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Juniorelitserien, Pojkelitserien, Pojkallsvenskan, Pojkar 16 och Flickor 17
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Finns i sin helhet på www.svenskbandy.se/BANDY-INFO/tavlingsarenden/
TÄVLINGSADMINISTRATION
Se SBF:s hemsida www.svenskbandy.se under fliken Tävling.
Alla tävlings- och bestraffningsärenden handläggs av SBF:s Disciplinnämnd.
MATCHLÄNGD, MATCHTID
SBF:s tävlingsbestämmelser www.svenskbandy.se
MATCHDRÄKTEN
Lagen ska ha särskiljande färger på såväl tröjan som strumpan i förhållande till motståndarna.
Gästande lag (bortalaget) är skyldigt att byta dräkt om "färgkollision" uppstår. Gästande lag ska alltid
medföra reservdräkt och är skyldigt att kontrollera att reservdräkten kan användas.
Domardräkten skall ha klart skiljaktig färg i förhållande till båda lagen. Målvakten ska ha en annan färg
än domarens tröja (gul och blå) och vid lika färg ska målvakten byta tröja
OBS: Tröjorna (även målvaktströjan) skall visas för domarna vid respektive lags möte inför match. På
tröjans framsida ska siffran sitta på högra delen av bröstet. Siffrornas storlek skall vara 8-10 cm.
Siffrornas storlek på ryggen ska vara 20-28 cm.
SLUTSPEL UNGDOM
Juniorelitserien (P20)
Se Tävlingsbestämmelser bilaga 10.
Pojkelitserien (P18)
Se Tävlingsbestämmelser bilaga 10.
Pojkallsvenskan (P19)
Denna serie är en breddserie där inget slutspel genomförs.
FÖRENING SOM HAR LAG BÅDE I POJKELITSERIE OCH POJKALLSVENSKAN
➢

➢

➢

Förening skall senast den 28 okt 2018 till micke.eriksson@svenskbandy.se anmäla två
separata slutgiltiga trupper för deltagande i Pojkelitserien och Pojkallsvenskan. Trupperna
skall var för sig innehålla spelarnas namn och personnummer samt ledares namn och
kontaktuppgift. Antal spelare i respektive trupp är obegränsad. Pojkelittruppen ska dock
innehålla minst 15 spelare.
Förändring av tidigare insända spelartrupper får förekomma med anledning av regelrätta
övergångar till berörd förening. Sådan förändring av spelartruppen skall meddelas till
micke.eriksson@svenskbandy.se senast den 15 januari 2019 och omfattar endast den/de
spelare som tillkommer.
Efter deltagande i annan serie än spelarens trupp tillhörighet återgår berörd spelare
omedelbart till den ursprungliga trupp tillhörigheten

Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för Pojkallsvenskan säsongen 2018/19
• Sammansatta lag som TK godkänt kan delta i seriespelet.
• Varje förening har möjlighet att söka dispens vilka sedan beslutas av TK/TE.
• Spelarna i ansökan ska vara spelare som inte har möjlighet att delta i annat lag i föreningen
eller av annan orsak inte kan erbjudas speltid. Dispensen är inte till för att förstärka laget, utan
för att laget skall kunna ställa upp till spel med fullt lag. Den ska avse spelare som erbjuds fler
matcher, och därmed möjlighet till utveckling.
• TK har möjlighet att dra tillbaka en förenings dispens om den används på fel sätt.
• TK har möjlighet att ta andra beslut gällande dispenser.
Flickallsvenskan
Spelas i form av två pooler om 4-5 lag per pool. Poolspel sker vid två tillfällen (december och februari)
Placerat lag 1-2 går till semifinalspel, där ettan i norra gruppen möter tvåan i södra gruppen och ettan i
södra gruppen möter tvåan i norra gruppen. Semifinalerna avgörs enligt ”UEFA-modellen” där bäst
placerat lag i gruppspelet avslutar hemma. Datum för semifinaler fastställs senare av TK.
Vinnare i semifinaler möts i final den 22 mars i Uppsala.
Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för F17 säsongen 2018/19
• Generell dispens(ansöks) kan ges för överårig målvakt (max 2 år äldre), man får även delta i
slutspel.
• Sammansatt lag är godkända att delta i slutspel vilket innebär att spelare i detta lag får ha
speltillhörighet i max två föreningar där förening med flest spelare står först och
samarbetsförening som namn två.
P16
Se Tävlingsbestämmelser bilaga 10.
Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för P16 säsongen 2018/19
• Se beslut dispenser på www.svenskbandy.se
Placeringen mellan lagen avgörs av nedanstående kriterier:
1. Poäng
2. Inbördes möte
3. Målskillnad
4. Antal gjorda mål
Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för P16 B säsongen 2017/18
• Se beslut dispenser
Placeringen mellan lagen avgörs av nedanstående kriterier:
1. Poäng
2. Inbördes möte
3. Målskillnad
4. Antal gjorda mål
MATCHTIDER
För Flickallsvenskan (F17) 2x30 min vid poolspel och 2x45 min vid semifinal och final, P16 2x45 min och
P16 B 2x40 min. Vid överenskommelse mellan lagen och domare i P16 B kan man spela 2x45 min dock
finns reglering domararvoden utifrån 2x 40 min.
LAGUPPSTÄLLNING
Matchrapporten skall ifyllas av matchsekreteraren via ”elitrapport” på www.svenskbandy.se för att
sedan skrivas under av lagledare/tränare före match och sedan godkännas av domaren.

AVBYTARE
Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar och P20 (junior)
Varje lag har rätt till 5 avbytare, varav en är målvaktsavbytare. I seniorbandy får en (1) vara upp till 21
år (född 1998) och en (1) av spelarna får vara upp till 20 år (född 1999). Dessa två (2) ska vara
utespelare. Lagen ska alltid ha två namngivna och fullt utrustade målvakter.
Övriga förbundsserier (Allsvenskan Damer, Div. 1 Herrar, Pojkelitserien, Pojkallsvenskan,
Flickallsvenskan, P16)
Lagen har rätt till max 10 st. avbytare.
ELITRAPPORT/MATCHRAPPORT DIGITALT
Digital matchrapport tillämpas i enlighet med genomförd godkänd matchsekreterarutbildning.
Matchrapporten ska signeras och godkännas av domaren.
INRAPPORTERING AV RESULTAT
Samtliga föreningar använder ”elitrapport”.
DISPENSER
Dispenser kan i yttersta nödfall sökas för Pojkallsvenskan, P16 och P16 B.
Flickor har rätt att delta i Pojkallsvenskan och P16 men dispensansökan ska ske.
DOPING
För information se www.rf.se.
DOMARLISTAN
www.svenskbandy.se under respektive serie på fliken serier & cuper. Via att logga in på FX och sedan
klicka på matchen så kommer ni åt kontaktuppgifter till tillsatta domare.
Det är arrangerande förenings skyldighet att kalla domarna i god tid (minst 3 dagar) före matchen.
DOMARTAXOR
Bestämmelser angående ersättning till domare 2018–2019, se www.svenskbandy.se under fliken
domare.
UTBETALNING AV DOMARERSÄTTNINGAR
Utbetalning av domarersättningen sker genom att föreningen sätter in den på domarens bank- eller
plusgirokonto inom fem bankdagar efter genomförd match. Om föreningen så önskar, kan kontant
betalning ske i samband med matchen.
Om domaren inte erhållit sin ersättning inom fem bankdagar, ska denne kontakta föreningen. Om
betalningen därefter inte erhållits inom ytterligare fem dagar, ska domaren meddela detta till
administrerande TK, som då övertar ärendet och beslutar om domartillsättningen till föreningens
kommande matcher.
ANTIDOPING
Kontroll kommer att göras av RF:s kontrollanter. Ta del av information på www.rf.se och
www.svenskbandy.se.
Undvik misstagsdoping. Ansökan om individuell dispens görs till RF:s Dopingkommission, Idrottens
Hus, Box 110 16, 100 61 Stockholm, tel. 08-699 61 47. Det är idrottsutövarens ansvar att uppvisa
beslutet om beviljad dispens vid eventuell dopingkontroll. Information i övrigt om doping, se
Tävlingsbestämmelser.
Varje elitserieförening är skyldig att vistelserapportera lagets verksamhet i LARS dopingkommissionens rapportsystem.

MATCHSTRAFF - lindrig resp. grov utvisning av spelare
- Lindrig utvisning
Spelaren är utvisad resterande matchtid och laget spelar med en spelare mindre.
Spelaren avstängs inte med automatik från bandyspel i nästkommande match i samma serie.
- Grov utvisning
Spelaren avstängs med automatik från bandyspel i nästkommande match i samma serie.
Disciplinnämnden (DN) företar en utredning innan beslut om ytterligare bestraffning ska utgå.
Om spelare erhåller matchstraff (grov utvisning) skall domaren under matchdagen, via ett sms,
meddela detta till SBF:s TE. Skriftlig anmälan ska enligt direktiv på www.svenskbandy.se under fliken
domare tillställas administrerande instans.
Vid uppskjuten match, se Tävlingsbestämmelsernas kap. 2 14 §.
Såväl lindrig som grov utvisning ska anges på den digitala matchrapporten.
OBS: Föreningarna är skyldiga att bevaka att spelaren inte deltar i nästkommande match i samma
serie.
Spelare som fått grov utvisning får under resterande del av matchen och i nästa match inte uppträda i
någon ledarroll. Detta innebär bl.a. att spelaren inte får befinna sig i närheten av det tekniska området
och inte heller på annat sätt instruera eller ha någon kontakt med sitt lag.
Lindrig utvisning av ledare
Om förseelse, enligt domarens bedömning inte är av sådan art att den måste anmälas för ytterligare
bestraffning, är åtgärden utvisning tio minuter där lagkapten utser en spelare som avsitter straffet.
Bestraffningen är s.k. fulltid, spelaren får inte återinträda vid gjort mål av motståndarlaget. Notering
ska göras på domarrapporten om att en lindrig förseelse ledare skett.
Avvisad person får under resterande del av matchen samt i samma tävlings nästkommande match,
inte uppträda vare sig som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll. Det innebär bl.a. att
personen inte får befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i pressrum
eller annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal samt inte heller
på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.
Person som avvisats i den sista tävlingsmatchen för säsongen får inte uppträda vare sig som spelare
eller i någon ledar- eller funktionärsroll i lagets nästkommande tävlingsmatch.
Disciplinnämnd
Disciplinnämnden (DN), utsedd av årsmötet, utgörs av ordförande och fyra ledamöter. Dessa ska vara
väl förtrogna med bandyns regelverk och minst en av ledamöterna ska vara juridiskt skolad.
Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. i RF:s stadgar.
Detta innebär att DN är första instans i:
- Bestraffningsärenden avseende spelare, ledare, funktionärer och lag i förbundsserierna och annan
av förbundet administrerad tävling, kurser och läger.
DN:s beslut får inom två veckor från den dag beslut har meddelats överklagas hos
Riksidrottsnämnden enligt 14 kap, RF:s stadgar.
FLYTTNING AV MATCH
Inga ungdomsmatcher får flyttas, varken i form av datum eller klockslag utan Serieledarens
godkännande samt i samråd med motståndarlag. Serieledaren underrättar i sin tur RDK för
nominering av domare samt Tävlingsenheten.
Vid slutspelsmatcher måste hemmalag garantera spel på antingen egen hemmaplan eller
reservarena. Starttid på reservarena ska vara väl tilltagen så att lagen, domare och funktionärer hinner
ta sig arenan och i god tid hinna förbereda sig för match

Flyttad match efter att seriespelet startat innebär en matchflyttavgift på 1 000: - (gäller inte vid
isbrist, väderförhållanden som påverkar möjlighet till spel eller att arenor har bokats av andra
evenemang). Avgiften faktureras av administrerande distrikt.
LAGLICENS
Spelarna ska licensieras/försäkras inför säsongen 2018/19. Utan licens är spelaren inte försäkrad.
Registreringen sker via bandyns tävlingssystem FX.
AVGIFTER.
Följande avgifter måste vara reglerade för att få starta i kommande säsongs seriespel:
1) Årsavgiften (inkl. föreningsrapport) till RF. Avgiften är 500 kr
➢ efter 31/10 utgår dubbel avgift!
2) Startavgift/Laglicens
SBF fakturera licensavgift och startavgift, denna måste vara betald före seriestart för att få delta i
tävlingen.
MUNSKYDD OCH ANSIKTSSKYDD www.svenskbandy.se
”Helgaller” skall användas av samtliga barn och ungdomsspelare till och med F/ P20-ålder. För
säsongen 2018-2019 gäller detta för spelare födda 1999 och senare.
Spelare födda 1991 eller senare ska bära helgaller eller halvgaller/visir samt
tandskydd/munskydd. Dessa skydd ska vara CE-godkända
HALSSKYDD
Halsskydd är obligatoriskt och skall vara CE-märkt.
KÖLDBESTÄMMELSER
Ungdomar (upp t o m F20 och P20):
Under -15 ºC skall matchen spelas 3x30 minuter och vid temperatur under – 20 ºC skall matchen
inställas.
Aviserat köldläge
Prognoser som vid matchtillfället aviserar köldläge som överskrider Tävlingsreglementets köldgränser
medför att administrerande instans/serieledare i möjligaste mån skall förhindra gästande lag att
påbörja resa till berörd spelort. Prognosen skall inhämtas från www.smhi.se
Köldbestämmelser i övrigt: se www.svenskbandy.se tävlingsbestämmelser under fliken tävling.
SERIEMEDALJER
Det lag som vinner respektive serie tilldelas seriemedaljer (25st, extra kan ej beställas).

LYCKA TILL I VINTER!
Svenska Bandyförbundet
Tävlingsenheten
Micael Eriksson

KONTAKTPERSONER
Tävlingsledare (All kontakt sker med er tävlingsledare)

Juniorelitserien

Pojkelitserien

Pojkallsvenskan Norra

Pojkallsvenskan Östra

Pojkallsvenskan Sydväst

Pojkallsvenskan Södra

Flickallsvenskan Norra

Flickallsvenskan Södra

P16 Kakservice Nordost

P16 Kakservice Mellan

P16 Kakservice Syd

P16 B Nord

P16 B Mellan

Bengt Sandström
070-641 10 61
bengt.sandstrom@hidrott.se
Bengt Sandström
070-641 10 61
bengt.sandstrom@hidrott.se
Bengt Sandström
070-641 10 61
bengt.sandstrom@hidrott.se
Lennart Hollstein/Kristian Marosi
070-300 83 29; 0150-121 30
lennart.hollstein@bandymellan.se
Per-Arne Fernsund
070-562 40 90
pa_fernsund@yahoo.com
Bengt Arvidsson
070-269 77 45
b.arwidson@telia.com
Bengt Arvidsson
070-269 77 45
b.arwidson@telia.com
Bengt Sandström
070-641 10 61
bengt.sandstrom@hidrott.se
Bengt Sandström
070-641 10 61
bengt.sandstrom@hidrott.se
Lennart Hollstein
070-300 83 29; 0150-121 30
lennart.hollstein@bandymellan.se
Bengt Arvidsson
070-269 77 45
b.arwidson@telia.com
Bengt Sandström
070-641 10 61
bengt.sandstrom@hidrott.se
Lennart Hollstein
070-300 83 29; 0150-121 30
lennart.hollstein@bandymellan.se

Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Samtliga Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Samtliga Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Samtliga Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Håkan Brolin
070-566 66 42
brolin.bandy@gmail.com
Samtliga Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Oskar Nilsson
076-142 22 72
oskar.nilsson012@gmail.com
Samtliga Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns

P16 B Öster

P16 B Syd

Kristian Marosi
073-544 77 05; 08-277 211
bandyn@stockholmsidrotten.se
Rolf Pettersson
036-345 478
kansli@smalandsbandyn.f.se

Samtliga Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns
Samtliga Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns

Svenska Cupen Junior

Samtliga Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns

Svenska Cupen Ungdom

Samtliga Domartillsättare
beroende på var hemmalag finns

Domartillsättare
Distrikt Nord: Oskar Nilsson, 076-142 22 72, oskar.nilsson012@gmail.com
Distrikt Mellan: Håkan Brolin, 070-566 66 42, brolin.bandy@gmail.com
Distrikt Stockholm: Bosse Fasth, 070-594 94 82, bfasth@gmail.com
Distrikt Småland: Kent Lisell, 070-736 41 66, kent.lisell@gmail.com
Distrikt Vtg/Sydväst: Thomas Hofling, 070-108 94 95, thomas.hofling1@gmail.com

