera eller ha någon kontakt med sitt lag. 
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Lindrig utvisning av ledare, olämpligt uppträdande eller administrativt fel på signerad 
matchrapport. 
Om förseelse, enligt domarens bedömning inte är av sådan art att den måste anmälas för ytterligare 
bestraffning, alternativt att ett administrativt fel uppmärksammas på signerad matchrapport, är 
åtgärden utvisning tio minuter där lagkapten utser en spelare som avsitter straffet. Bestraffningen är 
s.k. fulltid, Spelaren får inte återinträda vid gjort mål av motståndarlaget. Notering ska göras på 
domarrapporten om att en lindrig förseelse ledare olämpligt uppträdande alt administrativt fel skett,  
 
Grov utvisning (avvisning) av ledare 
Ledare som avvisas från ledarbänken ska anmälas till TE och disciplinnämnden (DN) företar en 
utredning om eventuell vidare bestraffning.  
Laget spelar med en spelare mindre i 10 minuter, s.k. fullängdsutvisning.  
Avvisad person får under resterande del av matchen samt i samma tävlings nästkommande match, 
inte uppträda vare sig som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll. Det innebär bl.a. att 
personen inte får befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i pressrum 
eller annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal samt inte heller 
på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag. 
Person som avvisats i den sista tävlingsmatchen för säsongen får inte uppträda vare sig som spelare 
eller i någon ledar- eller funktionärsroll i lagets nästkommande tävlingsmatch. 
 
Disciplinnämnd 
Disciplinnämnden (DN), utsedd av årsmötet, utgörs av ordförande och fyra ledamöter. Dessa ska vara 
väl förtrogna med bandyns regelverk och minst en av ledamöterna ska vara juridiskt skolad. 
Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. i RF:s stadgar. 
 
Detta innebär att DN är första instans i: 
- Bestraffningsärenden avseende spelare, ledare, funktionärer och lag i förbundsserierna och annan 
av förbundet administrerad tävling, kurser och läger. 
 
DN:s beslut får inom två veckor från den dag beslut har meddelats överklagas hos 
Riksidrottsnämnden enligt 14 kap, RF:s stadgar. 
 
VIDEOGRANSKING 
Tävlingsbestämmelserna bilaga 10. 

DOMARKOSTNADSUTJÄMNING 
Utjämning av domarkostnaderna i grundserien för Elitserien och Allsvenskan skall omfatta de 
sammanlagda domarkostnaderna och sociala avgifter för de aktuella matcherna (se TB kap 4 3 §). 
Hemmalaget ansvarar för att fylla i sina hemmamatcher på en blankett (sänds ut före seriestart) och 
senast den 31 mars sända in denna. 
 
Elitserien: Anna-Karin Larsson: anna-karin.larsson@svenskbandy.se  
Allsvenskan Norra: Torbjörn Engström, torbjorn.engstrom@vskbandy.se  
Allsvenskan Södra: Ann-Sofi Dahlberg, bandy@klippblocket.se  
 
DOMARTAXOR 
Bestämmelser angående ersättning till domare 2022–2023, se HÄR 
 
UTBETALNING AV DOMARERSÄTTNINGAR 
Utbetalning av domarersättningen sker genom att föreningen insätter den på domarens bank- eller 
plusgirokonto inom fem bankdagar efter genomförd match. Om föreningen så önskar, kan kontant 
betalning ske i samband med matchen. 
 
Om domaren inte erhållit sin ersättning inom fem bankdagar, ska denne kontakta föreningen. Om 
betalningen därefter inte erhållits inom ytterligare fem bankdagar, ska domaren meddela detta till 
SBF:s tävlingsenhet (TE), som då övertar ärendet och beslutar om domartillsättningen till föreningens 
kommande matcher. 
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FLYTTNING AV MATCH 
Ingen Elitserie- eller Allsvensk match får flyttas, varken i form av datum eller klockslag utan 
Tävlingsenhetens godkännande samt i samråd med motståndarlag. (TE underrättar i sin tur RDK för 
nominering av domare, samt Svenska Spel, TT och SVT-text).  
 
AKTIVITETER I PAUS OCH PAUSENS TIDSLÄNGD 
”Bolltävlingar” och andra arrangemang får förekomma före match eller i paus, före spolning. Samråd 
sker med domarna och respektive lag. Halvtidspausen är maximerad till 20 min. I samförstånd med 
domarna kan arrangören ha nedräkning via matchklockan på pausvilans stipulerade tidslängd (20 
min).     
 
SÄKERHETSANSVARIG 
Varje förening i Elitserien ska ha en utsedd utbildad säkerhetsansvarig. Denne ska i god tid ha kontakt 
med domare, supervisor och ev. matchdelegat och ge information kring matcharrangemanget. 
Säkerhetsansvarig ska upprätta kontakt med motståndarna.               
 
SUPPORTERKULTUR/ARRANGÖRSANSVAR 
Arrangerande förenings skyldighet är att vidta alla åtgärder för att skydda domare och övriga 
funktionärer från alla former av konfrontationer samt i övrigt se till att god ordning råder före, under 
och efter match. Varje förening är ansvarig för sina spelares, ledares och sin publiks agerande före, 
under och efter match. I övrigt hänvisas till Tävlingsbestämmelserna. Publikvärdarna (i organiserad 
form och där publikvärdarna har gemensam jacka) är försäkrade genom RF:s grundförsäkring. 
 
LAGLICENS 
Spelarna ska licensieras/försäkras inför säsongen 2022–2023. Utan licens är spelaren heller inte 
försäkrade. Registreringen sker via bandyns tävlingssystem FX.  
OBS: Ta del av informationen gällande utländska spelare HÄR 
 
IDROTTSSKADA 
Har spelaren råkat ut för idrottsskada så ska anmälan göras på blankett samt kontakt med Folksam 
som ni finner på HÄR 
 
AVGIFTER 
Följande avgifter måste vara reglerade för att få starta i kommande säsongs seriespel: 
1)  Årsavgiften (inkl. föreningsrapport) till RF. Avgiften är 500 kr  

 efter 31/10 utgår dubbel avgift! 
2)  Startavgift/Laglicens 
 
SBF fakturera licensavgift och startavgift, denna måste vara betald före seriestart för att få delta i 
tävlingen.  
 
MATCHDRÄKTEN 
Matchdräkten ska visas upp för domarna i domarrummet för godkännande i god tid innan matchstart. 
Samtliga lag ska ha vit reservdräkt, undantaget de lag som har vit eller gul ordinarie matchdräkt. 
Dessa lag ska ha annan klart avvikande färg (ex blå, röd eller svart) på reservdräkten. Vid för lika 
dräkt skall gästande lag byta tröjor och vid behov även strumpor. Lag med flerfärgad tröja bör vara 
speciellt observant. Det åligger föreningarna att i god tid före varje match kontakta varandra för att 
undvika färgkollisioner. Motståndarlaget är ytterst ansvarig.  
Lagen skall ha skiljaktig färg på såväl tröjor som strumpor i förhållande till motståndarna. Detta skall 
särskilt beaktas när s.k. hel byxa används där byxbenet och underbenet har samma färg.  Domarnas 
beslut i denna fråga är utan appell. 
 
TK skall godkänna föreningarnas matchtröjor i god tid före seriestart. TK ska också, vid uppenbar risk 
för färgkollision, ange när klubbarnas reservställ måste tillämpas. Speciellt viktigt är detta vid TV-
matcher. Bilder på ordinarie matchtröja samt reservställ ska i god tid före seriestart insändas till TK. 
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Domardräkten ska ha klart skiljaktig färg i förhållande till båda lagens utespelare. I elitserien ska 
spelarnas efternamn vara applicerade på respektive tröjas ryggsida. Textens storlek skall ur publik- 
och funktionärssynpunkt vara ”väl synlig”. 
Påföljd: Straffavgift om 5 000: - åläggs förening som inte medför reservdräkt. 

OBS: Tröjorna (även målvaktströjan) ska visas för domarna vid respektive lags möte inför match. På 
tröjans framsida ska siffran sitta på högra delen av bröstet. Siffrornas storlek skall vara 8–10 cm. 
Siffrornas storlek på ryggen ska vara 20–28 cm. 

ISREKLAM OCH REKLAM PÅ BANDYUTRUSTNING 
Se information i Tävlingsbestämmelserna: HÄR 
 
MATERIELKONTROLL 
TK kan genomföra materialkontroll. 

 

MUNSKYDD OCH ANSIKTSSKYDD i Tävlingsbestämmelserna: HÄR 
”Helgaller” skall användas av samtliga barn och ungdomsspelare till och med P19-ålder. För säsongen 
2021–2022 gäller detta för spelare födda 2003 och senare.  
Spelare födda 1991 eller senare ska bära helgaller eller halvgaller/visir samt 
tandskydd/munskydd. Dessa skydd ska vara CE-godkända. 

 
HALSSKYDD 
Halsskydd är obligatoriskt och skall vara CE-märkt 
 
BOLLAR 
Arrangörerna ska en timme före varje match visa tjänstgörande domare att de förfogar över minst 20 
godkända bollar. Dessa bollar får inte, före avslag, bytas mot andra bollar. Elitseriens samtliga 
matcher skall genomföras med cerisefärgad boll. 
 
PYROTEKNIK 
All pyroteknik och bengaler är förbjudet i samband med match Det är arrangören som ansvarar för att 
det inte förekommer pyroteknik. Gästande förening har ansvar för sina supportrar. 
 
KÖLDBESTÄMMELSER 
Seniorer: 
Vid kyla under -17 ºC skall matchen spelas 3x30 min 
Under – 22 ºC skall matchen ställas in 
 
Ungdomar (upp t o m F 20 och P 20): 
Under – 15 ºC skall matchen spelas 3x30 minuter. Under – 20 ºC skall matchen ställas in 
 
Aviserat köldläge 
Prognoser som vid matchtillfället aviserar lägre temperatur än Tävlingsreglementets köldgränser 
medför att administrerande instans/serieledare i möjligaste mån skall förhindra gästande lag att 
påbörja resa till berörd spelort. Prognosen skall inhämtas från www.smhi.se  
 
Köldbestämmelser i övrigt i Tävlingsbestämmelserna: HÄR 
 
KVAL- och SLUTSPEL 
Se Tävlingsbestämmelser bilaga 9 HÄR 
 
LÄKARE OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 
Elitserien Damer och Allsvenskan Herrar: Vid matcher i Elitserien Damer och Allsvenskan Herrar ska 
det finnas utbildad sjukvårdare (t.ex. sjuksköterska). Sjukvårdaren ska finnas i närheten av 
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spelarbänkarna under match och ska identifieras med s.k. neonväst eller annan särpräglad 
klädsel.  Arrangören har till uppgift att informera domarteamet var sjukvårdaren finns placerad. 

 
COVID-19 
Under Tävlingsärenden, HÄR, kommer vi lägga den information som för närvarande gäller med 
avseende på Covid-19. Vid uppdatering av informationen kommer vi göra samtliga föreningar varse 
om att så har skett.  
 
KONTAKTPERSONER 
Elitserien: Anna-Karin Larsson, 08-699 6338: anna-karin.larsson@svenskbandy.se  
Allsvenskan Norra: Torbjörn Engström, 073-414 8562, torbjorn.engstrom@vskbandy.se  
Allsvenskan Södra: Ann-Sofi Dahlberg, 070-874 0837, bandy@klippblocket.se 
 
 
BANDYFINAL 
Bandyfinalen spelas på Studenternas, Uppsala 17-18 mars 2023. Information kring Bandyfinalen 
kommer senare. 
 
SÄSONGSPLAN 22-23 
Finner ni på www.svenskbandy.se  
 
(Med reservation för ändringar) 

 
 
LYCKA TILL I VINTER! 
 
Med bandyhälsningar 
SVENSKA BANDYFÖRBUNDET 
 
 
Anna-Karin Larsson  Johnny Yngwe 
Elitserien   Allsvenskan 
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Visitation mm. 
 

Besökare är skyldiga att på begäran underkasta 
sig visitation. 
 
Det är förbjudet att till arenan medföra alkohol och 
andra droger, samt pyrotekniska pjäser, vapen och 
andra farliga föremål. 
 
Den som är berusad, eller som bär klädesplagg med 
text eller symbol som uttrycker missaktning för folk- 
grupp, eller annan grupp av personer med an- 
spelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etnisk 
ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. 
Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, 
banderoll eller annat föremål med sådan text eller 
symbol. 

 
    Arrangören 
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