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PM snabbguide     2022-11-02 
 
U19 Nationell, U19 Regional, U17 Nationell, U17 Regional, Flickallsvenskan,  
U16 Regional   
 
TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
Finns i sin helhet på hemsidan: HÄR  
 
TÄVLINGSADMINISTRATION 
Se SBF:s hemsida HÄR under fliken Tävlingsärenden. 
 
Alla tävlings- och bestraffningsärenden handläggs av SBF:s Disciplinnämnd. 
 
MATCHLÄNGD, MATCHTID 
SBF:s tävlingsbestämmelser, bilaga 9 
 
MATCHDRÄKTEN 
Lagen ska ha särskiljande färger på såväl tröjan som strumpan i förhållande till motståndarna. 
Gästande lag (bortalaget) är skyldigt att byta dräkt om "färgkollision" uppstår. Gästande lag ska alltid 
medföra reservdräkt och är skyldigt att kontrollera att reservdräkten kan användas. 
 
Domardräkten skall ha klart skiljaktig färg i förhållande till båda lagen. Målvakten ska ha en annan färg 
än domarens tröja (gul och blå) och vid lika färg ska målvakten byta tröja 
 
SLUTSPEL UNGDOM 
SBF:s tävlingsbestämmelser, bilaga 9 
 

FÖRENING SOM HAR LAG BÅDE I U19 Nationell och U19 Regional  

➢ Förening skall senast den 31 okt 2022 till tavling@svenskbandy.se anmäla två separata 
slutgiltiga trupper för deltagande i U19 Nationell och U19 Regional. Trupperna skall var för sig 
innehålla spelarnas namn och födelsenummer samt ledares namn och kontaktuppgift. Antal 
spelare i respektive trupp är obegränsad. Juniorelittruppen ska dock innehålla minst 15 
spelare.  

➢ Förändring av tidigare insända spelartrupper får förekomma med anledning av regelrätta 
övergångar till berörd förening. Sådan förändring av spelartruppen skall meddelas till 
tavling@svenskbandy.se senast den 15 januari omfattar endast den/de spelare som 
tillkommer. 

➢ Efter deltagande i annan serie än spelarens trupptillhörighet återgår berörd spelare 
omedelbart till den ursprungliga grupptillhörigheten.  

➢ Vid utebliven trupplista används första matchens laguppställning. 
 
Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för de regionala serierna (U19R, U17R och U16R), 
säsongen 2022-23 

• Distrikten ansvarar för dispenser och annan operativ administration kring dessa serier 

• Sammansatta lag som administrerande distrikts TK godkänt kan delta i seriespelet. 

• Varje förening har möjlighet att söka dispens vilka sedan beslutas av distrikts TK.  

• En dispens kan bli återkallad. 
 

Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för Flickallsvenskan säsongen 2022-23 

• Spelas i form av två poolspel. Anmälda lag indelas i två grupper. Flickallsvenskan 
spelas utan dispenser för utespelare. TK har beslutat att tilldela lagen en generell 
dispens för målvakt (max 2 år äldre). Denna dispens måste det ansökas om, via 
tavling@svenskbandy.se. 

https://foreningsinfo.svenskbandy.se/t%C3%A4vling/t%C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelserna
https://foreningsinfo.svenskbandy.se/t%C3%A4vling
https://foreningsinfo.svenskbandy.se/t%C3%A4vling/t%C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelserna
https://foreningsinfo.svenskbandy.se/t%C3%A4vling/t%C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelserna
mailto:tavling@svenskbandy.se
mailto:tavling@svenskbandy.se
mailto:tavling@svenskbandy.se
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• Sammansatt lag är godkända att delta i slutspel vilket innebär att spelare i detta lag 
får ha speltillhörighet i max två föreningar där förening med flest spelare står först och 
samarbetsförening som namn två. 
 

• För Flickallsvenskan (F17) 2x30 min vid poolspel och 2x45 min vid semifinal och final. 

 
 
 

Slut- och finalspel:  
SBF:s tävlingsbestämmelser, bilaga 9 

Ungdomsfinaler 

10-12 mars 2023. 

 

 
LAGUPPSTÄLLNING 
Matchrapporten skall ifyllas av matchsekreteraren via ”elitrapport” på www.svenskbandy.se för att 
sedan skrivas under av lagledare/tränare före match och sedan godkännas av domaren. 
 
 
AVBYTARE 
U19 Nationell  
Varje lag har rätt till fem (5) avbytare, varav en är målvaktsavbytare. Lagen ska alltid ha två 
namngivna och fullt utrustade målvakter. 
 
Övriga ungdomsserier 
Lagen har rätt till max 10 st. avbytare 
 
ELITRAPPORT/MATCHRAPPORT DIGITALT 
Digital matchrapport tillämpas i enlighet med genomförd godkänd matchsekreterarutbildning.  
Matchrapporten ska signeras och godkännas av domaren. 
 
INRAPPORTERING AV RESULTAT 
Samtliga föreningar använder ”Elitrapport”. 
 
 
ANTDOPING 
För information se www.rf.se. 
 
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.  
 

https://foreningsinfo.svenskbandy.se/t%C3%A4vling/t%C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelserna
http://www.svenskbandy.se/
http://www.rf.se/
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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. 
 
DOMARLISTAN 
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. 
 
DOMARTAXOR 
Bestämmelser angående ersättning till domare 2022–2023, se HÄR  
 
UTBETALNING AV DOMARERSÄTTNINGAR 
Utbetalning av domarersättningen sker genom att föreningen sätter in den på domarens bank- eller 
plusgirokonto inom fem bankdagar efter genomförd match.  
Om domaren inte erhållit sin ersättning inom fem bankdagar, ska denne kontakta föreningen. Om 
betalningen därefter inte erhållits inom ytterligare fem dagar, ska domaren meddela detta till 
administrerande TK, som då övertar ärendet och beslutar om domartillsättningen till föreningens 
kommande matcher. 
 
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/ 

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 antidoping, se www.antidoping.se eller tävlingsbestämmelser.  

Bandyförbundet är ålagt att lämna regelbundna rapporter på all landslagsverksamhet och samlingar 

som rör elitutövare och framtidens elit.  

 
MATCHSTRAFF - lindrig resp. grov utvisning av spelare   
Rött kort - 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. 
 
Rött kort - 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. Mer info HÄR. 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. 

https://foreningsinfo.svenskbandy.se/domare/mallar-2/reser%C3%A4kningar-och-arvoden
http://www.antidoping.se/
http://www.svenskbandy.se/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.antidoping.se%2Futbildningfakta%2FUtbildning%2FRenvinnare%2F&data=05%7C01%7CAngelica.Sekobon%40antidoping.se%7C4851caa4688549648bd108dab267f296%7C3c9bb985cdc24b0492f5c19aeefa0840%7C0%7C0%7C638018456764096675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3BbMx2Qihjo2h8rR%2FWH1fcWnaQuPx00yEscPppHs2Y4%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.antidoping.se%2Fdopinglistanlakemedelssok%2FMedicinskdispens%2F&data=05%7C01%7CAngelica.Sekobon%40antidoping.se%7C4851caa4688549648bd108dab267f296%7C3c9bb985cdc24b0492f5c19aeefa0840%7C0%7C0%7C638018456764096675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EWssjqIuX0X2%2FRtTs9vRP8F3QBCyYuxp4heGx1yn0aI%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.antidoping.se%2F&data=05%7C01%7CAngelica.Sekobon%40antidoping.se%7C4851caa4688549648bd108dab267f296%7C3c9bb985cdc24b0492f5c19aeefa0840%7C0%7C0%7C638018456764096675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5d%2F23y1oPT8wQpQ%2BJm3H3YpMNpRAGcUfYoripNGiXSI%3D&reserved=0
https://foreningsinfo.svenskbandy.se/domare/mallar-2/r%C3%B6da-kort
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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. 
 
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. 
 
FLYTT AV MATCH 
Inga ungdomsmatcher får flyttas, varken i form av datum eller klockslag utan Serieledarens 
godkännande samt i samråd med motståndarlag. Serieledaren underrättar i sin tur RDK för 
nominering av domare samt Tävlingsenheten.  
Vid slutspelsmatcher måste hemmalag garantera spel på antingen egen hemmaplan eller 
reservarena. Starttid på reservarena ska vara väl tilltagen så att lagen, domare och funktionärer hinner 
ta sig arenan och i god tid hinna förbereda sig för match. 
 
Flyttad match efter att seriespelet startat innebär en matchflyttavgift på 1 000: -  
(gäller inte vid isbrist, väderförhållanden som påverkar möjlighet till spel eller att arenor har bokats av 
andra evenemang). Avgiften faktureras av administrerande distrikt.  
 
 
 
LAGLICENS 
Spelarna ska licensieras/försäkras inför säsongen 2022/23. Utan licens är spelaren inte försäkrad. 
Registreringen sker via bandyns tävlingssystem FX.  

 
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! 



 

5 

 

2)  Startavgift 

3)  Laglicens 
 
SBF fakturera licensavgift och startavgift, denna måste vara betald före seriestart för att få delta i 
tävlingen.  
 
MATCHDRÄKTEN 
Samtliga lag skall ha vit reservdräkt, undantaget de lag som har vit eller gul ordinarie matchdräkt. 
Dessa lag skall ha annan klart avvikande färg (ex blå eller röd) 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.  
 

Domardräkten ska ha klart skiljaktig färg i förhållande till båda lagens utespelare. 

MUNSKYDD OCH ANSIKTSSKYDD www.svenskbandy.se 
”Helgaller” skall användas av samtliga barn och ungdomsspelare till och med F/ P19-ålder. För 
säsongen 2022-2023 gäller detta för spelare födda 2004 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.  
 
KÖLDBESTÄMMELSER 
Ungdomar (upp t o m Flickallsvenskan och U19: 
Under -15 ºC skall matchen spelas 3x30 minuter och vid temperatur under – 20 ºC skall matchen 
inställas.  
 
Aviserat köldläge 
Prognoser som vid matchtillfället aviserar köldläge som överskrider 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: se www.svenskbandy.se tävlingsbestämmelser under fliken tävling. 
 
 
 
LYCKA TILL I VINTER! 
 
Svenska Bandyförbundet 
Tävlingsenheten 
 
 

 

 

 

 

 

https://sbf-forening.fra1.digitaloceanspaces.com/uploads/SvBF-Regelbok-2022-2023_okt.pdf
http://www.smhi.se/
https://foreningsinfo.svenskbandy.se/t%C3%A4vling/t%C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelserna

