
      
 

1:a & 2:a året i seriespel   
 

  
 Beskrivning Notering 
 
Förutsättningar � 5 utespelare + målvakt samtidigt på 

planen.  
 

� 2x15 minuters matchtid. Rullande, 
stoppas vid mål eller på domares 
signal. 
 

� Målburar (160 cm x 115 cm) 

 

 
Innan säsongen � Viktigt att kolla upp serieprogrammet i 

början av säsongen så inget lag har 
dragit sig ur så man kallar till match i 
onödan.(Under säsong också)  

www.stockholminnebandy.nu � 
� Spelprogram � Välj eran 
serie i rullisten. � Klicka på erat 
lag. 

 
Innan matchen � Om man spelar bortamatch så är det 

viktigt att veta vad hemmalaget har för 
tröjfärg. Om man då har samma tröjfärg 
byter bortalaget alternativt om man kan 
ringa hemmalagets ledare och be de 
byta tröjfärg. 

www.stockholminnebandy.nu �  
Spelprogram � Välj eran serie i 
rullisten � Klicka på aktuellt 
hemmalag, då får du fram 
spelprogrammet för laget, tryck 
sedan en gång till på lagnamnet, 
så får du lagledarens 
kontaktuppgifter. 

 
Matchledare � Hemmalaget står för dömning. 

  
� Föreningen/laget tillsätter matchledare 

för de två yngsta åldersklasserna. 

Föreningen har kanske 
matchledare från ungdoms-
lagen. Annars dömer föräldrar. 

 
Bollar � Hemmalaget står för uppvärmnings-

bollar även till bortalaget samt förstås 
matchbollar. 

 

 
Sekretariat Här ska man sköta tidtagning. 

2x15 minuters matchtid. Rullande, stoppas vid 
mål eller på domares signal. 
 

 

 
Sarguppsättning
& 
Nertagning  

Laget ska sätta upp/ta ner 
sarg om man är först eller 
sist att spela innebandy-
match den aktuella dagen. 
Detta kan man kolla upp på 
www.stockholminnebandy.nu 

Surfa in på 
http://www.stockholminnebandy.nu/hallar/Anlaggnin
gsframe.htm  Hallen ni ska spela i. 
 
Där ser man alla matcher den aktuella dagen, så 
finns ingen match efter ens egen så måste sargen 
ner om inget annat är sagt av er förening. 

 
Matchprotokoll I åldrarna upp till 11 år så publiceras inte tabell och resultat. Därför används 

inte matchprotokoll.  
 
Men om det händer något anmärkningsvärt ska det rapporteras till förbundet 
via blanketten ”Matchrapport 02-04” 


