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Bilaga 5 

Föreskrifter för Bandyfinaler Damer och Herrar 

1 § Allmänna bestämmelser 
 

Svenska Bandyförbundet (SBF) är arrangör av Bandyfinalerna i samverkan med deltagande 

föreningar. I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SBF:s Tävlingsregler i 

tillämpliga delar. 

TK är Tävlingsstyrelse och har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa 

tävlingsföreskrifter. 

SBF ska utse en säkerhets - och tävlingsansvarig person för Bandyfinalerna. 
 

2 § Matchens genomförande 
 

Speltiden är 2 x 45 minuter. Om matchen är oavgjord vid speltidens slut gäller sudden Death 

principen och straffavgörande enligt 2 kap. 3 § respektive 4 § i TB. 

3 § Matchdräkt 
 

Det lag som är bäst placerad i grundserien är ”hemmalag” och spelar i sina ordinarie tröjor. 

Det andra laget är skyldigt att byta matchdräkt om färgkollision uppstår. 

4 § Lagens skyldigheter Damer och Herrar 
 

4.1 Säkerhetsansvar 

Föreningarnas säkerhetsansvarige ska samverka med lokal säkerhetsorganisation, bistå SBF:s 

säkerhetsansvarige vid behov och är ansvarig för kommunikationen med lagets supportrar. 

Föreningarna i är skyldiga att svara för att det finns det antal publikvärdar med publikvästar 

inne på arenan som SBF:s säkerhetsansvarige har bestämt. 

Föreningens lagkapten ska i samband med matchstart tala till lagets supportrar. 
 

Föreningarna är skyldig att delta i säkerhetsmöten före finalen och under finaldagen enligt 

särskild kallelse från SBF. 

Föreningarna svarar för kostnaderna för publikvärdar och säkerhetsansvariga.  

Föreningarna är ersättningsskyldiga för skadegörelse på respektive supporterläktaren. 

4.2 Presskonferens 
 

Vartdera laget är skyldigt att delta i presskonferens tre dagar före matchdag enligt särskild 

kallelse från SBF och ska representeras av huvudtränare och två spelare iklädda matchtröja. 

Vartdera laget ska medföra två (2) klubbflaggor till presskonferensen för att sedan kunna 

användas på spelarhotellet och på arenan finaldagen. 
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4.3 Deltagande i Bandybrunch 
 

Finallagens huvudtränare Damer och Herrar är skyldiga att delta i SBF:s bandybrunch en 

kort stund på matchdagen enligt särskild inbjudan från SBF. 

4.4 Tillträde till omklädningsrum Damer och Herrar 
 

Endast spelare och ledare har tillträde till omklädningsrum och zonen utanför dessa efter 

matchen. När säkerheten kan garanteras kan SBF:s säkerhetsansvarige ordna med tillträde 

för föreningens styrelse. Max 10 personer per förening. 

5 § Ordning och säkerhet Damer och Herrar 

Beträffande ordning och säkerhet gäller 5 kap. 5 § i TB. 

När SBF är ansvarig arrangör, gäller enligt TB följande: 

- Ingen obehörig får beträda planen och störa ordningen 

- Inga bengaler får tändas på läktarna 

- Inga föremål får kastas in på isen 

- Inga diskriminerande handlingar får förekomma 

Om domaren avbryter matchen ska lagen omedelbart lämna isen och åka till sina 

omklädningsrum. 

Domaren meddelar när matchen kan återupptas efter samråd med säkerhetsansvariga. 
 

Finalen ska spelas klart. Om det blir fortsatta ordningsstörningar ska arenan utrymmas och 

matchen spelas klart inför tomma läkare. Beslut fattas av TK. 

6 § Priser och prisceremoni Damer och Herrar 
 

Direkt efter slutsignalen sker prisceremonin för vinnande lag. 
 

Vinnande lag erhåller 25 Guldmedaljer och 18 RF:s SM-tecken samt en lagplakett och en 

inteckning i SM-pokalen. 

Det andra laget lämnar isen direkt och får 25 silvermedaljer att delas ut vid lämpligt tillfälle. 
 

7 § Ekonomi 
 

7.1 Vinstpengar Damer och Herrar 
 

Finallagen erhåller prispengar enligt beslut av SBF:s styrelse. 
 

7.2 Biljetter 
 

Vartdera lagen Damer och Herrar får 36 biljetter till Dam- och Herrfinal och 25 biljetter till 

ungdomsfinaler. 
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10 biljetter tilldelas också namngivna personer i lagets ledarteam som inte får plats i 

avbytarbåset. 

7.3 Logi 
 

Finallagen Damer och Herrar erhåller 15 000 kr för hotellersättning vilket utbetalas mot 

faktura. Hotell bokas av respektive klubb utifrån behov av hotellövernattning. 

 

7.4 Bandybankett/Bandygalan 
 

När Bandybankett eller Bandygala arrangeras, ska finallagen delta. Vartdera lagen Damer 

och Herrar får 25 biljetter. 

7.5 Förändring av de ekonomiska villkoren 
 

SBF förbehåller sig rätten att ändra de ekonomiska villkoren i punkterna 7.2, 7.3 och 7.4, om 

villkoren mellan SBF och arrangerande arena/bolag/ förändras. 

8 § Bestraffning 
 

8.1 Föreningens ansvar 
 

Föreningen ansvarar för sina respektive spelares, ledares och supporters uppträdande i 

enlighet med bestämmelserna i TB. 

8.2 Bestraffning av spelare och ledare 
 

Bestraffning sker i enlighet med 7 kap. TB. 
 

8.3 Beslutsorgan 
 

DN beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt TB samt i bestraffningsärenden enligt 

14 kap. RF:s stadgar. 


