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TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt av
Svenska Bandyförbundet (SBF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.
Nedanstående Tävlingsbestämmelser har beslutats av SBF:s styrelse 2020-04-08

Begrepp
I Tävlingsbestämmelserna finns ett antal begrepp med följande innebörd:
Annan tävling: Tävling som inte är en förbundstävling eller en distriktstävling.
Arenakrav: Av SBF fastställda krav på arenans prestanda avseende anläggningskriterier
och säkerhetskrav.
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett obegränsat antal
tillfällen kan bytas mot annan spelare på spelplanen.
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att representera
förening i enlighet med SBF:s och FIB:s tävlings- och spelregler.

Benämningar och förkortningar på beslutade organ och kommittéer:
Förkortning

Namn

SBF

Svenska Bandyförbundet

TE

SBF:s Tävlingsenhet

TK

SBF:s Tävlingskommitté

RDK

SBF:s Regel- och Domarkommitté

DN

SBF:s Disciplinnämnd

LN

SBF:s Licensnämnd

SDF

Distriktsförbunden

SDF:s TK

Distriktens Tävlingskommittéer

SDF:s RDK

Distriktens Domarkommittéer

TB

SBF:s tävlingsbestämmelser

VGG

Videogranskningsgruppen

FSE

Föreningen Svensk Elitbandy

ASF

Allsvenska Serieföreningen

RF

Riksidrottsförbundet

RIN

Riksidrottsnämnden
(Idrottens högsta bestraffningsorgan)
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Beredskap: Tillsatt person att kvällstid och helger under perioden september till mars kunna
nås gällande akuta tävlingsärenden.
Deltagande: Spelare som upptagits på spelarförteckningen som deltagare från matchstart,
inklusive avbytare. Avbytare har deltagit oavsett om spelaren byts in eller inte.
Distriktsmatch: Match mellan två distriktslag.
Distriktsserie: Serier som anordnas och administreras av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade tävlingar.
Domaradministratör: Av RDK utsedda personer som tillsammans med SBF:s Tävlingsenhet
har ansvar för uttagningen av domare till förbundsserierna.
Elitrapport: Bandyns ”live” rapporteringssystem.
Funktionär: Domare eller annan representant för SBF, SDF eller förening som enligt
tillämpliga tävlingsregler har en bestämd roll i samband med ett matcharrangemang.
FX: Bandyns system för tävlingsadministration
Förening: Ideell förening som bedriver bandyverksamhet och som är medlem i SBF.
Förbundsserier: Serier som anordnas och administreras av SBF enligt följande:
Damer
Elitserien Damer
Allsvenskan Damer
Herrar
Elitserien Herrar
Allsvenskan Herrar
Div. 1
Ungdom
Juniorelitserien (P 19)
Ungdomsallsvenskan (P 19)
Pojkallsvenskan (P 17)
Pojkar 16 (U15/16)
Flickallsvenskan (F 17)
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SBF anordnade tävlingar.
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SBF:s stadgar, upplåtit rätten att
delta i SBF:s tävlingsverksamhet.
Internationell match: Match mellan ett svenskt lag och ett utländskt lag.
Kombinerade lag: Lag där spelare från flera än en förening deltar.
Landskamp: Match mellan av SBF och annat nationsförbunds utsedda lag.
Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är upptagen på
domarrapporten tillhörande deltagande förening.
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Licens: Alla spelare oavsett ålder ska ha licens. Ledare som är verksam på isen ska ha
licens. Licens ansöks varje till varje säsong.
Matchdelegat: Av SBF:s TK utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang.
Nationell match: Match mellan svenska lag.
Poolspel: Då ett lag spelar flera matcher samma dag, vilket även innebär kortare matchtider.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar eller damer.
Senior: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 21 år.
Serieadministratör: Av SBF:s TK utsedda personer att i samråd med SBF:s TE ansvara för
förbundsserierna som serieledare.
Serieindelning: Uppdelning av en serienivå i flera serier.
Seriemetoden: Se beskrivning i TB 2 kap. 2 § ”Placering tävling”.
Serienivå: Nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper.
Speedbandy: 6-mannabandy för Damer och Herrar på breddnivå
Spelare: Person som utövar bandy inom ramen för till SBF ansluten medlemsförening.
Spelregler: Spelregler för bandy fastställda av SBF:s styrelse.
Supervisor: Av SBF:s domarkommitté utsedd funktionär med uppgift att biträda domaren
samt övervaka matcharrangemang.
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch.
Tävlingsbestraffning: Bestraffning med påföljd enligt SBF:s tävlingsregler till följd av parts
avsteg från tävlingsreglerna och som utdöms av behörigt organ inom SBF eller SDF.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsområde: SDF samverkar i tävlingsfrågor och domarfrågor i tre tävlingsområden
(Nord, Mitt och Syd).
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt övriga
reglementen, spelregler, föreskrifter och anvisningar hänförliga till tävlingsverksamhet inom
bandyn.
Tävlingsstyrelse: Organ inom SBF eller SDF som administrerar och tar beslut angående en
tävlings genomförande.
Tävlingssäsong: Tävlingssäsongen omfattar tiden fr.o.m. 1 april t.o.m. 31 mars
nästkommande år.
Tävlingsärende: Avgränsad fråga inom visst område som tas upp till behandling i enlighet
med SBF:s tävlingsregler.
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Ungdomsspelare
I Förbundsserierna gäller följande åldrar:
P 19 Spelare som tillhör den ålderskull som fyller 19 år det kalenderår som serien avslutas.
P 17 Spelare som tillhör den ålderskull som fyller 17 år det kalenderår som serien avslutas
P 16 Spelare som tillhör den ålderskull som fyller 16 år det kalenderår som serien avslutas.
F 17 Spelare som tillhör den ålderskull som fyller 17 år det kalenderår som serien avslutas.
Ålderstabell: Bandysäsongen spelas över två kalenderår. Spelarens ålder räknas med
utgångspunkt från det årtal som säsongen avslutas i enligt Förbundets åldersdefinition.
Ålderstabellen föreskriver endast vilka ersättningsnivåer som ska tillämpas när rätt till
ersättning föreligger enligt TB 4 kap. bilaga 4.
Vakant plats: Plats i tävling som får tillsättas av annan förening efter det att behörig förening
uteslutits eller utgått ur tävlingen.
Walk over (w.o.): Match som inte kan genomföras p.g.a. att förening, utan giltigt skäl, inte
infinner sig till matchen.
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Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
1 § Tävlings - och spelregler
Alla bandymatcher spelas enligt SBF:s tävlingsregler och Internationella Förbundets (FIB)
spelregler, om inte annat har beslutats av SBF:s styrelse.
För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SBF eller SDF, kan särskilda
tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av Förbundsstyrelsen respektive SDF-styrelse.
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida inte annat
anges.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om
innehållet i SBF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

2 § Matchtillstånd
Till SBF ansluten förening eller IdrottsAB får spela match endast mot lag som företräder
förening eller annan organisation som är ansluten till SBF eller annat till FIB anslutet
nationsförbund.
Till SBF ansluten förening eller IdrottsAB får inte delta i andra tävlingar än sådana som
administreras eller godkänts av SBF, FIB eller SDF.
Undantag från vad som föreskrivits ovan beslutas av SBF.
Föreningslag, som inte deltar i förbundstävling, ska delta i tävlingsverksamhet hos det SDF
föreningen tillhör. Förening får delta i annat SDF:s tävlingsverksamhet, under förutsättning
att berörda SDF är överens om saken.
Förening vars medlemskap i SBF upphört utesluts ur tävling.

3 § Förbundsserier och Mästerskapstävlingar
Elitserien Herrar, Elitserien Damer, Juniorelitserien (P 19) och Speedbandy gäller som
tävling om svenskt mästerskap (SM). Segrande lag i respektive bandyfinal blir Svenska
Mästare.
SBF kan årligen arrangera cuper för Damer, Herrar, Juniorelit (P 19) och
Ungdomsallsvenskan/Pojkallsvenskan (19 år eller yngre) samt finalspel för Flickallsvenskan
(F 17).
SBF ska varje år anordna seriespel för Elitserien Damer, Elitserien Herrar, Allsvenskan
Damer, Allsvenskan Herrar, Division 1 Herrar samt serier för Juniorelit (P 19),
Ungdomsallsvenskan (P 19 Bredd) Pojkallsvenskan (P 17 Bredd), Flickallsvenskan (F 17
Bredd) och P 16 (Bredd) samt eventuella slut- och kvalspel för nämnda serier. SBF är också
ansvarig för eventuella serier för P15.
För administration av dessa serier ansvarar SBF:s TK och TE på förbundskansliet.
TK fastställer indelningar av serier.
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TK:s beslut gällande serieindelning får överklagas till SBF:s styrelse inom 14 dagar.
(Överklagan gällande spelprogram se 2 kap. 12 §)
4 § Distriktsserier
SDF beslutar gällande tävlingar inom respektive distrikt. Distrikten, och ska erbjuda spel för
herrar och damer samt pojkar och flickor enligt de riktlinjer som utfärdas av SBF.

5 § IdrottsAB
Förening får upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB. För sådan upplåtelse krävs
Förbundsstyrelsens godkännande enligt SBF:s stadgar.
Förenings ansökan om att kommande säsong upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB ska, för
att vara giltig, ha inkommit till SBF senast den 31 december.
IdrottsAB:s rätt att delta i SBF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om upplåtande
förenings medlemskap i SBF upphör.
Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit spelrätten till IdrottsAB.
Två eller flera IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett övervägande
inflytande över dessa IdrottsAB, får inte delta i samma tävling eller på samma serienivå i
SBF:s tävlingar.
Vad som föreskrivs om förening i dessa TB och övriga tävlingsregler gäller i tillämpliga delar
även för IdrottsAB.

6 § Deltagande i landskamper (se även bilaga 9)
Spelare som kallats att delta i landskamp eller distriktsmatch (Svenska spel cup) eller
förberedelser till sådan match, får inte utan giltig anledning undandra sig deltagande.
Spelare som blir uttagen i landslag (turnering) ska vara fri från föreningens verksamhet tre
dagar före matchdag samt två dagar efter turneringens slut.
Förening med uttagen spelare i landslag ska senast tio (10) dagar innan beslutad matchdag
begära flyttning av match. Om spelaren är med på förberedande läger och samlingar ska
föreningen ha kontakt med motståndare för att förbereda en flytt av match om spelaren blir
uttagen i landslaget.
Spelare i Elitserien Damer och Elitserien Herrar, Allsvenskan Herrar som deltar i landslag
regleras av överenskomna uppehåll i säsongsplaner för seriespelet eller via ”FIB:s Timetable”.
Inga uppehåll görs för arrangemang som inte finns upptagna i säsongsplaner eller ”FIB:s
Timetable”
För Allsvenskan Herrar gäller följande:
Förening som har spelare uttagen i landslag P 19, P 21 eller F 17 har rätt att flytta match i
Allsvenskan Herrar, Elitserien damer eller Allsvenskan damer. Flyttad match ska spelas direkt
efter avslutad landslagsturnering eller enligt överenskommelse, där samtliga parter är överens
(lagen, domare samt serieadministratör).
Förening som begär flyttning står för merkostnader för kost, logi och transporter för lagen. Det
utgår ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
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För övriga ungdomslandslag gäller att förening får flytta match i den åldersgrupp där spelaren
är uttagen i t.ex. Ungdomsallsvenskan (P 19), Pojkallsvenskan (P 17), Pojkar 16 (P15/16) och
Flickallsvenskan (F 17).
I enlighet med FIB:s bestämmelser ska spelare och förening tillse att spelaren på kallelse av
SBF deltar i landskamper och förberedelser inför landskamper.
Endast spelare som är medlem i en förening eller annan organisation ansluten till SBF eller
annat till FIB anslutet nationsförbund är behörig att delta i landslaget.
Endast svensk medborgare får representera SBF i landskamp. Spelare som representerat
SBF i landskamp får inte representera annat nationsförbund annat än enligt de särskilda
undantagsregler som FIB fastställt.

7 § Representationsbestämmelser
Villkor gällande spelares rätt att övergå till och representera förening är fastställda i SBF:s
Representationsbestämmelser. Se bilaga 4.

8 § Reglemente för Elitlicensen
Förening i Elitserien respektive Bandyallsvenskan som inte erhåller elitlicens får inte delta i
kvalspel till Elitserien ”Reglemente för Elitlicensen samt tillhörande anvisningar”. Se bilaga 3.

9 § Deltagande i internationella klubbtävlingar
Förening som genom sin placering i Elitserien eller genom resultat i Svenska Cupen herrar
kvalificerat sig för deltagande i Internationella tävlingar får inte avstå sin plats.
Förening får delta i FIB-klubbtävling endast efter att ha erhållit av LN beviljad licens i enlighet
med de villkor som gäller.
Förbundsstyrelsen kan besluta, att förening som avstår sin plats avstängs från deltagande i
samtliga FIB:s tävlingar upp till tre år.

10 § TV- och andra mediarättigheter samt marknadsrättigheter
SBF äger och förfogar ensamt över samtliga TV- och radiorättigheter samt alla andra former
av upptagning av ljud och rörliga bilder från tävlingar som administreras eller arrangeras av
SBF eller dess SDF.
Rättigheterna omfattar såväl direkt- som eftersändningar, liksom tävling i dess helhet eller
delar därav. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annan teknik.
SBF äger och förfogar vidare ensamt över alla varumärken och andra kännetecken och
immateriella rättigheter kopplade till SBF och SDF, liksom dess tävlingar och övriga
organiserade verksamheter. Förbundsstyrelsen har rätt att, med beaktande av SBF intresse
besluta om upplåtelse av sådana rättigheter. Dispens för Webb-TV (streaming) samt övriga
tillstånd ska föreningarna söka hos SBF.
Avtal gällande rättigheterna där elitserielag medverkar ska tecknas gemensamt av SBF och
Föreningen Svensk Elitbandy (FSE) i förening. Båda parter ska informeras och beredas
tillfälle att delta i samtliga förhandlingar och ha tillgång till all information gällande avtalen.
Avtal gällande rättigheterna där Bandyallsvenska lag medverkar ska tecknas gemensamt av
SBF och Allsvenska Serieföreningen (ASF) i förening. Båda parter ska informeras och
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beredas tillfälle att delta i samtliga förhandlingar och ha tillgång till all information gällande
avtalen.

11 § Spelares medverkan i reklam
Spelares medverkan i reklam bestäms av spelarens förening utom vid deltagande i landslag.
Villkoren för spelares medverkan i reklam eller annan marknadsföring som relaterar till
landslaget bestäms av Förbundsstyrelsen utom vid deltagande i SBF:s landslag.

12 § Registrering av förenings respektive personuppgifter
Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att
vederbörande förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens
dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet oavsett framställningsform
offentliggör uppgifterna. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra
medlemmars godkännande i angivet hänseende.

13 § Klassificering av matcher
Matcher i förbundstävlingarna får utifrån säkerhetsaspekter klassificeras som s.k. risk
matcher av Polismyndigheten eller TK. Vid risk matcher får TK utfärda särskilda
bestämmelser beträffande säkerheten.

14 § Straffavgift
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsbestämmelser och tävlingsregler
eller av vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 25
000 kr. Straffavgiften ska inbetalas senast inom 30 dagar från beslutsdagen.
Straffavgift får förenas med annan tävlingsbestraffning såvida annat inte föreskrivs.
I allvarliga fall av underlåtenhet enligt ovan får förening ådömas förbundsbestraffning
enligt 14 kap. RF:s stadgar. Förening och enskild får inte för samma förseelse
åläggas både straffavgift och böter.
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Kapitel 2 Seriesystem, spelform, slutspel och kvalspel
Tävlingens genomförande
1 § Poängberäkning
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match får segrande lag 2
poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får vartdera laget 1 poäng.

2 § Placering i tävling
Vid match enligt seriemetoden ska poängräkning vara: Vid seger 2 poäng till segrande lag,
vid oavgjort spel 1 poäng till vartdera laget. Avbruten match som ska spelas om på ny
speldag ska betraktas som ny match (0-0). Vid lika slutpoäng ska placeringen avgöras
genom målskillnad, d v s skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika
blir antalet gjorda mål avgörande. Har lagen gjort lika många mål, ska lagens inbördes
resultat i serien avgöra. Kan på så sätt avgörande ändå inte träffas, spelas en skiljematch
på neutral plan, dock endast då det är fråga om vidare kvalificerande.

3 § Sudden Death principen
Om match i tävling enligt utslagsmetoden (t.ex. slutspel, cupspel) vid den ordinarie
speltidens slut är oavgjord gäller följande:
-

Förlängning begränsas till 2 x 10 minuter (sudden Death) om inte ett avgörande skett
dessförinnan. Det ska inte vara någon paus vid sidbytet.
Om matchen är oavgjord efter förlängning skall avgörande ske genom straffslag (§ 4)

4 § Straffavgörande
Lagen ska slå fem straffslag vardera. Straffslagen ska slås växelvis och slås av olika spelare.
Inte förrän samtliga berättigade spelare har slagit sitt straffslag får spelare slå sitt andra
straffslag. Berättigade att slå straffslag är de spelare som fanns upptagna på
laguppställningen vid matchens slut och inte var utvisade för resten av matchtiden (rött kort)
eller utgått på grund av skada. Målvakterna får inte slå straffslag. Om, efter det att båda
lagen slagit fem straffslag var, båda lagen gjort lika många mål, ska tävlingen fortsätta med
ytterligare ett straffslag per lag tills ena laget gjort mer mål än det andra. Ovan angivna
bestämmelser gäller även vid poolspel.

5 § Speltid
Speltiden för Seniorer, Juniorelit (P 19), Ungdomsallsvenskan (P 19), Pojkallsvenskan (P
17), Pojkar 16 (U 15/16) och Flickallsvenskan (F 17) ska vara längst 2 x 45 minuter.
SDF fastställer vad som gäller för speltid i barn- och ungdomsbandyn i enlighet med de
riktlinjer som utfärdats av TE.
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6 § Avbytare
Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar och Juniorelitserien (P 19)
Varje lag har rätt till fem (5) avbytare, varav en är målvaktsavbytare. I seniorbandy får en (1)
av spelarna får vara upp till 19 år (född 2002). Denna ska vara utespelare. Lagen ska alltid
ha två namngivna och fullt utrustade målvakter.
Övriga förbundsserier (Allsvenskan Damer, Div. 1 Herrar, Ungdomsallsvenskan (P 19),
Pojkallsvenskan (P 17), Flickallsvenskan (F 17), Pojkar 16 (U 15/16), Svenska Cupen
ungdom). Lagen har rätt till max tio (10) avbytare.

7 § Priser
Allmänt
Tjugo (20) spelare i respektive lag erhåller medaljer enligt förevarande bestämmelse. Utöver
dessa har förening möjlighet att – senast 30 dagar efter avslutad tävling – ansöka om
ytterligare medaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren
deltagit i spel för föreningen i aktuell tävling.
Segrande lag i följande serier erhåller SBF:s Guldmedalj:
Elitserien Damer
Elitserien Herrar
Allsvenskan Damer
Allsvenskan Herrar
Div.1 Herrar
Juniorelit (P 19)
Ungdomsallsvenskan (P 19)
Pojkallsvenskan (P 17)
Pojkar 16 (P16)
Flickallsvenskan (F 17)
Segrande lag i Bandyfinalerna Herrar, Damer, Juniorelit (P 19) och Speedbandy
erhåller:
RF:s SM-tecken
SBF:s Guldmedalj
Segrande lag i finalerna övriga erhåller SBF:s Guldmedalj.
Priser i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Penningpriser får inte förekomma i tävlingar för ungdomar upp till 15 år.

8 § Förenings eget arrangemang av tävling och träningsmatch
8.1 Allmänt
Förenings eget arrangemang av tävling, cup eller träningsmatch i bandy kräver godkännande
av berört SDF respektive TE.
Endast SBF, SDF eller medlemsföreningar har rätt att anordna tävlingar och träningsmatcher
eller arrangemang med tillstånd.
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8.2 Internationella tävlingar
Förening som avser att i Sverige anordna internationell tävling eller cup ska ansöka om
godkännande hos FIB och SBF.

9 § Anmälan till tävling
Anmälan till deltagande i förbundsserierna ska göras enligt de instruktioner som presenteras
på www.svenskbandy.se
I förbundstävlingar ska lag anmälas i det namn som registrerats av SBF.
TK kan godkänna att två eller flera föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn i breddserien
på ungdomssidan. TK kan utöver detta godkänna att det kombinerade laget på
ungdomssidan deltar under ett gemensamt lagnamn. Det gemensamma lagnamnet ska vara
neutralt.
Bestämmelserna om serieanmälan till distriktsserierna fastställs av respektive SDF. SDF får
godkänna att två föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn. SDF kan utöver detta
godkänna att kombinerade lag deltar under ett gemensamt lagnamn. Det gemensamma
lagnamnet ska vara neutralt.
Föreningen ansvarar för att laget finns inlagt i IdrottOnline.

10 § Behörighet att anmäla lag till tävling
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävling, och senast vid tidpunkten för anmälan förutom att uppfylla kraven på medlemskap i SBF - ha fullgjort samtliga sina ekonomiska
skyldigheter gentemot SBF och SDF.
Förfallna skulder ska vara reglerade senast den 30 april.

11 § Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta i spel om SM.

12 § Spelprogram
Spelprogram för förbundsserierna fastställs av TK.
Spelprogram för distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Vid spel på helger är det fastställda speldagar för respektive serie. Om förening önskar
annan speldag ska detta ske i samråd med motståndarna, serie- och domaradministratör.
Serieadministratören har rätt att fatta beslut angående speldagar.
Inom varje seriegrupp ska sista omgångens matcher spelas på gemensam dag och
avslagstid, om inte SBF respektive SDF medger annat.

Överklagan:
Serieindelning: SBF:s TK:s beslut gällande serieindelning får överklagas inom 14 dagar till
SBF:s styrelse.
Spelprogram: Spelprogram som fastställts av TK får inte överklagas.
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13 § Matchändring
SBF och respektive SDF kan medge ändrad matchdag (eller avslagstid) p.g.a. omständighet
som kommit till arrangerande eller gästande förenings kännedom efter spelprogrammets
fastställande. Förening som begär matchändring ska stå för de eventuella extra kostnader
som kan drabba motståndarlaget, domare och funktionärer. Ersättning utgår endast för kost
och logi samt transporter för laget mot verifierade kostnader. Det utgår ingen ersättning för
förlorad arbetsförtjänst.
Avgift för flyttande av match i förbundsserie får beslutas av TK. Avgift för flyttad match i
distriktsserie får beslutas av SDF:s TK
Förening vars spelare utsetts att delta i av SBF anordnad landskamp, se 1 kap. 6 §.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i distriktsserierna.

14 § Uppskjuten eller avbruten match
14.1 Uppskjuten eller avbruten match på grund av väder- och planförhållanden
eller andra skäl
Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av vädereller planförhållanden ska fattas av domaren. Utgångspunkten för domarens beslut, som
fattas med hänsyn till omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen
spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.
Match som skjuts upp eller avbryts på grund av väder- eller planförhållanden och som inte
kan återupptas samma dag ska spelas eller återupptas på första tillgängliga speldag i
berörda föreningars spelprogram. Berörda föreningar har dock alltid rätt till minst en dags
speluppehåll mellan matcherna. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen får
tävlingsstyrelsen istället besluta att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla
som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.
Det är föreningarnas gemensamma skyldighet att omgående meddela serieadministratören
eller respektive SDF när match skjutits upp eller avbrutits samt att meddela ny speldag.
Serieadministratören eller TE får fastställa ny speldag om berörda föreningar inte inom tre
dagar från den uppskjutna eller avbrutna matchen meddelat och fått ny speldag godkänd.

14.2 Avbruten match på grund av ordningsstörning
Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt äventyras på
arenan. Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter, får domaren besluta att matchen
inte fullföljs. Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till omständigheterna,
anser att skäl till detta föreligger.
Avbruten match som återupptas ska fortsätta med det målresultat och med den speltid som
rådde vid matchavbrottet.
Spelare som är registrerade och i övrigt behöriga att representera berörd förening när
matchen återupptas får delta med följande undantag:
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• Spelare som inte var registrerad för föreningen inför den avbrutna matchen får inte delta
när matchen återupptas,
• Spelare som antecknats på spelarförteckningen före det att matchen avbrutits men som
inte längre är registrerad för föreningen när matchen återupptas får inte delta.
• Spelare som fått matchstraff före det att matchen avbrutits får inte delta när matchen
återupptas.
• Varningar och utvisningar som delats ut före det att matchen avbrutits har fortsatt giltighet
när matchen återupptas.

15 § Konsekvenser av ordningsstörning som förorsakar avbruten match
15.1 Tävling enligt seriemetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller
vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under
pågående match i tävling enligt seriemetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant
sätt att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den inte felande
föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 5-0 eller, om detta är mer fördelaktigt, det
målresultat som gällde då matchen bröts.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, fråntas båda lagen erhållna
poäng och tilldelas vardera 0-5 i målskillnad. Om det finns särskilda skäl får beslutande
organ besluta att matchen ska återupptas i enlighet med 2 kap. 14 §. Finns det synnerliga
skäl för att inte återuppta matchen får beslutande organ istället besluta att det vid
matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska
spelas om i sin helhet.
Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. Vid särskilt
försvårande omständigheter får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i redan vid
den första förseelsen. Matcher som spelats av lag som uteslutits ogiltigförklaras och såväl
lagets som motståndarlagets erövrade poäng och målresultat annulleras. Vid beslut om
uteslutning av lag ska, såvida inte särskilda skäl föreligger, annullering av lagets poäng och
målskillnad ske först när beslut om uteslutning vunnit laga kraft.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs enligt första och andra stycket eller match
som spelas om i sin helhet annulleras.

15.2 Tävling enligt utslagsmetoden
Om förening vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller vars
ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under
pågående match i tävling enligt utslagsmetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett
sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas, ska det felande laget
uteslutas ur tävlingen. Om det finns särskilda skäl får förening medges fortsatt deltagande.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, beslutar respektive beslutande
organ i frågan.
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16 § Omspel av färdigspelad match
Domarens beslut i fakta som rör spelet och matchens resultat är slutgiltiga. Klagomål mot
domares beslut i enlighet med spelreglerna kan inte föranleda omspel. Andra av domare
fattade beslut avseende förutsättningar i övriga tävlingsregler kan, när synnerliga skäl
föreligger, föranleda omspel av match i dess helhet.
Förenings framställan rörande beslut prövas av TK eller berört SDF:s TK.

17 § Walk over (w.o.) och lag som utgår ur tävling
Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till tävlingsstyrelsen som fastställer
följderna för tävlingen.
TK beslutar i frågor som rör w.o. i förbundstävlingarna. SDF beslutar vad som gäller
beträffande w.o. i distriktstävlingarna.
Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar för seniorer utesluts ur den tävling laget
deltagit i.
I ungdomsserierna utesluts föreningens lag efter två (2) lämnade w.o.
Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade
poäng och målskillnad ska annulleras.
Lag som lämnar w.o. i sista serieomgången, kval- eller slutspel flyttas ner till nästa
underliggande serie kommande säsong.
Om det finns särskilda skäl kan TK besluta att laget får fortsätta att delta i tävlingen. Samtliga
matcher efter w.o.- matchen ska då spelas.
Påföljder vid Walk over (w.o.) och lag som utgår ur tävling
Förening vars lag lämnar w.o. i enskild match i förbundstävlingar kan efter beslut av TK
ådömas en straffavgift. Straffavgiften fastställs med hänsyn till startavgiften för anmälan till
seriespel eller anmälningsavgiften till sanktionerade cuper.
Utöver straffavgiften kan lag som lämnar w.o. vid returmöte på bortaplan av TK åläggas att
betala de resekostnader som motståndarlaget har haft vid sin bortamatch. Resekostnaderna
ersätts med det belopp som framgår av inskickad faktura.
När förening har visat att man har vidtagit alla rimliga åtgärder för att matchen ska spelas har
TK rätt att besluta att inga påföljder ska utgå.
För lag som utgår ur tävling gäller följande straffavgifter.
-

Avhopp när TK fastställt gruppindelningen en halv serieavgift
Avhopp efter den 31 augusti där lag anmält sig till serier en serieavgift
Avhopp när TK fastställt spelprogram en och en halv serieavgift, detta gäller även för
avhopp i Elitserien Damer och Herrar samt Allsvenskan Herrar.

TK har den avgörande rätten att göra en annan bedömning av nivån på straffavgiften vid
avhopp. Beloppen ska inbetalas till SBF senast 30 dagar efter beslutsdagen.
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18 § Ospelad match
TK eller SDF:s TK har rätt att i ospelad match i serierna besluta att inga poäng eller mål ska
tilldelas något av de berörda lagen eller att båda lagen ska tilldelas noll poäng och 0-5 i
målskillnad.

19 § Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie
Samtliga föreskrifter gällande serier, slutspel och kvalspel i förbundsserierna återfinnes i
bilaga 10.

20 § Kval/Slutspel – bäst av två (2) matcher (UEFA - metoden)
1) Båda matcherna kan sluta oavgjort. Om så sker räknas gjorda mål på bortaplan.
2) Om lagen vinner varsin match räknas: a) målskillnad b) gjorda mål på bortaplan
3) Är det fortfarande lika skall andra matchen förlängas med spel i sudden Death, dock max
20 min (2x10 min), sidbyte efter 10 min. 2 kap. 3 §
4) Är det fortfarande lika sker straffläggning. 2 kap. 4 §.
Kvalmetod i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.

21 § Tillsättning av vakant plats
Förbundsserierna
Om förening uteslutits eller utgått ur tävling kan föreningens plats tillsättas av annan
förening. TK har rätt att göra en rankinglista på vilka lag som kan ersätta vakant plats.
För att avgöra vilket lag som i underliggande serier eller kvalserier är kvalificerat att ersätta
en vakans görs en jämförelse enligt seriemetoden av antalet poäng, målskillnad och flest
gjorda mål. Kvalserier jämförs före grundserie. Möte enligt ”UEFA”- metoden jämförs inte.
För det fall olika antal matcher spelats i olika kvalserier/serier räknas snittpoäng och snitt
antal gjorda mål per spelad match. Kan inte lagen rangordnas sker lottning av TK.
Vid vakans när serierna och grupperna är fastställda erbjuds vakant plats i berörd serie.
Distriktsserierna
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättande av vakanta platser i distriktsserierna.
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Kapitel 3 Ungdomsspelare, Utvecklingsavtal, Reservlag
1 § Ungdomsspelare
Spelare som tillhör den ålderskull som fyller 17 år respektive 19 år det kalenderår som serien
avslutas.
Anmärkning: Paragrafen gäller även i tillämpliga delar för dam- och flicklag.

2 § Utvecklingsavtal
Utvecklingsavtal kan tecknas mellan en spelare och en förening inom samma tävlingsområde
då utlånande förening vill ge spelaren en möjlighet till utveckling genom spel i ytterligare ett
lag. Avtalet är personligt men föreningen kan ha avtal med olika föreningar enligt följande:
Utvecklingsavtal: En förenings lag (Senior och Juniorelit P 19) kan ha upp till fem (5) spelare i
seniorlag och högst tre (3) spelare i ungdomslag Juniorelit (P 19), Flickallsvenskan (F 17) och
eller den åldern på spelaren på utvecklingsavtal.
•
•
•

Två (2) spelare som är upp till 23 år (född 1998)
Två (2) spelare som är upp till 19 år (född 2002)
En (1) målvakt som är upp till 23 år (född 1998)

Avtalet är personligt och spelaren kan endast ha ett (1) utvecklingsavtal med ett (1) lag. Den
inlånande föreningens lag kan ha upp till fem (5) avtal med fem (5) olika spelare från fem (5)
olika föreningar i samma tävlingsområde. Utlånande förening kan låna ut ett obegränsat antal
spelare.
Ett seniorlag kan således ha 2+2+1 spelare på inlåning.
Ett lag i Juniorelitserien (P19) kan ha 2+1 på inlåning.
Utvecklingsavtal kan tecknas fr.o.m.15 augusti. Komplett avtal ska vara SBF:s kansli tillhanda
senast 15 oktober eller tidigare om spelare ska användas i sanktionerad tävlingscup för att
vara gällande.
Spelare på utvecklingsavtal omfattas inte av karens (spelklar direkt).
Utvecklingsavtal kan endast skrivas för en tävlingssäsong. Spelaren tillhör moderföreningen
efter avslutad säsong.
Huvudklubb med reservlag eller utvecklingslag kan endast ha inlåningsavtal för spelare i ett
eventuellt juniorlag i moderföreningen. Spelare kan dock lånas ut från moderföreningen till
annan förening.
En spelare som gjort en övergång från Elitserien Damer, Elitserien Herrar eller Allsvenskan
Herrar till en förening med amatörstatus får inte teckna ett Utvecklingsavtal med förening i
Elitserien Damer, Elitserien Herrar eller Allsvenskan Herrar för att kringgå regelverket
gällande Utbildningsersättning, TB bilaga 4.
Om spelaren deltar i mer än hälften av den lånande föreningens representationslags
träningmatcher eller av SBF sanktionerade tävlingsmatcher ska, i förekommande fall,
utbildningsersättning utgå enligt Bilaga 4, 4 kap. TB 2020/2021.
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Om spelare som är upptagen på utvecklingsavtal övergår till annan förening, utgår spelaren
från avtalet och får inte ersättas. Detsamma gäller om spelaren av annan anledning utgår ur
avtalet.
Kvalspel: Om huvudklubb och samarbetsklubb deltar i samma kvalgrupp upphör
utvecklingsavtalet att gälla. Om samarbetsklubb kvalar till samma serie som huvudföreningen
får inte spelare med utvecklingsavtal från huvudförening delta i samarbetsklubbens kvalspel.
Undantag från denna regel kan göras för ungdomsspelare som endast är inlånad på ett
utvecklingsavtal för spel på juniornivå eller ungdomsspelare som är utlånad från huvudklubb
till sammarbetsklubbs seniornivå. Så fort spelaren deltar i huvudklubbs seniorspel så bryts
möjligheten till kvalspel med samarbetsklubb. Via utvecklingsavtalet ska huvudklubb
godkänna att ungdomsspelaren får spela kvalspel till samma nivå som huvudförening.
Övergångar inom ramen för utvecklingsavtal sker utan övergångsavgift och
övergångshandlingar.
Avvikelse från denna regel Damer och Flickkallsvenskan (F 17)
Damlag får ha fem (5) utvecklingsavtal, där ingen hänsyn tas till ålder eller spelares position.
Ansökan sker på en av SBF:S framtagen blankett för utvecklingsavtal.
Flickallsvenskan (F 17) erbjuds att ha tre (3) utvecklingsavtal oavsett spelarens position.
Ansökan sker på blanketten för utvecklingsavtal.

3 § Förening som har lag i både Juniorelitserien (P 19) och
Ungdomsallsvenskan (P 19)
Förening ska senast den 15 oktober anmäla till TE två (2) separata trupper för deltagande i
Juniorelitserien (P 19) respektive Ungdomsallsvenskan (P 19). Trupperna ska var för sig
innehålla spelarens namn och personnummer samt ledares namn och kontaktuppgifter. Antal
spelare i respektive trupp är obegränsat. I Juniorelitserien (P 19) ska truppen bestå av minst
15 spelare varav en målvakt.
Förändring av tidigare insända spelartrupper får förekomma med anledning av regelrätta
övergångar till berörd förening. Sådan förändring av spelartruppen ska meddelas TE senast
den 31 december och omfattar endast den/de spelare som tillkommer.
Förening har rätt att ”låna” två (2) utespelare och en (1) målvakt från truppen tillhörande den
högre divisionen Juniorelitserien (P 19) för deltagande i den lägre divisionen
Ungdomsallsvenskan (P 19). Fritt antal spelare får flyttas upp från truppen tillhörande den
lägre divisionen Ungdomsallsvenskan (P 19). för deltagande i den högre divisionen
Juniorelitserien (P 19)
Efter deltagande i annan division än spelares grupptillhörighet återgår berörd spelare
omedelbart till den ursprungliga grupptillhörigheten.

4 § Flera lag i samma serie
Förening har rätt att i samma tävlingsgrupp delta med mer än ett lag. Beslut om detta tas av
TK. På distriktsnivå beslutas detta av respektive SDF:s TK.
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5 § Deltagande i reservlag
Spelare som deltagit i reservlagsserie får av sin förening omedelbart användas för deltagande
i högre serier.
Tre (3) spelare (seniorer) – en (1) målvakt och två (2) utespelare - från representationslagets
senaste seriematch, har rätt att representera sin förening i lägre serie. Ungdomsspelare
omfattas inte av begränsningsregeln utan kan i obegränsat antal vandra fritt mellan
representations- och reservlaget.
Reservlag får delta högst i Div. 1 Herrar.

6 § Rinkbandyspelare
Spelare tillhörande förening med enbart rinkbandy kan erhålla dispens för 11-mannaspel i
annan förening. Dispens söks hos vederbörande SDF.
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Kapitel 4 Ekonomiska bestämmelser
1 § Avgifter
Startavgifter
Följande startavgifter betalas årligen till SBF:
Herrar
Elitserien
Allsvenskan
Div. 1

50 000 kr
20 000 kr
11 000 kr

Damer
Elitserien
Allsvenskan

15 000 kr
10 000 kr

Ungdom
Juniorelitserien (P 19)
11 000 kr
Ungdomsallsvenskan P 19)
6 000 kr
Pojkallsvenskan (P 17)
11 000 kr
Pojkar 16 (U 15/16)
6 000 kr
Flickallsvenskan (F 17)
6 000 kr
Startavgiften ska vara betald inom 30 dagar efter fakturering.
Elitserien Herrar
Deltagande lag i Elitserien betalar förutom startavgiften följande:
Lag som spelar åttondelsfinal: 5 000 kr
Lag som spelar kvartsfinal:15 000 kr
Lag som spelar semifinal: 20 000 kr
Elitserien Damer
Deltagande lag i slutspel om SM betalar ytterligare en avgift på 8 000 Kr.

2 § Force Majeure
SBF ska inför varje säsong avsätta medel så att beloppet för Force Majeure uppgår till
100 000 kr. Medel för Force Majeure tillfaller lag tillhörande Elitserien Damer, Elitserien
Herrar, Allsvenskan Damer, Allsvenskan Herrar samt Div. 1 Herrar. Beloppet ersätter endast
kostnader för kost och logi samt transporter för laget mot verifierade kostnader. Det utgår
ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Förening som begär matchändring eller flyttar match till reservarena ska stå för de eventuella
extra kostnader som kan drabba motståndarlaget, domare och funktionärer. Ersättning till
motståndare utgår endast för kost och logi samt transporter mot verifierade kostnader.
När ansökningar om medel överstiger tillgängligt totalt belopp sker utbetalning av medel i
förhållande till godkända ansökta belopp. Utbetalning sker efter säsongens slut.
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3 § Fördelning av domarkostnader
Beträffande fördelningen av domarkostnader inklusive eventuella sociala avgifter för den
specifika matchen mellan deltagande föreningar gäller följande:
Utjämning av domarkostnader i Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar omfattar
grundseriens samt kvalspel till Elitserien och Allsvenskan Herrar sammanlagda kostnader.
I Div.1 - serierna Herrar sker utjämning i grundserien av domarkostnaderna mellan lag i
samma serie samt kval till Allsvenskan Herrar.
Utjämning av domarkostnaderna i Elitserien Damer och Allsvenskan Damer omfattar
grundseriens samt kval till Elitserien Damer sammanlagda kostnader.
TE administrerar fördelningen av domarkostnader i ovanstående serier.
Föreningarna betalar kostnaderna till domarna direkt enligt fastställda rutiner i 4 kap. 4 §. Efter
säsongens slut ska föreningarna insända en sammanställning av domarkostnaderna till TE.
Utbetalningar till berörda föreningar sker först sedan alla övriga föreningar har fullgjort sina
inbetalningar till SBF.
Sista datum för redovisning är den 15 mars.
Underlåten att i rätt tid skicka in redovisning kan föranleda en straffavgift om max 25 000 kr.

4 § Utbetalning av domarersättningar
Utbetalning av domarersättningen sker genom att föreningen sätter in den på domarens bankeller plusgirokonto senast inom fem bankdagar efter match. Om föreningen önskar, kan
kontant betalning ske i samband med matchen.
Om domaren inte erhållit sin ersättning inom fem (5) bankdagar, ska kontakt tas direkt med
föreningen. Om betalning därefter inte erhållits inom ytterligare fem (5) dagar, ska domaren
meddela detta till TE, som tar över ärendet och tillskriver berörd förening. Om föreningen
därefter inte erhåller betalning, ska TE överlämna ärendet till TK, som övertar den fortsatta
handläggningen av ärendet, inklusive överväganden om en eventuell straffavgift.
Om samma förening vid upprepande tillfällen inte betalar ut domare ersättning, ska det
anmälas till DN för bestraffning.

5 § Förening på obestånd
För förening i Elitserien Herrar som kommit på obestånd gäller ”Reglemente för Elitlicensen
samt tillhörande anvisningar”.
För övriga föreningar gäller följande:
Förening som kommit på obestånd och genomfört ackord kan om inte särskilda skäl
föreligger efter beslut av TK nedflyttas en serie.
Ärende om eventuell nedflyttning handläggs och beslutas av TK. TK:s beslut får, inom 14
dagar från beslutsdagen, överklagas till Förbundsstyrelsen.
Förening som försatts i konkurs (ny förening) får börja om från lägsta distriktsserien.
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Förening får inte delta och kan om inte särskilda skäl föreligger uteslutas ur förbundets
tävlingsverksamhet om man häftar i skuld till SBF eller SDF med ett (1) prisbasbelopp eller
mer. Eventuella skulder ska vara reglerade senast den 30 april. Beslut fattas av TK. TK kan
på grund av platsförhållanden, kommunikationer eller förenings oförmåga att ekonomiskt
trygga deltagande i nationell serie förvägra deltagande i kvalificering och i stället ta ut annan
väl kvalificerad förening.
Det åligger förening som genomfört rekonstruktion som lett till ansökan om
ackordsförfarande eller föreningens genomförande av underhandsackord att omedelbart
anmäla saken till SBF.
Om IdrottsAB försätts i konkurs ska rättigheten att delta i SBF:s tävlingsverksamhet återgå till
den upplåtande föreningen. Ovan angivna bestämmelser om nedflyttning ska därvid äga
motsvarande tillämpning på den förening till vilken rättigheten har återgått. Om det finns
särskilda skäl för att inte besluta om nedflyttning får i stället böter utdömas enligt 14 kap.
RF:s stadgar.
Utöver nedflyttning kan förening bli föremål för bestraffning enligt RF:s bestraffningsregler.
DN har rätt att utdöma tävlingsbestraffning när förening, Idrotts AB eller dess företrädare
eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska
oegentligheter med ett (1) prisbasbelopp eller mer.

6 § Nedflyttning p.g.a. ekonomiska missförhållanden
Såvida det inte finns särskilda skäl ska förenings representationslag efter beslut av TK flyttas
ned i seriesystemet när föreningen:
• Grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning underlåta att
betala skatter och allmänna avgifter,
• Underlåtit att i rätt tid till SBF betala klar och förfallen fordran på betydande belopp.
• Underlåtit att i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala klar och förfallen fordran
på betydande belopp.
Skulderna ska vara reglerade senast den 30 april. Med betydande belopp avses här ett (1)
prisbasbelopp eller mer.
Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter tidpunkten för beslutet
samt avse en (1) serienivå. Beslutet får överklagas till SBF styrelse.
Förening ska nedflyttas till en serie som ligger en serienivå under den nivå föreningen är
behörig att delta i, eller i förekommande fall distriktets lägsta serie.
Utöver nedflyttning kan förening bli föremål för bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Utöver nedflyttning kan förening bli föremål för bestraffning enligt 12 kap. 4 § RF:s stadgar.
DN får utdöma tävlingsbestraffning när förening, IdrottsAB eller dess företrädare eller utövare
inom ramen för den idrottsliga verksamheten gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter.
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Kapitel 5 Arrangörs/förenings skyldigheter, arenakrav,
köldbestämmelser, ogynnsam väderlek
Matchens genomförande
1 § Kallelse och inställelse till match
Arrangerande förening ska meddela gästande förening och funktionärer tid och spelplan för
match senast fyra (4) dagar före matchdagen.
Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så god tid att avslag
kan ske vid fastställd tidpunkt.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.

2 § Match
Match ska börja på fastställt klockslag.
Halvtidspausen får inte överstiga 20 minuter.
Lagen ska ha tillgång till uppvärmningsyta (is eller barmark) 60 minuter före avslagstiden.
Det behöver inte vara matcharenan.
För Elitserien Damer, Elitserien Herrar, Allsvenskan Herrar och Allsvenskan Damer gäller
andra bestämmelser enligt respektive av TE upprättad PM.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser i distriktsserierna.
I förbundsserierna ska arrangerande förening till domare tillhandahålla minst tjugo (20)
matchbollar.

3 § Hemmamatch
Förening ska spela sina hemmamatcher inom hemorten såvida inte annat följer av SBF:s
arenakrav, eller om tävlingsstyrelsen efter framställan från föreningen medger annat.

4 § Tillträde till matcherna
Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller
annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, sexuell läggning, nationellt
eller etniskt ursprung eller religion, får vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller den
som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol. Den
som anträffas inom matcharenan och som bär klädedräkt eller föremål som anges ovan får
avvisas från arenan.

5 § Ordning och säkerhet
Det är arrangerande förenings skyldighet att följa de överenskommelser som träffats
avseende arrangemanget och att vidta alla åtgärder för att skydda domare, övriga
funktionärer och gästande lag från övergrepp samt i övrigt se till att god ordning råder för att
fullgöra uppdraget. Det är vidare arrangörernas skyldighet att svara för, att inte
ovidkommande personer uppehåller sig bakom målburarna eller i övrigt utmed spelplanens
begränsningslinjer.
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Särskilt ska beaktas:
att inte föremål kastas som medför eller innebär fara för personskada,
att ingen olovligen beträder planen och därmed stör ordningen,
att ingen uppträder otillbörligt,
att all pyroteknik och bengaler är förbjudet i samband med match, såvida inte tillstånd har
beviljats av berörd myndighet och TK,
att pyroteknik och bengaler eller liknande på läktarplats eller annan plats där åskådare
befinner sig är förbjudet.
Det är arrangören som ansvarar för att det inte förekommer pyroteknik.
Gästande förening har ansvar för sina supportrar.
Avgränsningsavstånd
I de fall där själva spelplanen inte är effektivt avspärrad för publiken ska en extra linje
utmärkas runt spelplanen på minst två (2) meters avstånd från spelplanens sidlinjer och på
fem (5) meters avstånd från kortlinjerna. Publiken får inte beträda området innanför denna
avspärrningslinje.
Påföljder
Arrangerande och gästande förening, vars supportrar begår ordningsförseelser, kan efter
beslut av DN ådömas straffavgift, upptill 25 000 kr. När förening har visat att man vidtagit
alla rimliga åtgärder för att förhindra ordningsstörningar, har DN rätt att besluta att ingen
straffavgift ska utgå.
Utöver straffavgift enligt ovan kan förening, när det föreligger särskilda skäl, efter beslut av
TK åläggas poängavdrag.
I särskilda fall kan förening anmälas till bestraffning enligt kap. 14 RF:s stadgar. Förening
kan då, efter beslut av DN ådömas böter maximalt 500 000 kr.

6 § Tillstånd för pyroteknik
TK får på ansökan av arrangerande förening tillåta förening att vid match använda av
myndighet godkänd pyroteknik. Tillstånd får avse en viss tid eller visst antal matcher och
förenas med villkor för användningen. Ansökan inklusive nödvändiga myndighetstillstånd,
ska ha inkommit till TK senast två veckor före aktuell match.

7 § Förenings skyldighet – arrangörs avstängning
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, funktionärers,
ledares och supportrars uppförande i samband med match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen i samband med match.
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i
samband med match.
Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt att stänga av
ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag
(2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Denna skyldighet avser endast
åtgärder mot ordningsstörare som föreningen ansvarar för enligt SBF:s tävlingsregler.
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Efter slutsignal får inga spelare/ledare komma fram till domarna vid isen för meningsutbyte.
Vid överträdelse kan bestraffning utdelas av DN.
Representant/er äger rätt att besöka domarrummet efter match för dialog om så önskas.
Uppsökande av domarrummet ska ske tidigast 20 minuter efter slutsignal. Överträdelser mot
tidskravet alternativt olämpligt uppträdande vid besök ska anmälas till administrerande
instans.

8 § Lagens skyldigheter
Förening ska, såvida inte giltigt skäl föreligger, ställa upp med fulltaligt och starkaste lag av
spelare som är berättigade att delta.
Gästande lag ska minst tre dagar före match meddela sin preliminära laguppställning till den
arrangerande föreningen.
Gästande lag ska alltid medföra reservdräkt. Om match spelas på neutral plan behåller den
äldsta föreningen sin dräkt. Vid lika ålder eller om det uppstår svårigheter att bestämma
dräktbyte får lotten avgöra.
Förening som inte medför reservdräkt (tröja och damask/strumpa) åläggs en straffavgift på
5 000 kr.
För Bandyfinalen Herrar och Damer gäller av SBF:s styrelse fastställda föreskrifter. Se bilaga
5 respektive 6.

9 § Spelarförteckning
Spelarförteckning (domarrapport) innehållande spelarnas för- och efternamn samt
personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas
på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från Elitrapport. Detta formulär utgör tillika
domarrapport. Spelarförteckningen för Elitserien Damer, Elitserien Herrar, Allsvenskan
Herrar samt Juniorelitserien (P 19) ska dessutom innehålla namn och funktion på de
personer, högst tio (10) varav fem (5) ersättare/avbytare, som får finnas i det tekniska
området.
I övriga förbundsserier ska spelarförteckningen innehålla namn och funktion med som mest
fem (5) ledare och tio (10) avbytare, som får finnas i det tekniska området
Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska
vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på
spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 60 minuter före avslag överlämna spelarförteckningen till
domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Tillägg av spelare på matchrapporten får göras fram till matchen är slut. Byte av namn på
matchrapporten får göras fram till det att matchen startas. Domare, motståndarlag och
matchsekreterare ska underrättas. Matchsekreteraren ansvarar för att göra byte av spelare
samt göra tillägg av spelare på den digitala matchrapporten alternativt på matchrapporten.
Formuläret ska vara signerat i den digitala plattformen Elitrapport av för laget ansvarig
person.
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Förening har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren,
begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till TE eller, i tillämpliga fall, SDF.
TE och SDF har rätt att vid uppenbart skrivfel av domaren, på eget initiativ rätta
domarrapport.
SDF har rätt att anpassa hanteringen av spelarförteckningar och domarrapporter efter
förutsättningarna i distriktsserierna.

9.1 Antal deltagare i lag
Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar, Juniorelitserien (P 19), Svenska
Cupen Senior och Junior
Lag i ovan berörda serier får ställa upp med fjorton (14) utespelare och två (2) målvakter.
Varje lag har rätt till fem (5) avbytare, varav en är målvaktsavbytare. I seniorbandy får en (1)
av spelarna får vara upp till 19 år (född 2002). Denna ska vara utespelare. Denna ska vara
utespelare. Lagen ska alltid ha två namngivna och fullt utrustade målvakter.
Övriga förbundsserier (Allsvenskan Damer, Div 1 Herrar, Ungdomsallsvenskan (P 19),
Pojkallsvenskan (P 17), Flickallsvenskan (F 17), Pojkar 16 (U15/16), Svenska Cupen
ungdom)
Lag i ovan berörda serier får starta och spela med åtta (8) spelare totalt för att starta
matchen.
Lagen har rätt till max tio (10) avbytare.
I ungdomsbandyn får man ha fritt antal avbytare
SDF beslutar om antal avbytare i de serier som de administrerar.
I Elitserien Damer, Elitserien Herrar, Allsvenskan Herrar och Juniorelitserien (P 19) ska laget
innehålla två namngivna målvakter som är fullt utrustade.

Arenakrav
10 § Anläggning
Match ska spelas på arena eller anläggning som godkänts av SBF. Se bilaga 1.
Arrangerande förening ansvarar för att arena eller anläggning i samband med match är säker
för alla närvarande personer. Föreningen ansvarar för att följa de av SBF fastställda kraven.
Vid spel i Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar ska arenan uppfylla
SBF:s arenakrav.

11 § Bandybana utomhus
SBF:s krav på bandybana utomhus är fastställda i ”Föreskrifter om arenakrav”.

12 § Bandyhall
SBF:s krav på Bandyhall är fastställda i ”Föreskrifter om Arenakrav”
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13 § Spelplanen
Det är domarens skyldighet att hålla spelplanen fri från obehöriga. Likaså ska domare se till,
att avbytare, lagledare och andra medhjälpare uppehåller sig inom det tekniska området vid
avbytarbänkarna.
Det är arrangörens uppgift att hålla spelplanen och området närmast spelplanen fri från
obehöriga. Domare har rätt att blåsa av spelet till dess arrangören åstadkommit en
tillfredsställande ordning i berörda hänseende.

14 § Bollar
Arrangören ska före varje match visa domare att de förfogar över minst tjugo (20) godkända
bollar.
Bollfärg: Följande bollfärger är godkända (nationellt och internationellt):
Mörkröd, orange och cerise (rosa).
Det är inte tillåtet att blanda olika bollar och färger i en och samma match.
På bollarna får det inte förekomma tryck eller annan märkning vid matcher.
TV-sändning: Match som direktsänds i TV ska genomföras med cerisefärgad boll.
Elitserien Herrar: Samtliga elitseriematcher ska genomföras med cerisefärgad boll.

15 § Tekniskt område
Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna.
SDF beslutar vad som gäller i distriktsserierna.

16 § Reservarena
Vid kval- och slutspel ska arrangerande förening ha tillgång till reservarena så att samtliga
matcher kan genomföras på utsatt matchdatum.
Match får inte flyttas till motståndarens arena om inte tävlingsstyrelsen har beslutat om det.
(se kap. 5 3 §)
I Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar får inte motståndarens arena
användas som reservarena.
Vid flyttning till reservarena svarar arrangerande förening för eventuella merkostnader för
motståndare och funktionärer. Ersättning till motståndare utgår endast för kost och logi samt
transporter mot verifierade kostnader.

17 § Matchdräkter
Tröjfärg, spelarnas namn m.m.
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.
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I Elitserien Damer och Elitserien Herrar ska spelarens efternamn finnas på matchtröjans
baksida över eller under siffran.
Elitserien Damer och Herrar, Allsvenskan Damer och Herrar och Division 1 Herrar
Samtliga lag ska ha vit reservdräkt (tröja och damask/strumpa), undantaget de lag som har
vit
TK ska godkänna klubbarnas nya matchtröjor i god tid före seriestart. En bild/skiss ska
då sändas till TE som sedan kontaktar TK för ett godkännnande. TK ska också i vissa
speciella fall ange när klubbarnas reservställ måste användas vid bortamatcher. Speciellt
viktigt är detta vid TV-matcher.
Förening som inte fått matchtröjor godkända kan åläggas en straffavgift på 5 000 kr.

18 § Reklam på Bandyutrustning, Domardräkten, Arenareklam och Isreklam
Bandyutrustning
1) Reklamen behöver inte registreras. Avgifter ingår i startavgiften.
2) Reklam på bandyutrustning får förekomma enligt följande: Tröjor, byxor, strumpor,
hjälmar, målvaktsbenskydd, handskar och klubbor. Reklam får inte anbringas över SBF:s
godkännandemärke och här ska även punkt 9 i bestämmelserna iakttas. Reklam får göras
för ett eller flera företag.
SBF tillåter olika reklam för enskilda spelare. Det innebär således att klubben kan ha en
sponsor för varje spelare.
3) Några måttbegränsningar för dräktreklam förekommer inte. Undantag gäller dock för
tillverkares eller samarbetspartners symbol eller varumärke, som räknas som reklam om
totalmåttet överstiger 30 cm/enhet. Med symbol eller varumärke avses sådan exponering
som användes av tillverkare eller samarbetspartners för ovan nämnda artiklar.
4) Reklam på tröjans ryggsida får placeras över eller under siffran. Siffrans storlek på
seniortröjan ska vara 20-28 cm. På tröjans framsida ska siffran anbringas på högra delen av
bröstet. Siffrans storlek ska vara 8-10 cm.
5) Kommuns namn får användas som reklam.
6) Reklam får inte innefatta sådana texter, som anses anstötliga eller sårande. Reklam får
inte heller göras för alkohol eller tobak. Beträffande politiska budskap se 5 kap.19 §.
7) SBF deltar inte i tvister med anledning av avtal mellan förening och annonsör.
8) SBF ska meddela förening om reklamen inte får användas i viss match, vilket måste
respekteras.
9) Förening kan ansöka om undantag från reklamens utformning, t.ex. runt siffran på ryggen.
Ansökan görs hos till TE.
Domardräkten
SBF innehar ensamt förfoganderätten till reklam på domardräkten.
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Arenareklam
Ingen reklam får förekomma på bollen, målburarna och dess nät.
Reklam på sargens in- och utsida samt hörn- och mittflaggor får förekomma.
I övrigt ska ambitionen vara att ha som mest två (2) reklamrader på banans lång- och
kortsidor.
Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra utföranden eller
material får förekomma som kan vålla skada på spelare eller funktionärer.
Reklamskyltarna ska placeras enligt arenakravens säkerhetsbestämmelser.
Om arenans eller anläggningens utformning inte medger placering av reklamskyltar i enlighet
med vad som anges i föregående stycke får förening, om särskilda skäl föreligger, beviljas
ett tidsbegränsat undantag från bestämmelsen.
Föreningens ansökan om sådant undantag prövas av TE avseende förbundstävlingar och av
SDF avseende distriktstävlingar.
Ansökan om isreklam ska göras till TE med bifogande av skiss utvisande reklamens storlek
och utformning. Isreklamens färgsättning ska vara anpassad så att den inte kolliderar eller
sammanfaller med t.ex. bollens färg eller färgsättningar som allmänt försvårar
deltagande/utövande för spelare, funktionär och publik.
Reklam på isen ska vara begränsad till max sex (6) ytor inkluderande mittcirkeln.
Isreklamens totala tillåtna kvadratmeteryta = 1000 m2. Undantaget frislagscirklarna får ingen
reklam förekomma i straffområdet.
Isreklam får förekomma i frislagscirklarna och mittcirkel vars linjer (cirkel + mittlinje) och
mittpunkt ska vara klart avgränsande från reklam.
Friliggande reklamytor (utanför mitt- och frislagscirklar) får ha ett max mått på 100
m2/reklamyta.
Reklam i isen på utomhusarena får förekomma. Arrangerande förening har ansvar för att
isen är spelbar. Om isen inte är spelbar är arrangerande förening ansvarig för att
reservarena nyttjas och är ansvarig för eventuella extra kostnader för t.ex. motståndare,
domare.

19 § Politiska budskap
Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får
endast förekomma i form av politiska partiers namn eller kännetecken. Andra former av
politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra
liknande aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat). I fall där tvekan
uppstår huruvida en aktivitet innefattar ett politiskt budskap beslutar SBF i frågan.

20 § Resultatrapportering
Alla föreningar i Förbundsserierna är skyldiga att inrapportera slutresultatet till SBF i det
digitala systemet Elitrapport eller via tävlingssystemet FX.
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Förening som inte fullgör rapportskyldigheten får åläggas en straffavgift på 2 000 kronor för
varje enskilt fall.

21 § Köldbestämmelser
Köldbestämmelserna gäller för mycket låg temperatur, som kan medföra risk för köldskador.
Köldgränser
Prognoser som vid matchtillfället aviserar köldläge som överskrider föreskrivna köldgränser
innebär att administrerande instans/serieledare i möjligaste mån ska förhindra gästande lag
att påbörja resa till berörd spelort.
Prognosen ska inhämtas från webbsida www.smhi.se
Matcher för seniorer
Följande temperaturgränser gäller för spel för seniorer:
Under – 17° C spelas matchen 3 x 30 min med pauser på maximalt 15 min mellan
perioderna. Temperatur under – 22° C innebär att matchen ställs in.
Matcher för barn och ungdom
Följande temperaturgränser gäller:
Under – 15° C spelas matchen 3 x 30 min (eller annan tidsuppdelning i tre perioder vid
kortare matchtid) med pauser på maximalt 15 min mellan perioderna. Temperatur under –
20° C innebär att matchen ställs in.
Domarna ska komma ihåg att byte av planhalva alltid ska ske efter 45 minuters spel eller
motsvarande tid för halvtid för ungdomsbandy.
Ungdomsspelare i seniormatcher
För ungdomsspelare som deltar i seniorspel gäller temperaturerna för seniorbandy. Det är
lagledaren som tillsammans med spelaren som tar beslutet om spel och därmed även allt
ansvar. En ungdomsspelare som deltar i seniorspel har alltså, om den egna lagledaren så
beslutar, ”dispens” för spel i temperaturintervallet -20° C till -22° C.
Ansvarig för beslut
Inblandade föreningar och domaren tillsammans med serieledare är ansvariga för att
köldregler följs och att beslut fattas.
För alla matcher (barn, ungdom och seniorer) är det ledarna och domaren som mäter
temperaturen och ser till att gällande bestämmelser följs.

22 § Övriga spelförhållanden som kan leda till uppdelning av matchtid
Skulle spelplanen på grund av snöfall, regn eller blåst vara ospelbar ska domaren besluta att
matchen ska spelas i ett flertal perioder för att få tillfälle till röjning flera gånger. Domaren
avgör röjningstillfällets/pausens längd. Domaren ska också, om snöfall eller regn upphör
under match, beordra röjning.
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Avblåsning bör ske då spelet är i ”neutral zon”. Spelet sätts igång med tekning på
mittpunkten. Byte av planhalva ska alltid ske efter 45 min.
Tät dimma och storm kan också utgöra matchhinder. Om detta omöjliggör för domaren att se
samtliga spelare och bollen på spelplanen gäller följande:
a) Om matchen inte börjat, ska den uppskjutas tills dimman skingrats eller stormen
bedarrat. Om ingen förbättring sker inom 45 min ska matchen inställas.
b) Om matchen påbörjats ska matchen avbrytas, vilket kan ske en eller flera gånger, tills
dimman har lättat. Varje matchavbrott får inte överstiga 30 min. Om uppehållet blir
längre än 30 min ska matchen brytas. Detsamma gäller vid storm.

23 § Uppskjuten match
Match kan på grund av regn, snö, blåst eller andra väderleksförhållande bli uppskjuten eller
flyttas till annan arena (reservarena). Om anläggningen är obrukbar och isen inte är i
spelbart skick kan matchen bli uppskjuten eller flyttas till reservarena. Detta sker i samverkan
mellan berörda föreningar och serieadministratörer. Om föreningarna inte kommer överens
om speldag eller spel på reservarena, kan TK besluta enligt följande:
a) Matchen flyttas till av TK godkänd reservarena eller skjuts upp till senare speldag.
Arrangörsklubben är skyldig att svara för merkostnader både för den egna föreningen och
motståndarlaget.
b) Matchen flyttas till motståndarnas arena, om denna förening kan ordna matchen. Den
ursprungliga matcharrangören är alltjämt arrangör och svarar för matchkostnaderna inklusive
resekostnaderna (billigaste färdsätt) för motståndaren.
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Kapitel 6 Funktionärer
1 § Domare
1.1 Krav på domare
Nationell match ska ledas av domare som godkänts av SBF respektive SDF. I
förbundsserierna ska domare, assisterande domare och, i förekommande fall, fjärdedomare
vara på idrottsplatsen för att inspektera spelplanen minst en (1) timme före matchstart. I
Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar ska domare vara på arenan två
(2) timmar före match.
Särskilda tävlingsbestämmelser för Elitserien Damer, Elitserien Herrar, Allsvenskan Damer
och Allsvenskan Herrar föreskriver vad som gäller i samband med en domarskada vid match
i dessa serier. I Elitserien Herrar ersätter fjärdedomaren vid skada. Om domare skadas i
matcher i övriga serier döms matchen av två (2) domare eller i förekommande fall av en (1)
domare.
Domare kan inte avsäga sig internationella uppdrag utan särskilda skäl, som ska
underställas RDK.
1.2 Domaruttagning
I förbundsserierna ska domare utses av RDK:s domaransvariga. Tredomarsystemet ska
tillämpas i Elitserien Damer, Elitserien Herrar, Allsvenskan Herrar och Juniorelitserien (P 19). I
Allsvenskan Damer och Div. 1 Herrar. ska tredomarsystem nyttjas så långt det är möjligt. I
förbundsserierna bör endast förbundsdomare tjänstgöra.
I Elitserien Herrar i de matcher där en fjärde domare nomineras fastställs uppgifter av RDK i
en befattningsbeskrivning.
Nomineringar av domare till övriga serier sker via berört SDF.
1.3 Domardräkten
Domare ska vara iklädd reglementsenlig domardräkt. Domarens dräkt ska ha en klart
avvikande färg från båda lagen. I första hand ska grön domarjacka användas. I andra hand
används en randig (horisontell) domarjackan.
TK ska godkänna domardräktens utseende.
SBF har ensamt förfoganderätt över reklam på domardräkterna, och reklam ska godkännas
av TK.
1.4 Domarens ansvarsområden och skyldigheteter i samband med match
Domaren har ett antal ansvarsområden och skyldigheter i samband med match. Detta
innefattar följande områden:
Spelplanen
Material och utrustning för spelarna
Matchsekretariat
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Ansvarsområdena och skyldigheterna är fastställda i bilaga 2: ”Föreskrifter för domarna i
samband med match”.

2 § Matchdelegat
TK får utse matchdelegat till matcher i förbundstävlingar. Utsedd person ska vara väl
förtrogen med SBF:s tävlingsregler och ha genomgått av SBF godkänd delegatutbildning.
Ledamot i SBF:s beslutsorgan som prövar tävlingsärenden får inte utses till matchdelegat.
SBF har rätt att utfärda anvisningar för matchdelegat.

3 § Supervisor
RDK får utse Supervisor till matcher i förbundsserier. Utsedd Supervisor ska vara väl
förtrogen med SBF:s tävlingsregler och årligen genomgå en av RDK godkänd utbildning.
Supervisor som är SBF:s officiella representant på matchen, som ska bedöma domarteamets
prestationer i matchen och ge råd till hur domarteamet och enskilda domare kan utveckla sin
prestationsförmåga.
Supervisor ska också vara observant på eventuella arrangemangs- och säkerhetsbrister
kring matcharrangemang och skriftligen delge TK och DN dessa.
Supervisor ska också vid matchstraff (grov förseelse) inkomma med skriftlig rapport till DN
med synpunkter på förseelsen.
Supervisor kan också av TK tilldelas speciella uppgifter kring matcharrangemang såsom
kontroll av spelares utrustning.
När matchdelegat finns på samma matcharrangemang underställs supervisor
matchdelegaten gällande arrangemangs- och säkerhetsbrister.
SBF har rätt att utfärda anvisningar för Supervisor

4 § Säkerhetsansvarig i arrangerande förening
Arrangerande förening ska utse en arrangemangs- och säkerhetsansvarig person för varje
hemmamatch. TK får vid behov utse matchdelegat för särskilt uppdrag.
TK har rätt att från serie utesluta förening, som uppenbart misskött matcharrangemang.
I Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar är det obligatoriskt med en
säkerhetsansvarig. Den säkerhetsansvarige ska delta i säkerhetsutbildningar anordnade av
SBF. Förening som uteblir eller inte deltar på säkerhetsutbildning får av TK åläggas en
straffavgift enligt 1 kap. 14 §.

5 § Matchobservatör
SDF får utse matchobservatör i distriktsserierna.

6 § Matchsekreterare och speaker
Vid matcher i förbundsserier samt internationella matcher ska en matchsekreterare
tjänstgöra. Arrangerande förening utser matchsekreterare, och gästande lag har rätt att
tillsätta en biträdande matchsekreterare. I samtliga serier ska matchsekreteraren ha
genomgått utbildning. Matchsekreteraren är ansvarig för tidkontroll av utvisade spelare och
meddelar när spelare får återinträda i spelet. Matchsekreteraren som ansvarar för
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utvisningarna är skyldig att upplysa lagens ledare och publiken när det återstår ca: 1 min av
utvisningstiden och att av domaren beordrade tidstillägg under utvisningstiden läggs till den
tid spelaren inte får delta i spelet.
I Elitserien Damer, Elitserien Herrar, Allsvenskan Damer och Allsvenskan Herrar ska det
finnas av föreningen särskild utsedd matchspeaker.

7 § Läkare och sjukvårdspersonal
Elitserien Herrar och kval till Elitserien Herrar
Vid bandymatch ska finnas läkare/alternativt ambulanssjukskötare/akutsjukskötare med lång
erfarenhet av att bedöma skador som kan uppkomma. Personen ska ha förmågan att
bedöma vilken vård som krävs, omhänderta/behandla skada på plats, att avgöra om
specialistvård krävs och avgöra om spelaren kan fortsätta att spela efter inträffad skada.
Elitserien Damer och Allsvenskan Herrar
Vid matcher i Elitserien Damer och Allsvenskan Herrar ska det finnas utbildad sjukvårdare
(t.ex. sjuksköterska). Sjukvårdaren ska finnas i närheten av spelarbänkarna under match
och ska identifieras med s.k. neonväst eller annan särpräglad klädsel. Arrangören har till
uppgift att informera domarteamet var sjukvårdaren finns placerad.

8 § Sargvakt (Bollpojkar och bollflickor)
Arrangerande förening ska utse och tillsätta erforderligt antal sargvakter.
Sargvakten ansvarar förutom att sargen är på rätt plats att det finns bollar i
bollkorgarna.
Som ett komplement till sargvakten kan föreningen tillsätta bollflickor/pojkar
Sargvakt ska vara klädda i färger som klart skiljer sig från spelarnas respektive domarnas
dräkt.
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna avseende bollpojkar och bollflickor.

9 § Domarvärdar
I Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar ska finnas särskilt utsedda
domarvärdar av arrangören.
Domarvärdarna ska
-

assistera domarna före, under och efter match.
se till att hemmalagets tränare träffar domarteamet 1 timme och 40 minuter före
matchstart.
se till att bortalagets tränare träffar domarteamet 1 timme och 30 min före matchstart.
Se till domarna har en bra arbetsmiljö.
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Kapitel 7 Bestraffningar
Bestraffningar kan ske dels enligt 14 kap. RF:s stadgar dels enligt SBF:s
tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Beträffande ärendehantering se kapitel 8.

1 § Utvisning av spelare
1.1 Allmänt
Spelare som fått grovt matchstraff i tävlingsmatch ska stå över nästföljande tävlingsmatch
oavsett om matchen spelas enligt serie- eller utslagsmetoden. Avstängningen gäller samma
tävlingsnivå (Seniorer Damer/Herrar, Junior/Flick 17-19 år, Ungdomslag 16 år och yngre).
DN kan besluta att – utöver den automatiska avstängningen – stänga av en spelare
ytterligare match/matcher under utredning.
Spelare kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av DN.
DN får besluta att spelare inte har rätt att deltaga i tävling och uppvisning och/eller utöva
uppdrag inom bandy därjämte, om förseelsens art eller särskilda omständigheter föreligger,
deltagande i tävling och uppvisning och/eller utöva uppdrag inom alla idrotter anslutna till RF
under tiden spelaren är avstängd.
Bestraffning i slutet av säsongen som inte kan verkställas får enlig RF:s stadgar genom
beslut av DN överföras och verkställas nästa säsong.
För spelare som fått grovt matchstraff i träningsmatch gäller att DN fastställer den tid
spelaren ska vara avstängd. Spelaren är med automatik avstängd nästkommande match.
Spelare som fått grovt matchstraff får under resterande del av matchen och i följande
match/matcher spelaren är avstängd 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.
1.2 Lindrig utvisning
Spelaren är utvisad resterande matchtid och laget spelar reducerat under 10 minuter
(fulltidsutvisning)
1.3 Grov utvisning
Spelaren är avstängd med automatik i nästkommande träning- eller tävlingsmatch.
Disciplinnämnden gör en utredning om händelsen, innan spelare kan bli föremål för
ytterligare bestraffning.
DN kan besluta att – utöver den automatiska avstängningen – stänga av en spelare
ytterligare match/matcher under utredning.
Om spelare erhåller grov utvisning i match i förbunds- eller distriktsserierna ska domaren
matchdagen meddela detta via SMS till TE. Skriftlig anmälan ska omgående ställas till TE.
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På www.svenskbandy.se publiceras besluten om avstängningar i matcher som administreras
av SBF.
1.4 Digitala matchrapporten
Såväl lindrig som grov utvisning ska anges på den digitala matchrapporten.

2 § Bestraffning av ledare
Avstängd spelare i ledarroll
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där
spelaren erhöll sin avstängning under tiden denne är avstängd. Det innebär bl.a. att spelaren
inte får befinna sig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera
eller ha annan kontakt med sitt lag.
2.1 Allmänt om bestraffning av ledare
Ledare, tränare eller annan funktionär som gör sig skyldig till olämpligt uppträdande kan
avvisas. Detta gäller från det att domaren beträtt spelplanen före match till dess att domaren
har lämnat spelplanen. Ledare får inte inleda diskussion med domarna när dessa är kvar på
planen eller på väg från planen till omklädningsrummet (se 5 kap 7 §)
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.
2.2 Lindrig förseelse ledare uppsatta på bänklista
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.
2.3 Avvisning för grov förseelse
Om förolämpning eller annat otillbörligt uppträdande ska anmälas för bestraffning, ska en
anmälan skickas till DN. Anmälan ska innehålla en gärningsbeskrivning.
Avvisad person får utöver vad som föreskrivs åläggas ytterligare bestraffning av DN.
2.4 Avvisning i samband med avbruten match m.m.
I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för rapport/anmälan för
ledares olämpliga uppträdande, konsekvenserna av de händelser som inträffat under
matchen.
40

Ledare, som avvisats för olämpligt uppträdande i match som ska spelas om i sin helhet, ska
stå över i samma tävlings nästkommande match. Ledare, som varit avstängd i match som
ska spelas om i sin helhet, ska stå över i samma tävlings nästkommande match.
I avbruten match där resultatet fastställts och matchen inte spelas om ska konsekvenserna
av de händelser som inträffat under match såsom avvisningar och för ledare som varit
avstängd gälla som om matchen hade fullföljts.
I match som återupptas efter att ha varit avbruten ska avvisning som erhållits före det att
match avbröts föranleda avstängning först när matchen är slutförd.
Ledare kan inte bestraffas, oaktad bestraffning enligt RF:s stadgar, enligt ovan förrän det
slutligt avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet ska fastställas.
2.5 Spelande ledare
Om lagledare, tränare eller annan avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte
vara antecknad samtidigt under rubriken ledare.
Vederbörande betraktas då endast som spelare och bestraffas enligt det som gäller spelare.

3 § Obehörig spelare
3.1 Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande föreningen två poäng.
Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare
för den icke felande föreningen, 5-0.
I seriematch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga fråntas båda
föreningarna erhållna poäng och tilldelas vardera 0-5 i målskillnad.
I de fall spelare varit obehörig p.g.a. avsaknad av registrering för aktuell förening ska dock,
om spelaren senast på tredje dagen efter erhållen uppmaning i samband med kontroll av
spelares behörighet registreras av föreningen, poängförlust dömas endast för den sista av de
matcher där spelaren vid förseelsens påtalande spelat.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, bestående i
exempelvis föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i föreningens medlemsmatrikel,
föreningens underlåtenhet att anteckna spelaren på spelarförteckningen eller då spelaren
deltog i spel som amatör trots krav på spelaravtal enligt SBF:s representationsbestämmelser,
eller om andra särskilda skäl föreligger ska fastställande av resultatet 0-5 ersättas med att
den felande föreningen kan åläggas straffavgift om högst 25 000 kr.
3.2 Tävling enligt utslagsmetoden
Om obehörig spelare deltagit för förening i match som ingår i tävling som spelas enligt
utslagsmetoden ska felande förening uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga beslutar respektive
beslutande organ i frågan.
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Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, bestående i
exempelvis föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i föreningens medlemsmatrikel,
föreningens underlåtenhet att anteckna spelaren på spelarförteckningen eller om andra
särskilda skäl föreligger ska den felande föreningen istället för att uteslutas ur tävlingen
åläggas straffavgift om högst 25 000 kr.

4 § Övriga händelser och Videogranskning
Det förhållandet att en händelse varit föremål för domarens prövning under match utgör inget
hinder mot att samma förseelse i förekommande fall blir föremål för anmälan till bestraffning
enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Har det under eller i samband med match förekommit en händelse som fordrar särskild
redogörelse ska sådan insändas till DN. Om en videoupptagning åberopas i ett ärende med
påståenden om fel eller förbiseenden från domarens sida, som regleras i Bilaga 11
”Föreskrifter för videogranskning” får DN inhämta utlåtande från VGG.

5 § Påföljder till följd av händelser vid match
5.1 Straffavgift
Förening som brutit mot bestämmelserna i 5 kap. 5 § angående ordning och säkerhet kan
åläggas en straffavgift till SBF om högst 25 000 kr att inbetalas inom 30 dagar från
beslutsdagen.
5.2 Böter
Förening kan anmälas till bestraffning och åläggas böter på max 250 000 kr enligt 14 kap.
RF:s stadgar.
5.3 Förmildrande omständigheter
Som förmildrande omständighet vid val av påföljd efter händelse enligt 5 kap. 5 § ska särskilt
beaktas om föreningen före, under och efter händelsen vidtagit åtgärder för att upprätthålla
ordning i enlighet med gällande tävlingsbestämmelser.

6 § Protester
6.1 Protester avseende domarens beslut
Protester avseende regelbrott som inte är att hänföra till fakta som rör matchen, ska anmälas
till TE senast kl.12.00 dagen efter match.
Domarens beslut i fakta som rör matchen är enligt 17 § i spelreglerna slutgiltiga.
Fel begångna av matchsekreterare. är att hänföra till fakta som rör matchen och kan inte
leda till omspel.
Om det framkommer, oavsett inkommen protest, att domarens beslut grundar sig på eller
innehåller uppenbara felaktigheter som medför betydande skaderisk för spelare, ledare,
domare eller övriga funktionärer får DN ändra domarens beslut och utdöma annan påföljd.
Om det i ärendet åberopas en videoupptagning får DN inhämta ett utlåtande från VGG enligt
Bilaga 11 ”Föreskrifter för videogranskning”.
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6.2 Okvalificerade/Olicensierade/Obehörig spelare
Protest om okvalificerade/olicensierade spelares deltagande i tävlingsmatch ska för att tas
upp till prövning anmälas till TK senast sju (7) dagar efter händelsen.
TK:s prövning omfattar även de tävlingsmatcher som har föregått den aktuella matchen.
6.3 Formalia och avgift
Protest ska inlämnas skriftligen och innehålla de skäl som åberopas och vara undertecknad
av behörig person i föreningen.
Protesten ska åtföljas av en avgift på 1000 kr. Avgiften återbetalas om protesten bifalls.
Ett exemplar av protesten översänds till den part mot vilken protesten är riktad och denne
ska ges tillfälle att avge en förklaring inom den tid TK har angivit. Part har rätt att närvara
tillsammans med ett ombud vid protestens behandling.

7 § Våld mot funktionär
Om förenings ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig,
under pågående match eller i anslutning därtill brukat våld mot funktionär, har respektive
beslutande organ rätt att besluta om högst fyra poängs avdrag.
I tävlingar administrerade av SBF/ SDF beslutar DN.

8 § Diskriminerande företeelser
Den som under eller i samband med match genom ord eller handling uttrycker sig kränkande
mot person eller grupp av personer eller visar missaktning för folkgrupp eller annan sådan
grupp av personer med anspelning på till exempel kön, könsidentitet, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder
eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, ska ådömas en straffavgift
eller anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Förening, vars supportrar gör sig skyldiga till diskriminerade handlingar enligt föregående
stycke, ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. När omständigheterna är
särskilt allvarliga får därutöver beslutas att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare,
vilken påföljd kan kombineras med poängavdrag. Om berörd förening kan visa att det
föreligger förmildrande omständigheter beträffande föreningens ansvar för en inträffad
händelse, ska detta beaktas vid bestämmande av påföljd.

9 § Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare
Den som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inklusive men inte begränsat till, den
som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning
för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung eller religion, ska vägras tillträde till matcharena. Detsamma
gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller
symbol liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation
och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning. Den som anträffas inom matcharenan
och är berusad eller som bär kläder eller föremål som anges i föregående stycke ska avvisas
från arenan.
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Den som försöker införa eller använda så kallad vuvuzela (lepata) på matcharenan får
vägras tillträde till arenan eller avvisas från arenan.
SBF, SDF och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda personer som fyllt femton år
tillträde till sin matcharena. Förbudet kan avse en tid om högst två år. Den anmälde ska ges
tillfälle att yttra sig före beslutet. Beslutet ska avfattas skriftligen samt innehålla uppgift om att
beslutet får överklagas.
Förenings och SDF:s beslut att förbjuda persontillträde till sin matcharena får inom två
veckor från beslutsdagen överklagas till DN. DN:s beslut får inom två veckor från
beslutsdagen överklagas till RIN. SBF:s beslut att förbjuda persontillträde till sin matcharena
fattas av DN och får inom två veckor från beslutsdagen överklagas till RIN.
För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s
stadgar.
Om det slutliga beslutet om förbud av särskilda skäl inte kan avvaktas, får SBF, SDF eller
föreningen besluta att förbudet ska gälla tills vidare i avvaktan på att frågan avgörs slutligt.
Beslut om avstängning som fattas av SBF eller förening tillhörande förbundsserierna, får
utsträckas till att omfatta samtliga matcharenor som nyttjas av föreningarna i
förbundsserierna samt arenor där landskamper spelas i Sverige.

10 § Anti-Doping
10.1 Allmänt
Doping är förbjudet i enlighet med RF:s antidopingreglemente.
10.2 Tävling enligt seriemetoden
I seriematch där två eller flera spelare deltar och som döms för brott mot RF:s regler mot
doping får den icke felande föreningen två poäng.
Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare
för den icke felande föreningen, 5–0.
I seriematch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s
regler mot doping fråntas båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas vardera resultatet 05.
10.3 Tävling enligt utslagsmetoden
I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmetoden, i vilken två eller fler spelare
som dömts för brott mot RF:s regler mot doping spelar, ska felande förening uteslutas ur
tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s
regler mot doping beslutar respektive beslutande organ i frågan.
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11 § Matchfixning och otillåten vadhållning
”Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrott verksamhet” gäller
i alla avseenden inom SBF:s verksamhetsområde. Det är en skyldighet för SBF, SDF,
medlemsföreningar, förtroendevalda och andra ledare, idrottsutövare, domare och övriga
tävlingsfunktionärer att ha vetskap om vid var tid gällande bestämmelser i detta reglemente.
Det är också förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av resultatet
av en match eller delmoment av en match, som är föremål för vadhållning, oavsett om
personen själv eller genom ombud ingått vadhållning.
En spelare, ledare, domare eller annan berörd person som blir kontaktad av någon annan för
att medverka till manipulation eller otillåten vadhållning, eller har kännedom om sådan
verksamhet, är skyldig att omgående underrätta SBF om detta.
Den som medverkar eller försöker medverka till förseelser enligt ovan ska anmälas till
bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler
kan komma att förbjudas tillträde till matcharena under viss tid eller all framtid.
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Kapitel 8 Ärendehantering
1 § Administration
SBF administrerar följande serier och slutspel och kval till dessa serier:
Elitserien Damer
Elitserien Herrar
Allsvenskan Damer
Allsvenskan Herrar
Div. 1 Herrar
Speedbandy Damer och Herrar
Flickallsvenskan (F 17)
Juniorelitserien (P 19)
Ungdomsallsvenskan (P 19)
Pojkallsvenskan (P 17)
P 16 (U 15/16)
SBF administrerar cuper för Damer och Herrar, P 19, P 17, F 17.
Övriga serier administreras av SDF.

2 § Tävlingsstyrelse
TK är tävlingsstyrelse för förbundsserierna och slutspel och kval till dessa serier.
Tävlingsstyrelse i övriga serier är SDF: styrelse eller av SDF utsedd kommitté.
Ärenden som kan påverka SBF:s sammansättning av förbundsserierna ska hänskjutas till TK
för beslut. TK:s beslut får överklagas till SBF:s styrelse.

3 § Beslutsorgan
3.1 SBF:s Disciplinnämnd
DN beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt SBF:s tävlingsregler och i
bestraffningsärenden enligt 14 kap RF:s stadgar samt RF:s matchfixingreglemente.
3.2 SBF:s Tävlingskommitté
TK beslutar i övriga tävlingsärenden, såvida inte annat sägs, i sin egenskap av
Tävlingsstyrelse.
Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp ett ärende till prövning ska TK efter hörande
med DN besluta om vilket organ som ska besluta i ärendet.
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3.3 SBF:s Licensnämnd
LN beslutar i ärenden enligt SBF:s reglemente för elitlicensen.

4 § Rätt att initiera tävlingsärende
Berörd part får begära prövning av tävlingsärende enligt förevarande bestämmelser. Utöver
detta har respektive beslutande organ rätt att på eget initiativ, i syfte att skydda tävlingens
sportsliga integritet, ta upp ett tävlingsärende till prövning.

5 § Rätt att initiera ärende rörande tävlingsbestraffning
Endast berörd part får framställa om ärende rörande tävlingsbestraffning enligt förevarande
bestämmelser. Med berörd part i ärende rörande tävlingsbestraffning gällande obehörig
spelare eller matchresultats giltighet avses förening vars lag deltar i den aktuella
seriegruppen eller, om utslagsmetoden tillämpas, tävlingen. Om det finns särskilda skäl får,
utöver vad som sägs i första stycket, behörigt beslutande organ på eget initiativ ta upp
ärende om tävlingsbestraffning till prövning oavsett när och på vilket sätt de
bestraffningsgrundande omständigheterna kommit till organets kännedom.
Ändring av poäng och målresultat får inte göras senare än 14 dagar efter tävlingens sista
match. Undantag får göras om särskilda skäl föreligger eller om handläggningen av ett
sådant ärende påbörjats senast fem dagar efter tävlingens sista match.

6 § Framställans giltighet
6.1 Allmänt
Protest avseende spelplanens storlek, domares behörighet, materiel eller anordningar vid
tävlingsplatsen är inte giltig och ska avvisas om inte berörd förening före matchen skriftligen
till domaren anmält sin avsikt att ge in protest.
Framställan i tävlingsärende och ärende om tävlingsbestraffning ska vidare för att äga
giltighet:
• Inkomma skriftligen och innehålla de skäl på vilken den grundar sig
• Vara undertecknad av berörd person eller behörig person i berörd förening
6.2 Ärende rörande obehörig spelare och/eller matchresultats giltighet
Utöver kraven i 5 § ovan ska framställan rörande obehörig spelare och/eller matchresultats
giltighet åtföljas av avgift om 1000 kr. Avgiften återbetalas om framställan bifalls och den
felande föreningen åläggs därvid en administrationsavgift om 1000 kr.
Framställan rörande obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska ha inkommit till
behörigt organ senast inom fem (5) dagar från matchdagen för att kunna prövas.
Framställan avseende en förenings två sista matcher i en tävling samt match i kvaltävling
ska för att vara giltig inlämnas närmast följande vardag efter matchdagen.

7 § Kommunikation
Berörd part ska ges tillfälle att komma in med yttrande över framställan. Part ska yttra sig
inom tre (3) dagar från partens mottagande av framställan.
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Upptagning av rörliga bilder som åberopas som bevismaterial i ett tävlingsärende eller
ärende som rör tävlingsbestraffning ska levereras till vederbörande beslutsorgan. Detta
gäller även bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s stadgar.

8 § Muntlig förhandling
Respektive beslutande organ får besluta om muntlig förhandling. Samtliga parter ska kallas
till sådan förhandling. Part får närvara genom befullmäktigat ombud.

9 § Överklagande
9.1 Allmänt
Respektive beslutande organs beslut får överklagas av berörd part. Överklagande ska för att
vara giltigt:
•
•
•

Vara undertecknad av behörig person i föreningen
Inges till den i beslutet angivna besvärsinstansen
Lämnats senast inom två veckor från det att beslutet meddelats (d.v.s. den dag
beslutet daterats)

För sent inkommet besvär får tas upp till prövning om det kan styrkas att överklagningstiden
inte har kunnat iakttas.
9.2. SBF:s Disciplinnämnd
DN:s beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap RF:s stadgar och i ärende om
tävlingsbestraffningar, undantaget beslut om straffavgift, samt förseelser mot RF:s
matchfixingsreglemente får överklagas hos RIN. Beslut om straffavgifter överklagas till TK
som andra instans. TK:s beslut får överklagas hos RIN.
9.3 SBF: s Tävlingskommitté
TK:s beslut i andra tävlingsärenden än tävlingsbestraffningar får överklagas hos
Förbundsstyrelsen.
9.4 SBF:s Licensnämnd
LN:s beslut får överklagas hos Förbundsstyrelsen.
9.5 SBF:s styrelse
Förbundsstyrelsens beslut får överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp ett ärende krävs
prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § i RF:s stadgar
9.6 Serier och cuper som administreras av SDF

TK:s beslut i övriga tävlingsärenden får överklagas hos Förbundsstyrelsen
10 § Omprövning
Finner beslutande organ att ett beslut fattat i ett tävlingsärende är uppenbart oriktigt på grund
av nya omständigheter, får beslutsorganet ändra beslut utan att det blir till nackdel för
parterna i ärendet. Sådan omprövning får dock inte ske när det ursprungliga beslutet har
överklagats.
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11 § Jäv
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten själv eller
ledamotens organisation är part, eller av vars utgång ledamoten eller ledamotens
organisation kan vara beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten
tidigare deltagit, eller i vilket ledamoten på annat sätt får anses vara jävig.
Varje ledamot är själv skyldig att anmäla att ledamoten är jävig eller att ledamotens
opartiskhet kan ifrågasättas.

12 § Inhibition
Begäran om inhibition av beslut i tävlingsärenden, det vill säga att beslut tills vidare i
avvaktan på slutlig prövning inte ska gå i verkställighet, kan ges till den i beslutet angivna
besvärsinstansen. Angiven beslutförhet avser även beslut om inhibition.
Inhibitionsmöjlighet ska tillgripas endast när det är sannolikt att det överklagade beslutet
kommer att ändras. Avslag på begäran om inhibition kan överklagas till den i beslutet
angivna besvärsinstansen.
Besvärsinstans har rätt att på egen begäran besluta om inhibition.

13 § Preskription
Straffavgift eller annan påföljd får inte åläggas någon senare än sex månader efter det att
händelsen begicks eller blev känd.
Ett ärende enligt förevarande tävlingsbestämmelser kan inte bli föremål för prövning senare
än ett år från det aktuella sakförhållandet ägde rum.
Undantag från bestämmelserna ovan gäller vid prövning av ärenden om nedflyttning i
seriesystemet som grundar sig på en förenings grova åsidosättande av vad som ålegat
föreningen genom att i avsevärd omfattning underlåta att betala skatter och allmänna
avgifter. Ett sådant ärende får inte tas upp till prövning senare än sex månader efter det att
domstols eller annan myndighets dom eller beslut vunnit laga kraft.

14 § Tvister
Tvister angående spelaravtalet eller annan civilrättslig tvist mellan förening, spelare, ledare
och funktionär får inte väckas vid allmän domstol utan ska hänskjutas till SBF:s skiljenämnd.
Se bilaga 8.

15 § Övrigt
Tävlingsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa
tävlingsbestämmelser.
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