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Föreskrifter om arenakrav
1 § Allmänt
Match ska spelas på arena eller anläggning som godkänts av
SBF enligt 5 kap. Tävlingsbestämmelserna.

2 § Sarg med sargskydd
Bandybanan ska vid samtliga matcher vara försedd med sarg enligt bestämmelserna i SBF:s
spelregler, regel 1.

3 § Målet
Målburens dimensioner är fastställda i SBF:s spelregler, regel nr 1.
Två bollkorgar ska finnas till vardera målburen enligt kraven i SBF:s spelregler, regel nr 1.

4 § Straffområde
Framför målen ska straffområdet utmärkas enligt bestämmelserna i SBF:s Spelregler, regel
nr 1.

5 § Stoppnät i målburarna
Målburarna ska förses med ett löst hängande nät för att hindra att bollarna studsar ut.

6 § Matchsekretariat
Matchsekretariat/utvisningsbås och ledare/spelarbås placeras på skilda långsidor av
spelplanen.
Matchsekreteraren, protokollföraren och den som sköter utvisningarna ska befinna sig vid
isen i direkt anslutning till plats för utvisade spelare. Då sekretariatet är placerat bakom och
ovanför spelarna kan speaker vara placerad där, men den som sköter utvisningarna och
protokollet måste befinna sig i direkt anslutning till utvisningsbåsen.
Det ska finnas internetuppkoppling.

7 § Bandybana utomhus
7.1 Planens storlek, isens färg och säkerhet runt isyta
Planen ska vara så stor som förhållandena medger. Spelytans max- och minimått är
följande:
Maxmått: Längd 110 m, bredd 65 m
Minimått: Längd 100 m, bredd 60 m.
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Isens färg
Isen ska vara målad vit med produkter framtagna och anpassade för målning av is. Hela
spelytan skall vara målad vit.
Vid genomförande av bandymatch får ingen del av isytan utanför sargen – inom en meter upplåtas för skridskoåkning, förvaring av skridskoskydd eller på annat sätt hindra
framkomligheten. Undantag får göras för s.k. sargungdomar.

7.2 Belysning
Elitserien och Bandyallsvenskan
För elitserien gäller rekommendationer i Måttboken som Svenska Kommuner och Landsting
(SKL) ger ut.
Övriga serier
Lägsta gräns är 150 lux.
För TV-sänd match är kraven desamma som för Elitserien.

8 § Bandyhall
8.1 Spelyta
Spelytan är 105 x 65 meter vid byggande av ny anläggning. Vid överbyggnad av befintlig
anläggning gäller dock det mått som isytan på banan har när ombyggnaden sker. Isytan ska
i övrigt uppfylla de krav som finns angivna i ”Måttboken”.
Isen ska vara målad vit.

8.2 Belysning
Styrka
Minimum 750 lux vitt sken.
Höjd
Minst 12 meter över isytan.

8.3 Säkerhet
Långsidor
Isytan ska sträcka sig 1 meter utanför spelytan och det ska finnas 1 meter glidyta utanför
isytan som ska vara gummiklädd. Inga utskjutande föremål får finnas på spelplanens
långsidor. Avbytarbås ska byggas in i läktaren.
Kortsidor
Det ska finnas 3 meter is på varje sida utanför spelytan samt därutöver 4 meter gummiklädd
glidyta på varje sida. Kortsida ska vara klädd med skyddskuddar.

8.4 Omklädningsrum
Spelare, domare och funktionärer ska kunna gå in på isbanan direkt från
omklädningsrummen.
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8.5 Läktare
Läktare ska vara sektionerade för att åtskilja lagens supportrar.
Läktare ska ha ett avstånd på minst 2 m från isytan på långsidorna och minst 7 m på
kortsidorna. Första läktarsteget ska ha en maximal höjd på 1,1 m över isytan.

9 § TV-sändning
Anvisningar för kraven vid TV-sändning finns på SBF:s hemsida.

10 § Arenareklam
SBF:s bestämmelser angående arenareklam finns i 5 kap.18 § och 19 § TB.
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