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Rutinbeskrivning för ändring av seriematch 

Inledning 

Ibland kan det vara bra att ändra en seriematch om det av olika anledningar blir svårt att genomföra 
den. Man kan också bli kontaktad av andra lag som önskar ändra en match. 

Börja med att läsa om matchflyttar på Stockholms Innebandyförbunds hemsida. Välj menyvalet 
Tävling/Matchändring http://www.innebandy.se/Stockholm/Tavling/Matchandring.  

Rutinbeskrivning 

1. Kontakta det andra laget och föreslå matchändring. Är det bortamatch måste du be det 
andra laget kolla upp hall och komma med förslag på andra datum/tider. Är det 
hemmamatch är det ditt ansvar att kolla upp tillgängliga halltider. Ett tips är att i första hand 
föreslå att matchen spelas på ordinarie träningstid, då slipper man boka hall. Det 
initiativtagande laget står för att fylla i och skicka in matchändringsblankett samt eventuella 
kostnader (föreningen debiteras), oavsett om det är hemma- eller bortamatch. 
 

2. Kan matchen inte spelas på en träningstid blir man tvungen att hitta en helgtid som är möjlig 
för båda lagen. Försök hitta tre till fyra olika datum/tider då du tror det andra laget kan 
spela. Utgå från båda lagens spelschema för att hitta luckor, och utifrån dessa luckor kollar 
du sedan efter tillgängliga tider i hallförteckningen på Stockholms Innebandyförbunds 
hemsida under menyvalet Tävling/Hallförteckning 

http://www.innebandy.se/Stockholm/Tavling/Hallforteckning. Utgå från de matchblock som 
finns för Sundbybergs kommun vid sökningen i hallförteckningen. Matchblocken finns i 
dokumentet Matchblock för innebandy Sundbybergs kommun.pdf under menyvalet 
Dokument på sektionshemsidan för SIK innebandy www.sikinnebandy.se. Sträva efter att, 
för att undvika luckor i spelschemat genom att ändra matchen till en tid som ligger i 
anslutning till redan inplanerade matcher. Och tänk på att den nya tidpunkten för matchen 
ska ligga minst 10 dagar fram i tiden. 
 

3. Välj i dialog med motståndarlaget en av de sökta matchtiderna och skicka därefter en 
förfrågan till kommunen på e-postadressen boka.fri@sundbyberg.se. Svarstiden kan variera 
beroende på belastning och bemanning hos kommunen. 
Ange följande information: 

 Namn på den som skickar in anmälan 

 Telefonnummer 

 E-postadress 

 Lagnamn 

 Motståndarlag 

 Datum, tid och hall som matchen önskas flyttas till 

http://www.sik.org/
http://www.google.se/imgres?hl=sv&tbm=isch&tbnid=kNLAuebN3pBpNM:&imgrefurl=http://www4.idrottonline.se/KorpforeningNykoping-Korpen/&docid=bTRxugGlQcJd6M&imgurl=http://www4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_257327/cf_107699/innebandy-1-.gif&w=201&h=184&ei=N6BSUsWNNe334QT1jIC4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=1055&vpy=281&dur=113&hovh=147&hovw=160&tx=71&ty=63&page=1&tbnh=138&tbnw=149&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:5,s:0,i:96
http://www.innebandy.se/Stockholm/Tavling/Matchandring
http://www.innebandy.se/Stockholm/Tavling/Hallforteckning
http://www.sikinnebandy.se/
mailto:boka.fri@sundbyberg.se


 
    

 
4. Skicka efter svar från kommunen in en matchändringsblankett till Stockholms 

Innebandyförbund. Blanketten hittar du på förbundets hemsida under menyvalet 

Dokumentbank http://www.innebandy.se/Stockholm/Dokumentbank. OBS! Läs det finstilta 
på blankettens andrasida. 

 
5. Bevaka att matchen ändras genom att kontinuerligt titta i spelschemat. 

 

Några tips 

Släng dig på matchprogrammet direkt när det släpps för hela säsongen och leta problem, innan ett 
av förbundet angivet datum har man rätt att kostnadsfritt flytta tre (3) matcher per anmält lag per 
serie om man själv fixar hall. 

Man kan om man vill genomföra en matchändring i två steg. Detta kan vara bra då man t ex måste 
flytta på en match på kort varsel. Börja med att skicka in en matchändringsblankett, men utan ny 
tidpunkt och hall för matchen. Man har sedan 14 dagar på sig att komplettera med hall/tid efter att 
förbundit godkänt ändringen. 

En hemmamatch kan spelas i bortalagets hall om det finns tid och är ok för bortalaget. Hemmalaget 
står dock för domararvodet. Sekretariatet får man komma överens om vem som bemannar. 

När man tar fram förslag på tider och har förbundsdomare bör tiderna vara helg, eller 18:00 eller 
senare. En träningstid 17:00 blir det svårt att hitta domare för. Eventuellt går det att byta träningstid 
med annat lag. 

En senior- eller juniorlagsmatch tar 1 h 45 min, röda matcher 75 min och blå matcher 60 min. 

Kommunen har ett bokningssystem som är öppet för alla att titta i. I systemet kan man se vilka 
bokningar som finns i våra hallar när det gäller alla typer av arrangemang och aktiviteter, inte bara 
sport. Bokningssystemet finns på kommunens hemsida under menyvalet Kultur Fritid/Idrott, motion, 
friluftsliv/Idrottsanläggningar/Boka idrottsanläggning http://fri.sundbyberg.se/bokning. 

 

http://www.sik.org/
http://www.google.se/imgres?hl=sv&tbm=isch&tbnid=kNLAuebN3pBpNM:&imgrefurl=http://www4.idrottonline.se/KorpforeningNykoping-Korpen/&docid=bTRxugGlQcJd6M&imgurl=http://www4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_257327/cf_107699/innebandy-1-.gif&w=201&h=184&ei=N6BSUsWNNe334QT1jIC4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=1055&vpy=281&dur=113&hovh=147&hovw=160&tx=71&ty=63&page=1&tbnh=138&tbnw=149&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:5,s:0,i:96
http://www.innebandy.se/Stockholm/Dokumentbank
http://fri.sundbyberg.se/bokning

