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1. Inledning 
 

 
Tack för att du som lagledare ger din viktiga insats för innebandyn i Finland. Utan 
skickliga, entusiastiska och engagerade bakgrundskrafter kan inget innebandylag 
fungera! 
 

 
Syftet med den här handboken är att vara varje lag och lagledares verktyg för att 
driva och utveckla verksamheten. Det är inte alltid klokt att inkludera all 
information i en handbok. Därför finns det länkar till mer information om ärendet i 
texten. Samma länkar finns även samlade i slutet av handboken. 
 

 
Handboken publiceras endast i elektroniskt format. Den elektroniska versionen 
fungerar bäst eftersom det finns många länkar till extra material. Den viktigaste 
informationen finns ändå med i den utskrivbara versionen. 
 

 
Föreningarna och lagen är verksamma i väldigt olika verksamhetsmiljöer och med 
väldigt olika målsättningar. Utgångspunkten för handboken har varit att den ska 
betjäna så många aktörer som möjligt. 
 

 
Om du har vilka som helst utvecklingsförslag till handboken så ber vi dig skicka in 

respons på adressen mikko.kaksonen@salibandy.fi
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2. Tävlingsverksamhetens årsklocka 
 

 

Säsongen 2020–2021 (1.5.2020 – 30.4.2021) 
 
Juni 
1.6       Den nationella spelarövergångstiden/fria transfertiden inleds 
30.6     Den fria transfertiden upphör 
 
 
Juli 
från 1.7 Det gamla lagets samtycke behövs för spelarövergången 
 
 
Augusti 
1.8      Spelpassäsongen 2020–2021 inleds 
6.8        Anmälan av parallellrepresentation börjar 
16.8. Ansökningstiden för gemensamma lag för D-F-åldersklasserna upphör 
31.8       Anskaffningstiden för retroaktiv spelpassförsäkring upphör 
 
 
September 
1.9        Registreringsavgifterna för spelarövergångarna stiger 
21.9      Tidsgräns för ansökan om farmavtal 
21.9      Y-spelaranmälningarnas tidsgräns (B–C-juniorserierna) 
21.9      Tidsgräns för ansökan om undantagstillstånd 
22.9.      Registreringsavgifterna för anmälningarna om parallell representation stiger 
 
 
November 
1.11          En spelare som deltagit i serieplatsövergången kan ansöka om ny spelarövergång 

 
December 
1.12  En spelare som spelat i uttagningen till A-juniorernas division I kan få 

representationsrätt till ett lag som spelar i A-pojkarnas FM-serie. 
 
 
Januari 
15.1       Den nationella spelarövergångstiden upphör 
15.1      Den internationella spelarövergångstiden upphör 
18.1       Anmälan av R-representation upphör/tidsgräns för avslutningsanmälan 
 

 
Februari 
1.2       Anmälan av farmavtalsspelare upphör 
1.2     A–C-juniorernas spel i två olika åldersklassers lag inom den egna föreningen (på 

nationell och regional nivå) upphör
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3. Förening och lag 
 
En förening är en allmännyttig registrerad förening som finns med i patent- och 
registerstyrelsens föreningsregister. 
 

 
Föreningens årsmöte utövar föreningens högsta beslutandemakt (en del 
föreningar har två årsmöten). Närmare uppgifter finns i föreningens stadgar. 
 

 
Mellan årsmötena drivs föreningens verksamhet av den styrelse som årsmötet valt. 
Styrelsen förbinder sig vid att följa föreningens regler, värden och 
verksamhetsprinciper. De som väljs till styrelsen kallas förtroendevalda. 
Föreningens förtroendevalda har en mandatperiod vars längd fastställs i 
föreningens stadgar. 
 

 
Föreningens styrelse ansvarar för bl.a. föreningens ekonomi. Detta innebär att 
styrelsen i sista hand ansvarar för föreningens lags ekonomi. Lagens pengar och 
egendom är föreningens, även om föreningen gett lagen fullmakt att använda dessa 
enligt sina ekonomianvisningar. 
 

 
Det är bra med ständigt informationsutbyte mellan föreningen och dess lag.
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Ett lag är en enhet som verkar under föreningen och som förbinder sig vid 

att följa föreningens stadgar. 
 
 
Laget har ofta en eller flera personer som ansvarar för bl.a. träning, ekonomi, 

underhåll samt lagledning. De kallas funktionärer. I föreningens verksamhetsguide 

eller liknande dokument anges hurdana funktionärer laget ska ha och vilka uppgifter 

och ansvar funktionärerna har. Uppgiftsfördelningen och ansvarsområdena gör det 

lättare att rekrytera nya funktionärer. 
 
 
Lagledaren leder, precis som namnet säger, lagets verksamhet. 

Lagledaren är även en länk mellan föreningen och laget och ofta även 

kontaktperson till Innebandyförbundet. Det är bra att lagledaren känner 

föreningens värden, verksamhetspraxis och viktigaste samarbetsavtal. En välskött 

förening tar hand om att skola in lagledaren i dessa frågor. 
 
 
Lagens verksamhet infaller ofta enligt tävlingssäsongen (1 maj–30 april). Under 

våren skapar funktionärerna riktlinjer för den kommande säsongen. Med tränaren 

går man igenom den kommande säsongens serier och eventuella träningsmatcher 

och -turneringar. Med den ekonomiansvariga diskuteras budgeten för säsongen. 

Efter att planerna har gjorts är det bra om funktionärerna informerar spelarna och 

deras föräldrar om vad som bestämts.



Lagledarens handbok Säsongen 2020–2021 
 

7 

 

 

 
 
 

4. Lagledaren och föräldrarna 
 
En av lagledarnas viktigaste uppgifter är att hålla spelarnas föräldrar 

uppdaterade om lagets verksamhet. Detta lyckas bäst ansikte mot ansikte under 

träningar eller matcher. Det lönar sig även att diskutera föreningens och lagets 

ekonomi med föräldrarna. 
 
 
Det är bra att försöka träffa föräldrarna till spelare som kommit med mitt under 

säsongen redan under de första träningarna. På så sätt blir de genast bekanta 

med föreningens och lagets verksamhetssätt. 
 
 
Det finns många alternativ för elektronisk kommunikation. Många föreningar 

föredrar och rekommenderar en viss kommunikationskanal. Det lönar sig även att 

publicera informationen t.ex. på lagets webbplats eller Facebook-sida: e-

postmeddelandena hamnar lätt vilse bland övrig post. 
 
 
Det lönar sig att hålla möten med föräldrarna regelbundet. Under startmötet är 

det bra att repetera lagets och föreningens spelregler. Mitt under säsongen kan 

man behandla frågor som uppkommit och söka lödningar på eventuella problem. 

Då säsongen avslutas går man igenom säsongen och planerar inför nästa säsong. 

Under det avslutande mötet är det också bra att fundera på flera/nya funktionärer 

bakom laget inför nästa säsong.
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De flesta konflikter inom lagverksamheten gäller spelarnas speltider och 

lagavgifter. Det är i sista hand tränaren som bestämmer om vem som spelar. Det är 

ändå bra om föreningen har tydliga principer om speltiderna som även lagledaren 

känner till. 
 
 
Det lönar sig regelbundet för lagledaren att påminna föräldrarna om tränarens 

arbetsro. Föräldrarnas viktigaste roll är att skjutsa, betala och heja på. 
 
 
Lagavgifterna väcker frågor och stora känslor bland föräldrarna. Största delen av de 

trista känslorna kan förebyggas eller åtminstone lugnas genom aktiv och öppen 

kommunikation. Tydliga anvisningar och dialog behövs även i situationer där en 

spelare vill byta förening mitt under säsongen. Det är bra att kunna berätta för 

spelaren om hurdana skyldigheter spelaren har mot föreningen innan övergången 

kan godkännas. 
 
Spelarövergångar beskrivs närmare i kapitel 8. 
 

 
Som lagledaren har du en stor inverkan på lagets verksamhet 

och stämning! 

•   Din positiva attityd påverkar de övrigas verksamhet positivt 
 

•   Lyssna och orka lyssna till alla 
 

• Var ärlig, rättvis och behandla alla jämlikt
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5. Avtal mellan föreningen och föräldrarna 
 

 
Innebandyförbundet rekommenderar en verksamhet för alla föreningar där 

spelarna (eller föräldrarna till juniorerna) och föreningen kommer överens om 

saker med ett tydligt skriftligt avtal. Detta kan förhindra många oklarheter och 

konflikter. 
 
 
Bifogat finns ett exempel på avtalets innehåll. Föreningarna och lagen kan 

ändra innehållet enligt behov. 
 
 
Då spelaren går med i laget är det föreningens/lagets ansvar att ta hand om 

följande saker 

•   antal träningar/vecka, när och var tränar laget 

•   de serier och turneringar där föreningen/laget deltar 

•   lagets tränare 
 
 
Centrala principer för gruppens verksamhet 

•   hur speltiden delas ut bland spelarna, gruppens tävlingsinriktning 

•   kan en spelare flytta till en annan förening mitt under säsongen 
 
 
Spelarens och föräldrarnas skyldigheter 

•   skyldigheten att gå med som medlem i föreningen och betala föreningens 
medlemsavgift 

•   skyldigheten att godkänna lagets regler 

•   avgifter som ska betalas och när de ska betalas 

• samtycke till dataskyddet (rätt att använda fotografier, uppgifter 

som sparas i medlemsregistret osv.) 

• för hur lång tid förbinder sig spelaren (och vårdnadshavaren) vid 

skyldigheterna, eventuell prövotid och dess längd 

•   vilka avgifter ska betalas om spelaren lämnar verksamheten mitt under säsongen 

(kan variera beroende på varför spelaren 
lämnar laget)
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6. Tävlingsregler och tävlingsverksamhet 
 
Innebandyförbundets tävlingsregler gäller en säsong åt gången från början av maj 

till slutet av april. Alla som deltar i förbundets tävlingsverksamhet förbinder sig vid 

att följa tävlingsreglerna. Utöver tävlingsreglerna följer verksamheten spelreglerna, 

seriebestämmelserna, reglerna för barnens (D–G-juniorernas spelformat), 

säkerhetsbestämmelserna, funktionärsbestämmelserna, 

resultattjänstbestämmelserna och bestämmelserna om spelarövergångar. Länkar 

till dessa regler, anvisningar och bestämmelser finns i slutet av handboken. 
 
 
Många av tävlingsreglernas punkter behandlas närmare i senare kapitel i den här 

handboken. Nedan presenteras dock tävlingsreglernas innehåll på rubriknivå (inom 

parentes en hänvisning till den här handbokens kapitel). 
 
 
1.   Allmänt 

2.  Etiska principer 

3.  Att ordna tävlingsverksamhet (5) 

4.  Deltagande i tävlingsverksamhet (7) 

5.  Officiella matcher (9 och 10) 

6.  Övriga matcher 

7.   Regler som gäller spelarna (8) 

8.  Spelarövergångar (8) 

9.  Domarverksamhet 

10. Disciplinära frågor, förbrytelser och protester 
 
 
Tävlingsreglerna finns i sin helhet här (på finska).
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7. Reglerna för barnens spelformer 
 

SpelVärlden 
 
Åldersklassen SpelVärlden är pojkar samt flickor 10–13 år  

(D- och E-juniorer). I matcherna följs i första hand SpelVärldens regler som 

skräddarsytts enligt åldersklassen i fråga och i andra hand Finland 

Innebandyförbunds tävlingsregler och innebandyns spelregler. Spelvärldens 

regler finns på adressen https://salibandy.fi/fi/sarjat/alueelliset-sarjat/ 
 
 
Spelvärldens regler är mer flexibla för att man ska kunna låta de yngre juniorerna 

spela och utvecklas i matcher enligt deras utveckling/nivå. Syftet är inte att stöda 

lagets tävlingsmässiga framgång. Flexibiliteten ger föreningen rörelsemån vad gäller 

barnens verksamhet – men samtidigt även ansvar.  

 

  Gemensamma regler på alla områden i Spelvärlden 

Laget kan ha högst fyra för gamla spelare och i uppställningen för en match kan 

det finnas högst två för gamla utespelare och en målvakt. Spelare som är för 

gamla ska anmälas med en Y-anmälan till Innebandyförbundet och de 

antecknas med ett Y i pappersprotokollet, i samma kolumn med kaptenerna. I 

serier med elektroniskt matchprotokoll markeras Y-spelarna i 

serieuppställningen på Servicesidan. För gamla spelare kan vara högst ett år 

äldre och kan inte spela i andra juniorlag. 

 

Flickor kan spela tillsammans med pojkar utan specialtillstånd då pojkarna är 

högst ett år yngre, dock så att då en flicka som är ett år äldre (i C-åldern) spelar 

med D1-pojkar ska en Y-anmälan enligt tävlingsreglerna lämnas in. Två år äldre 

flickor kan inte utses som Y-spelare i pojkarnas serier.  
 
Juniorspelare kan även representera andra juniorföreningar om den egna 
föreningen inte 

har åldersklassen i fråga eller spelarens egen åldersklass (dubbelrepresentation). 

Säsongen 2020–2021 anmäls dubbelrepresentationer elektroniskt på 

Servicesidan. Det är den förening för vars lag dubbelrepresentationen görs som 

inleder anmälningsprocessen. Efter att anmälan registrerats är det laget som 

äger representationsrätten som godkänner en med sitt användarnamn på 

Servicesidan. Anmälningar om dubbelrepresentation ska göras senast den 18 

januari 2021. 
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Förhållanden och utrustning 
 

Spelplanen för E-flickor är minst 24 m x 12 m och högst 30 m x 15 m 

 
och i SpelVärldens övriga åldersklasser är  
 
Spelplanen minst 32 m x 16 m och högst 40 m x 20 m (fullstor plan). 

 
Skyddsglasögon ska användas under spelet. All utrustning ska vara godkänd av 

Internationella Innebandyförbundet (IFF) 
 
 
Efter matchen tar även spelarna domarna i hand. Spelarna ska sakligt ta 

motståndarna i hand oavsett vilket slutresultat det blev eller vilken stämning 

som råder. Därför ska åtminstone en domare och tränaren övervaka att 

handskakningen sker korrekt i god sportsmannaanda.
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TävlingsVärlden 
 
 
Till åldersgruppen i TävlingsVärlden hör flickor och pojkar 8–9 år (F-juniorer)  
I matcherna följs i första hand TävlingsVärldens regler och i andra hand Finland 
Innebandyförbunds tävlingsregler och innebandyns spelregler. TävlingsVärldens 
regler finns på adressen https://salibandy.fi/fi/sarjat/alueelliset-sarjat/ 

 
 
 
 

TävlingsVärldens regler skapar ett spelformat som passar barnens verksamhet och 

utveckling, spelarantal och spelplansstorlek och möjliggör mindre spelgrupper.  
 

 
 
 
 

Spelregler 
 

I F-juniorerna har laget minst fem och högst 14 spelare. 
 
 
På plan finns samtidigt en målvakt och fyra utespelare. 
 
 
Speltiden är 2 x 15 min. De tre sista spelminuterna i andra halvlek är effektiv 

speltid, annars går klockan hela tiden och stannas inte ens efter mål. 

Lagen kan inte ta timeout. 
 
 
I spelen undviks utvisningar: 

reglerna lärs i första hand ut genom handledning. 
 
 
Om målskillnaden blir fyra får det lag som håller på att förlora ta in en extra 

utespelare på plan. Då målskillnaden utjämnas till två återställs spelarantalet. 
 
 
I TävlingsVärlden används turneringskort och spelarlistor som ersätter det 

egentliga matchprotokollet.

https://salibandy.fi/fi/sarjat/alueelliset-sarjat/
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I laget/spelgruppen kan det finnas flera spelare som är högst ett år för gamla. Y-

spelarna anmäls till den regionansvariga innan matcherna. I en match kan högst fyra 

för gamla spelare användas. Flickor kan spela tillsammans med pojkar utan 

specialtillstånd då pojkarna är högst ett år yngre. 
 

 
Ansökningar om undantagstillstånd från representationsrätten skickas in 

direkt till de regionansvariga. 
 

 

Förhållanden och utrustning 
 

Spelplan är minst 24 m x 12 m och högst 30 m x 15 m. Målet förminskas med 

målförminskningselement. Framför målet finns ett målområde inom vilket 

målvakten kan fatta bollen med handen. Arrangören väljer de streck som används 

för att avgränsa målområdet. Om inga lämpliga streck finns kan man komma 

överens om att målvaktens område är ”två steg”. 
 
 
Skyddsglasögon ska användas under spelet. All utrustning ska vara godkänd av 

Internationella Innebandyförbundet (IFF)
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KlubbVärlden 
 
 

Till åldersklasserna i KlubbVärlden hör flickor och pojkar i åldern 5–7 år (G-

juniorer). I matcherna följs i första hand SpelVärldens regler och i andra hand 

Finland Innebandyförbunds tävlingsregler och innebandyns spelregler. 

KlubbVärldens regler finns på adressen https://salibandy.fi/fi/sarjat/alueelliset-

sarjat/ 

 

TävlingsVärldens regler skapar ett spelformat som passar barnens verksamhet och 

utveckling, spelarantal och spelplansstorlek och möjliggör mindre spelgrupper. 

Reglerna är mer flexibla för att man ska kunna låta de yngre juniorerna spela och 

utvecklas i matcher enligt deras utveckling/nivå.  

 
 

 

Spelregler 
 

Laget har minst fyra och högst sju spelare per match. De antecknas i 

spelarlistan, målvakten som en spelare bland de andra. Målvakten kan bytas 

ut och får även spela som utespelare. 
 
 
På plan finns samtidigt en målvakt och tre utespelare. 
 
 
Matchtiden är 12 min. Klockan går hela tiden: den stannas inte ens efter mål. 

Spelledaren antecknar matchens mål på resultatkortet med streck. Resultatet 

meddelas lagen efter matchen. 
 
 
Man undviker att ge utvisningar i matcherna: Reglerna lärs i första hand ut genom 

handledning. Ett straffskott kan dömas ut till laget om den spelare som regelbrottet 

riktats mot haft en tydlig målchans. Utvisning kan blåsas av om spelaren flera 

gånger gör sig skyldig till samma fel eller osportsligt beteende. 

https://salibandy.fi/fi/sarjat/alueelliset-sarjat/
https://salibandy.fi/fi/sarjat/alueelliset-sarjat/
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Representationsrätt 
 

Varje spelare ska ha juniorernas Klubbspelpass. 
 
 
I laget/spelgruppen kan det finnas flera spelare som är högst ett år för gamla. I 

en match kan högst två för gamla spelare användas. Y-spelare behöver inte 

anmälas. 
 
 
Spelaren kan representera flera lag/spelgrupper under dagens lopp. 
 
 

Förhållanden och utrustning 
 

Spelplan är minst 18 m x 9 m och högst 24 m x 12 m. 

Målet förminskas med målförminskningselement. 
 
 
Framför målet finns ett målområde inom vilket målvakten kan fatta bollen med 

handen. Arrangören väljer de streck som används för att avgränsa målområdet. Om 

inga lämpliga streck finns kan man komma överens om att målvaktens område är 

”två steg”. Om bollen går över sargen tar målvakten på den sida där bollen lämnade 

plan en reservboll från måltaket och kastar in den i spelet. 
 
 
Skyddsglasögon ska användas under spelet. All utrustning ska vara godkänd av 

Internationella Innebandyförbundet (IFF)
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Reglerna för barnens spelformer som tabell 
 

 
Åldersklas

s 

Speltid På plan Spel

. 

L x B (m) Y spel. m.f.el. 

D-pojkar 3x15 5+1 17* 32x16 – 

40x20 

2-3/4 nej 

E-pojkar 3x15 5+1 17* 32x16 – 

40x20 

2-3/4 nej 

D-flickor 3x15 5+1 17* 32x16 – 

40x20 

2-3/4 nej 

E-flickor 3x15 4+1 14* 24x12 – 

30x15 

2-3/4 nej 

F-juniorer 2x15 4+1 14 24x12 – 

30x15 

4/n ja 

G-juniorer 1x12 3+1 7 9x18 – 

24x12 

2/n ja 

 

 
Spel. = maximalt antal spelare per lag/match 

* i slutmatchen och utmanarfinalen 20 + 2 

L x B (m) = spelplanens storlek minimi-

maximi Y-spelare (i matchen/under 

säsongen) m.f.el = 

målförminskningselement
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8. Deltagande i tävlingsverksamhet 
 
 
Innebandyförbundet ordnar tävlingar i serier för damer och herrar och för 

A–G-juniorer. Juniorernas åldersklasser säsongen 2020–2021 är: 
 
Pojkar       Födelseår 

 

A-juniorer (FM-serien och division I)     2000–2002 
 

B-juniorer (FM-serien, division I och regionalserierna                                              2003–2004 
 

C-juniorer (FM-serien, division I och regionalserierna                                               2005 
 

C2-juniorer (FM-serien och regionalserierna)                                                             2006 
 

D1-juniorer                                                                                                           2007 
 

D2-juniorer                                                                                                                      2008 
 

E1-juniorer                                                                                                                     2009 
 

E2-juniorer                                                                                                                        2010 
 

F1-juniorer                                                                                                                        2011 
 

F2-juniorer                                                                                                                        2012 
 

G-juniorer                                                                                                      2013 och senare 
 
 
Flickor       Födelseår 

 

A-juniorer (FM-serien och regionalserierna)                                                              2000–2002 
 

B-juniorer (FM-serien och regionalserierna)                                                              2003–2004 
 

C-juniorer (FM-serien och regionalserierna)                                                              2005–2006 
 

D-juniorer                                                                                                            2007–2008 
 

E-juniorer                                                                                                             2009–2010 
 

F-juniorer                                                                                                             2011–2012 
 

G-juniorer                                                                                                2013 och senare 
 
 

Innebandyförbundets serier spelas i första hand i turneringsformat. Enskilda 

matcher spelas i herrarnas och damernas innebandyliga och herrarnas division I, 

herrarnas division II, A-pojkarnas FM-serie, B- och C1-pojkarnas FM-serier och 

division I, delvis i C2-pojkarnas FM-serier, A- och B-flickornas FM-serier samt en 

del av omgångarna i Suomen Cup. 
 
 
I D–G-juniorernas serier statistikförs inte spelarnas personliga poäng. I F- och G-

juniorernas serier förs inga serietabeller. 
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Majoriteten av innebandyförbundets tävlingsverksamhet genomförs regionalt. 

Finland har delats in i sju områden i Innebandyförbundets verksamhet. Serier i 

turneringsformat spelas inom regionerna eller över regiongränserna. Aktuell 

information om serier, matchprogram och seriesystemen finns på seriens webbplats. 

På regionens startsida finns länkarna till dessa. 

http://salibandy.fi/kilpailu/alueelliset-sarjat/ 
 
 

Lagets kontaktuppgifter 
 

I samband med anmälan meddelar föreningen en kontaktperson för laget. Laget 

ska hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade på Servicesidan 

www.palvelusivusto.fi/fb. Lagkoderna används för att logga in på Servicesidan. 

(Lagkoderna är i formatet SBT12345). 
 
Laget ska lägga till åtminstone följande kontaktuppgifter på Servicesidan: 

•   Kontaktperson (endast en person, lagets officiella representant) 

•   Lagledare 

    - Kontaktpersonen är vanligtvis lagledare. Om laget har 

andra lagledare ska de anges här. Innebandyförbundet skickar e-

postmeddelandena som gäller laget till alla personer som angetts som 

lagledare. Kontaktpersonen behöver inte separat läggas till som lagledare. 

•   Huvudtränare 

•   Eventuella andra tränare 

http://www.palvelusivusto.fi/fb
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Gemensamt lag 
 

Ett gemensamt lag för A–C-juniorer bildas av spelare från två olika lag. Med ett 

gemensamt lag kan man delta i A–C-juniorernas serieverksamhet. Med ett 

gemensamt lag kan man inte delta i A-pojkarnas FM-serie eller i A-pojkarnas 

division I eller i uttagningen till den. 
 

 
Föreningarna ansöker om gemensamt lag med förbundets blankett. 

Förbundet antingen godkänner eller avslår ansökan. Ansökan ska skickas in till 

förbundet senast den 15 maj för sådana gemensamma lag som deltar i nationella 

serier eller i kvalen till dessa. Ansökningarna för gemensamma lag som deltar i 

regionala serier ska skickas in till förbundet senast den 14 juni. En 

registreringsavgift på 300 euro ska betalas till förbundet per ansökan. Ett godkänt 

avtal om gemensamt lag gäller i en seriesäsong. 
 

 
Närmare bestämmelser om vilka roller föreningarna för de gemensamma lagen 

har och om spelarnas representationsrätter finns i A–C-juniorernas 

bestämmelser om gemensamma lag.  

 

Ett gemensamt lag för D–E-juniorer bildas av spelare från två olika lag. 

Föreningarna ansöker om avtal för gemensamt lag med förbundets blankett senast 

den 16 augusti. Förbundet antingen godkänner eller avslår ansökan. En 

registreringsavgift på 150 euro ska betalas till förbundet per ansökan. Ett godkänt 

avtal om gemensamt lag gäller i en seriesäsong. 

 
Närmare bestämmelser finns i D-E-juniorernas bestämmelser för gemensamma lag 
(på finska) 
 

Ett gemensamt lag för F-juniorer bildas av spelare från två olika lag. Föreningarna 

ansöker om avtal för gemensamt lag med förbundets blankett senast den 16 

augusti. Förbundet antingen godkänner eller avslår ansökan. En registreringsavgift 

på 150 euro ska betalas till förbundet per ansökan. Ett godkänt avtal om 

gemensamt lag gäller i en seriesäsong. 

 
Närmare bestämmelser finns i F-juniorernas bestämmelser för gemensamma lag 
 
 

https://salibandy.fi/uploads/2020/08/f6f6455b-yhteisjoukkuemaaraykset-d-e-20-21.pdf
https://salibandy.fi/uploads/2020/08/f6f6455b-yhteisjoukkuemaaraykset-d-e-20-21.pdf
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9. Spelarövergångar, spelpass och 
representationsrätt 

 

 

Spelarövergångar 
 

Nationella spelarövergångar 2020–2021 

En ansökan om spelarövergång ska göras för spelare som har haft innebandyns 

spelarlicens säsongen 2018–2019 och som spelar i Innebandyförbundets serier 

säsongen 2019–2020 i ett annat lag än under säsongen 2018–2019. Om spelaren 

byter lag mitt under säsongen inom samma förening ska en intern 

övergångsansökan göras. Säsongen 2019–2020 träder övergången i kraft tre dagar 

från att alla punkter enligt övergångsbestämmelserna i ansökan har uppfyllts. 

Övergångstiden för nationell spelartransfer är 1 juni 2020–15 januari 2021. 
 
Säsongen 2020–2021 registreras, godkänns och betalas Innebandyförbundets 

nationella spelarövergångar på innebandyns Servicesida. Det är samma praxis 

som under föregående säsong. Föreningarna sköter övergångsprocessen 

sinsemellan genom att använda Servicesidans föreningskod (i formatet A12345678). 

Alla medlemsföreningar har fått en kod. Nya föreningar får en kod i samband med 

medlemsansökningsprocessen. Användningen av koden på Servicesidan motsvarar 

en underskrift. 
 
 
Innebandyförbundet rekommenderar att föreningarna bekantar sig närmare med 

spelarövergångsanvisningarna och datumen på adressen 

https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja- 

edustusoikeudet/pelaajasiirrot/ 

 
 
 
Internationella spelarövergångar 

Om spelaren byter lag utomlands ska en internationell spelarövergång ske. Den 

internationella transfertiden är 1 maj 2020–15 januari 2021. 
 
 
Sammanfattade anvisningar finns på adressen 

https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja- 

edustusoikeudet/pelaajasiirrot/ 

http://www.palvelusivusto.fi/fb/
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Spelpass 
 

 

Spelare i alla Innebandyförbundets serier ska ha ett giltigt spelpass.  Självrisken för 

Pohjola Försäkrings försäkringar som skaffats i samband med spelpasset är 100 

euro (med undantag av klubbpasset som inte har någon självrisk) och den största 

möjliga vårdersättningen är 15 000 euro. 

 

Pass för de som deltar i Innebandyförbundets serier (med undantag av 

huvudserierna)  

 

Spelare      

Pass För vem Obl. förs. Innebandyförbundet 
Pohjola 

Försäkring Totalt 

Spelpass för vuxna 
födda 2002 och 
tidigare nej  41€ 192 € 233 € 

Spelpass för unga födda 2003–2008 ja 41€ 98 € 139 € 

Spelpass för barn 
födda 2009 och 
senare ja 41€ 25 € 66 € 

Spelpass för 
Säbämestariserier 

födda 2005 och 
senare ja 23 € 6 € 29 € 

Spelpass för 
juniorer 

födda 2003 och 
senare ja 6 € 6 € 12 € 

Funktionärer      

Pass För vem Obl. förs. Innebandyförbundet 
Pohjola 

Försäkring Totalt 
Spelpass för 
tränare För tränare** nej 27 € 25 € 52 € 
Spelpass för 
funktionärer För funktionärer nej 10 € 9 € 19 € 

 
*Obligatorisk försäkring 

**Spelpass för tränare är obligatoriskt för de som tränar i huvudserierna, herrarnas division II och i A–E-

juniorernas serier. 

 

Passens sida finns här: 

https://salibandy.fi/fi/palvelut/pelaajalle/pelipassit-pelaajalle/ 
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Försäkring 
 

Alla Innebandyförbundets licenser kan köpas med eller utan Pohjola Försäkrings 

Sportskydd. Sportskyddet är en tidsbunden försäkring skräddarsydd enkom för 

innebandyns behov. 
 
 
Idrottsförsäkringen är obligatorisk för alla spelare i junioråldern, för spelare i 
herrarnas Innebandyliga, damernas Innebandyliga och herrarnas division I. I 
herrarnas division 2–6, damernas division 2–4, seniorserierna och i andra 
hobbyserier och -evenemang är idrottsförsäkringen frivillig. 
 
 
Pohjola Försäkring är Innebandyförbundets samarbetspartner inom 

idrottsförsäkringarna. Vi erbjuder Pohjola Försäkrings Sportskydd-försäkring i 

samband med licenserna. Idrottsförsäkringen kan även erbjudas av ett annat 

försäkringsbolag. Observera att alla vanliga fritids- och olycksfallsförsäkringar inte 

ersätter skador som inträffat vid tävling i innebandy. Kontrollera saken med ditt 

försäkringsbolag! 

 

Pohjola Försäkring Sportskydd 
 

 

 
Representationsrätt 
 

Parallellrepresentation 

En spelare i A–C-junioråldern kan beviljas parallellrepresentationsrätt till en annan 

förening. Parallellrepresentationen kan anmälas under tiden 6 augusti 2020–18 

januari 2021. Samma spelare kan ha parallellrepresentationsrätt högst två gånger 

under säsongen. Y-spelare eller farmavtalsspelare kan inte ha 

parallellrepresentationsrätt. 
 
 
Parallellrepresentationen söks med föreningskoderna på Servicesidan. Den 

förening för vars lag R-representationen ansöks som inleder sökprocessen.

https://uusi.op.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/henkilovakuutus/urheiluvakuutus
http://www.palvelusivusto.fi/fb


Lagledarens handbok Säsongen 2020–2021 
 

24 

 

 

 
 
 

Parallellrepresentationsrätten kan anmälas: 

1.  För en spelare i junioråldern som vill representera en annan förenings 

vuxenlag som spelar på en annan serienivå än den egna föreningens vuxenlag. 

Då parallellrepresentationsrätten gäller kan spelaren endast representera det 

vuxenlag som parallellrepresentationen beviljats för. 

2. För en spelare i junioråldern som vill representera en annan förenings juniorlag i 

en situation där spelarens egna lag inte har ett lag i Innebandyförbundets serier 

i den åldersklass som parallellrepresentationsrätten gäller. Till ett juniorlag kan 

högst fyra spelare med parallell representationsrätt anmälas. Av dessa kan 

högst två antecknas i protokollet för en match. 
 
 
Parallellrepresentationsrätten träder i kraft genast då anmälan har 

skickats in till förbundet. Mer information på sidan 

https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-

%20edustusoikeudet/r-edustukset/ 
 
 
En för gammal juniorspelares representation i B–C-juniorerna 

I B–C-åldersklasserna kan föreningen göra en skriftlig anmälan till förbundet (Y-

anmälan) för en spelare som är högst ett år för gammal (Y-spelare) som spelar i ett 

visst juniorlag. Till laget kan under en och samma spelsäsong anmälas högst fyra 

spelare som är för gamla. 

Anmälan görs med föreningsanvändarnamnet på 
Servicesidan.  
 
Anvisningarna för att göra Y-anmälan finns på 
servicesidan 
 

En spelare som anmälts som Y-spelare får endast spela i det anmälda juniorlaget 

under samma spelsäsong. Dessutom kan spelaren spela i ett av den egna 

föreningens lag i herrarnas division 

3–4 eller i damernas division 2–4. 
 
 
I B–C-juniorserierna för föreningen inte anmäla spelare med parallell 

representationsrätt som Y-spelare. Laget får under samma match använda högst två 

Y-spelare. Y-spelare får inte användas i B-, C1- och C2-pojakrnas samt B–C-flickornas 

FM-kval, FM-serie och playoffkval. 
 
 

https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-%20edustusoikeudet/r-edustukset/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-%20edustusoikeudet/r-edustukset/
http://www.palvelusivusto.fi/fb
http://salibandy.fi/files/1615/0210/5135/Y-ilmoitusten_tekeminen.pdf
http://salibandy.fi/files/1615/0210/5135/Y-ilmoitusten_tekeminen.pdf
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Y-anmälan ska skickas in till förbundet senast den 21 september. Den ska vara 

registrerad innan spelaren spelar sin första match som Y-spelare. En Y-anmälan för 

en spelare som inte spelat under den pågående säsongen kan göras när som helst 

under säsongen. 
 
Y-anmälan är alltid säsongsspecifik. Då Y-spelaren överförs via spelarövergång 

upphör Y-spelarrättigheten utan särskild anmälan. Mer information och de 

registrerade listorna med Y-anmälningar finns på adressen 

https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja-edustusoikeudet/y- 

edustukset/ 
 

Undantagstillstånd 

För barn eller unga som behöver särskilt stöd kan man ansöka om 

undantagstillstånd för representationsrätten, spelandet eller matcherna. 

Undantagstillståndsansökan för representationsrätten med motiveringar ska 

skickas in till förbundet senast den 21 september. Ett godkänt undantagstillstånd är 

säsongsspecifikt. 
 
 
Om spelaren behöver ett undantagstillstånd hittar du mer information och 

ansökningsblanketten på adressen 

https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/sarjatoiminta-ja- 

edustusoikeudet/poikkeusluvat/ 
 

A–C-juniorernas spel i två olika åldersklassers lag inom 

den egna föreningen 

A–C-juniorer får spela i två olika åldersklassers lag inom den egna föreningen 

fram till den 1 februari. Ett av lagen ska spela i A–C-juniorernas nationella serie 

och det andra i den regionala serien. Spelaren får spelrätt till den regionala 

seriens lag tidigast den åttonde dagen efter att spelaren spelat i den nationella 

serien. Spelaren får spelrätt till den nationella seriens lag följande dag efter att 

spelaren spelat i den regionala serien. Spelaren får endast spela i ett av 

åldersklassens lag efter den 1 februari. Spelaren fästs vid det lag där spelaren 

spelar sin första match efter den 1 februari. 
 
 
Frågor om representationsrätt eller licenser? 

Kundtjänsten betjänar i alla frågor om representationsrätt eller spelpass på nummer 

0400 529 017 (mån–fre kl. 9.30–16). Du kan även ta kontakt per e-post: 

asiakaspalvelu@salibandy.fi eller med privatmeddelande på Innebandyförbundets 

Facebook-sida. Svarstiden på elektroniska meddelanden är cirka 1 dygn.

mailto:asiakaspalvelu@salibandy.fi


Lagledarens handbok Säsongen 2020–2021 
 

26 

 

 

 

10. Att ordna en turnering 
 
Då föreningen ordnar en hemmaturnering/-match är det oftast lagledaren som bär 

huvudansvaret. Det är för mycket jobb för en människa så det behövs 

ansvarspersoner och hjälpande händer. 
 
 
Att ordna en turnering lyckas bäst genom att samla en arbetsgrupp för 

hemmaturneringar där var och en har ett ansvarsområde. Det lönar sig för 

lagledaren att göra en verksamhetsplan/minneslista och för kassören att meddela 

budgeten för hemmaturneringarna: detta underlättar ansvarspersonernas arbete. 
 
I det team som ordnar turneringen kan det vara bra att 

utse 

•   en kioskansvarig – som sköter kiosken 

•   en informationsansvarig – som gör upp informationsmeddelanden och sköter 
resultattjänsten 

•   en prisansvarig – som tar hand om priserna 

•   en funktionärsansvarig – som ser till att varje match har funktionärer 
 

 
Det lönar sig att komma i tid! Det tar förvånansvärt länge att bygga upp rinken och 

kiosken och markera ut omklädningsrummen (glöm inte att ordna ett eget 

omklädningsrum för domarna) och för att testa ljudanläggningen och 

resultattjänsten. Kontrollera även att bollar, protokoll osv. finns vid 

funktionärsbordet. 
 
 
Om turneringen har annat program eller samarbetspartner är det bra att utse en 

ansvarsperson för dessa. Berätta för era samarbetspartners i god tid om att ni 

ordnar en hemmaturnering och bjud in dem för att heja på hemmalaget! 
 
 
Turneringen erbjuder laget/föreningen en god möjlighet att marknadsföra sin 

verksamhet.
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Internationella turneringar 
 

Om föreningen vill delta i turneringar för lag på internationell elitserienivå ska 

den ansöka hos förbundet om ett tillstånd enligt IFF:s stadgar. Ansökan ska 

skickas in till förbundet senast tre veckor innan turneringen. 
 
 
En skriftlig anmälan ska lämnas in till förbundet om deltagandet i en annan 

internationell turnering innan matchen. Ansökan/anmälan görs med förbundets 

blankett. Det deltagande lagets ska anmäla namnen på de spelare och 

funktionärer som deltar i matchen, turnering, matchplats och matchtid samt i mån 

av möjlighet motståndarlaget. Anmälan ska göras bl.a. för deltagarnas 

försäkringsskydd. 
 
 
Även ordnandet av en internationell turnering ska anmälas skriftligt till förbundet 

innan matchen. Även denna anmälan görs med förbundets blankett. Anordnaren 

ska meddela turneringens tidpunkt och plats samt de deltagande föreningarna och 

lagen. 
 
 
Deltagande  internationella turneringar - Att ordna internationella turneringar

http://salibandy.fi/files/9015/0910/6435/Kv-turnaus_osallistuminen.pdf
http://salibandy.fi/files/8215/0910/6460/Kv-turnaus_jarjestaminen.pdf
http://salibandy.fi/files/8215/0910/6460/Kv-turnaus_jarjestaminen.pdf
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11. Att ordna en enskild match 
 
Det finns egna seriebestämmelser för ordnandet av en enskild 

match.  

Seriebestämmelserna för enskilda matcher 

Som enskilda matcher spelas inte bara huvudserierna utan även 

herrarnas division II, A-pojkarnas FM-serie och division I, A-flickornas FM-serie, B-
pojkarnas FM-serie och division I, B-flickornas FM-serie, C1-pojkarnas FM-serie och 
division I C2-pojkarnas FM-serie och playoffmatcherna i C-flickornas FM-serie samt 
en del av omgångarna i Suomen Cup. 
 
 
Vid enskilda matcher ansvarar hemmalaget för matchens alla kostnader 

(spelplanens hyra, domararvodet, domarnas resekostnader). Hemmalaget 

reserverar även hallen för matchen. 
 
 
När du bokar hallen ska du tänka på att lagen ska reserveras minst 25 minuters 

uppvärmningstid innan matchen. Dessutom behövs det fem minuter för 

presentationerna. I presentationen just innan matchstart presenteras bortalaget, 

hemmalaget och domarna.

https://salibandy.fi/palvelut/materiaalit/saannot-ja-ohjeet/ssbln-yksittaisten-otteluiden-sarjamaaraykset/
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12. Resultattjänst 
 
I Innebandyförbundets serier används två olika resultattjänstmetoder. 

Om serien använder protokoll på papper meddelar laget matchresultatet till 

resultattjänsten efter matchen. I serier med resultattjänst i realtid är det 

ansvarslaget som för bok över matchhändelserna direkt i realtid i den elektroniska 

resultattjänsten och inga matchprotokoll behövs. 
 
 
Både resultatuppdateringen och resultattjänsten i realtid görs på 

Innebandyförbundets Servicesida där man loggar in med lagkoder. (Lagkoderna 

är i formatet SBT12345). 
 
 
Uppdaterade resultattjänstanvisningar finns på adressen 

https://salibandy.fi/fi/info/materiaalipankki/tulospalvelun-ohjeet/ 

 
 
 

Att anmäla resultaten till resultattjänsten 
 
 

Om serien använder protokoll på papper lägger laget till sina serieuppställningar 

på Servicesidan (med undantag av F–G-juniorernas serier) innan säsongen inleds 

och håller serieuppställningen uppdaterad under hela säsongen. Det kan 

förekomma regionala avvikelser från de här anvisningarna. Dessa meddelas lagen 

innan säsongen börjar. 
 
 
Turneringens ansvarslag uppdaterar matchresultaten senast två timmar efter att 

turneringen avslutats. Vi rekommenderar att ni uppdaterar resultatet för varje 

match efter att de avslutats. 
 
 
Då turneringens protokoll har returnerats till regionkontoret uppdaterar 

statistikförarna poängbörsen i resultattjänsten. Det är ansvarslagets uppgift att 

räkna spelarnas personliga poäng i de protokoll som skickas till regionalkontoret.

http://www.palvelusivusto.fi/fb
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Resultattjänst i realtid 

 
 

Det förekommer skillnader mellan Innebandyförbundets regioner vad gäller vilka 

serier som använder resultattjänsten i realtid. De regionansvariga informerar 

lagen om saken i god tid innan säsongen inleds. 
 
 
I serierna med resultattjänst i realtid lägger varje lag till sin serieuppställning på 

Servicesidan innan säsongen börjar. Lagen ska se till att serieuppställningen även 

hålls uppdaterad under hela säsongen. 
 
 
Varje lag lägger till sin matchuppställning för varje match i en serie av 

turneringsformat senast 30 minuter innan matchen och två timmar innan matchen 

då det är frågan om en enskild match. Det går att lägga till matchuppställningen 

redan dagen innan. 
 
 
Matchens hemmalag eller turneringens ansvarslag matar in matchhändelserna i 

det elektroniska matchprotokollet i realtid. Statistiken kan följas i realtid på 

Innebandyförbundets resultattjänst.

http://salibandy.fi/tulokset/
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13. Förbundets personal och kontaktuppgifter 
 
Nedan hittar du kontaktinformationen till den 

regionansvariga för ditt område. Ta kontakt och fråga om 

det är något du funderar på! (e-post: 

fornamn.efternamn@salibandy.fi) 
 
 
Södra Finland 

Terho Laaksonen, 0400 529 011 

Jan Kondo, 0400 529 009 
 
 
Inre Finland 

Matti Parviainen, 0400 529 013 
 
 
Västkusten 

Tiina Koivisto, 0400 529 014 
 
 
Sydöstra Finland 

Mikko Kaksonen, 0400 529 028 
 
 
Savolax-Karelen 

Timo Kankkunen, 050 543 1950 
 
 
Österbotten 

Mikko Helanen, 0400 529 027 
 
 
Norra Finland 

Olli Junttila, 0400 529 012 
 

 
 
 
Mer information om Innebandyförbundets verksamhetssektorer och 

personalen finns på  

https://salibandy.fi/fi/info/yhteystiedot/henkilosto/ 
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