
1. Regler för gatuinnebandy 

Tolkning av reglerna följer Innebandyförbundets spelregler och tolkningar med följande 

distinktioner och undantag: 

1. På plan är samtidigt 3 spelare/lag, inga målvakter. Byten är obegränsade (sk. flygande byten). 

Laget får inte ha fler än åtta (8) spelare. 

2. Speltiden är 1x12 minuter. 

3. En sarg begränsar spelplan. Planens rekommenderade storlek är 10 x 20 meter. 

4. Som klubba bör man använda en innebandyklubba. Som boll används en innebandyboll. 

5. Som mål används mini-innebandymål. Målens rekommenderade storlek är 60 x 40-45 cm (bredd 

x höjd) 

6. Framför målet är ett målområde i form av en halvcirkel med radie 150 cm. 

7. Spelarna får inte vidröra målområdet med någon den av sin kropp. Det är tillåtet att stiga över 

målområdet. Det är tillåtet att använda klubban inom målområdet. 

8. Förseelser mot målområdsregeln från anfallande spelare leder till frislag. Förseelser mot 

målområdsregeln från försvarande spelare leder till straffslag. 

9. Straffslag slås från mittpunkten direkt mot tomt mål. Misslyckat straffslag leder till tekning vid 

mittpunkten. 

10. Ett mål är gjort när hela bollen har passerat mållinjen. En anfallande spelare får göra mål endast 

med klubban. 

11. Efter ett godkänt mål fortsätter spelet med motståndarens inslag efter domarens signal. Laget 

som gjort målet återvänder till sin egen planhalva tills inslaget är genomfört. Inslaget är genomfört 

då motståndarens andra spelare rör bollen. Inslaget ges från mittpunkten till egen planhalva. 

Matchen börjas med tekning. 

12. När bollen lämnar planen utförs inslag av icke felande lag. Inslaget ges ca 1 meter från sargen 

där bollen lämnat planen och från hörnet ifall bollen lämnat planen över dess kortsida. 

13. Frislag och inslag får gå direkt i mål. Motståndare ska inta ett avstånd av minst tre (3) meter 

från punten som frislaget eller inslaget ges från. 

14. Att passa med foten är tillåtet. Att vidröra bollen flera gånger efter varandra med foten är 

förbjudet. 

15. Att avsiktligt använda händer eller huvud för att spela bollen är förbjudet. 

16. Spelarna får inte lyfta klubban över midjehöjd. Att med klubban eller fötterna spela bollen över 

knähöjd är förbjudet. 



17. Klubban får endast användas för att spela bollen. Att trycka, binda eller lyfta en motståndares 

klubba är förbjudet. Det är förbjudet att slå en motståndare med klubban eller placera den mellan 

motståndarens ben eller fötter. 

18. Tacklingar, fasthållning, knuffande och obstruktion är förbjudna. 

19. Utespelare får inte spela utan klubba. 

20. Liggande spel är förbjudet (=bådaknäna eller en hand rör marken) 

21. En spelare som har bollen får inte backa mot en motståndare. 

22. Straffslag döms för förseelser som domaren skulle ge utvisning för. (Gatuinnebandy har inga 

utvisningar) 

23. Osportsligt uppträdande och/eller försök att skade en motståndare leder till två straffslag och 

matchstraff. Domaren kan, vid allvarligare överträdelser, meddela turneringens jury om situationen 

så att de kan behandla den enskilt och bestämma om möjlig bestraffning. Avstängning från resten 

av turneringen är deras allvarligaste bestraffning. 

24. Lagens placering i turneringen avgörs genom antal vunna poäng (2 för vinst, 1 för oavgjort 

resultat). Vid lika poängställning avgörs placeringen: 

1. poäng vunna i inbördes möten, 

2. målskillnad i inbördes möten, 

3. gjorda mål i inbördes möten, 

4. målskillnad för hela serien, 

5. gjorda mål i hela serien, 

6. lottning. 

25. Om läget är oavgjort efter exakt 12 minuters speltid, i matcher som måste avgöras, utförs en 

straffslagstävling med 3 spelare. Om, efter att båda lagena har tagit 3 straffslag, läget fortfarande är 

oavgjort, fortsätter straffslagstävlingen en omgång i taget tills ett av lagen har gjort fler mål än 

andra efter samma antal försök. Samma nämnda spelare fortsätter att ta straffslagen – ordningen får 

bytas men alla bör ta en straff innan nästa omgång. Om straffslagstävlingen är oavgjord efter sex (6) 

tagna straffar, flyttas straffpunkten bakåt till gränsen för motstående målområde.  

KOM IHÅG FAIR PLAY! 

 

Representationsrätt för FM-turnén: 

Spelaren får spela endast i ett lag per turnering per serie. 



Till finalturneringen får lagen lägga till nya spelare tills de har totalt åtta (8). Om alltså laget t.ex. 

haft sex (6) spelare under kvalificeringsturneringen, får laget lägga till två (2) spelare till laget för 

finalturneringen. De spelare som läggs till får inte ha vunnit en kvalificeringsturnering i samma 

serie. Spelare som deltagit i kvalificeringsturneringen får inte ersättas med nya spelare för 

finalturneringen. 

Ett lag som anmält sig till finalturneringen förbinder sig att delta i den. Ifall laget drar sig ur 

turneringen, är böterna 150 e/lag. 
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