Inbjudan till
Seriespel och DM 2019/20
Avgifter
Kansliavgift
1 500 kr
Damer

Div. 1 11 000 kr
Utv.
5 000 kr

Nu är det dags att anmäla sig till 2019/2020 års seriespel i innebandy i Västerbotten.
Senast 23 april 2019 ska anmälan vara Västerbottens Innebandyförbund (VIBF) tillhanda.
Föreningen måste förutom att betala stadgade avgifter, även inkomma med skriftlig bekräftelse
Samtliga avgifter faktureras av VIBF under maj månad.

Herrar/Damer - Representationslag

Samtliga representationslag på herrsidan erbjuds plats i Herrar division 2 med undantag för lag från den
Norra länsdelen som även erbjuds plats i Herrar division 3 Norra.
Samtliga representationslag för damer erbjuds plats i division 1.

Herrar
Div. 2 11 000 kr
Div. 3 8 000 kr
Utv.
5 000 kr
Sunday League
8 000 kr
DM
Avgift vid
komplettering av
lag till DM.
500 kr

Avhopp
Från anmäld plats
i seriespelet efter
1 juni.
Serieavgiften
Från anmäld plats
i seriespelet efter
15 augusti.
2 x Serieavgiften

Anmälan
Sista
Anmälningsdag
Seniorserier
23 april 2019
Utvecklingsserier
23 april 2019
Sunday League
26 augusti 2019

Damer division 1 och Herrar division 2 spelas med effektiv speltid.
• En utvecklingsseriemodell erbjuds på dam– och herrsidan som omfattar utvecklingslag, juniorer samt
pojkar/flickor16. Seriemodellen har använts på både dam– och herrsidan under några säsonger och kan
ses som en fortsättning på SIU-modellen som tillämpas i ungdomsserierna. Syftet med modellen är att
möjliggöra en bra utveckling för föreningarnas spelare i nivåerna mellan ungdomsserie och
representationslag.
• Gemensamma lag från två föreningar kan anmäla sig till serien.
• Matcherna i dessa serier spelas 3 x 20 min med effektiv tid sista 3 min.
• Efter sista anmälningsdag kallar VIBF till möte där serieindelningarna fastställs tillsammans med
berörda föreningar och lag. Viktigt att samtliga anmälda lag finns representerade på mötet.
Följande gäller ENDAST för utvecklingslag i Herrar Div. 3 Norra:
• Det ska skilja minst en division mellan föreningens ordinarie representationslag och utvecklingslaget.
• Föreningen erhåller endast en plats i DM.
• Vid deltagande i DM eller SM kan man fritt använda spelare från båda lagen.
• Spelarövergångar mellan lagen skall hanteras på följande sätt:
Spel i utvecklingslaget är enbart tillåtet för de spelare som ej deltagit i representationslagets senaste serieeller kvalmatch. Samtliga spelare äger rätt att delta i representationslagets matcher.
Föreningen kan delta med två lag i samma klass. Om så är fallet gäller dock följande regler….
• Enskilda spelare kan ej representera båda lagen under seriespelet.
• Föreningen erhåller endast en plats i DM.
• Vid deltagande i DM eller SM kan man fritt använda spelare från båda lagen.

Sunday League

Lokala serier öppet för spelare som ej tillhör eller deltar i något av föreningens seniorlag samt är födda
2003 och tidigare. För mer information se bilaga Sunday League.
Damer:
Lokal serie, Umeå, för flickor/damer födda 2003 och tidigare.
Herrar:
Lokal serie, Umeå, för pojkar/herrar födda 2003 och tidigare.
Veteraner:
Lokal serie, Umeå, för herrar, ledare respektive veteraner.
OBS! Herr– och veteranklassen slås ihop om antalet anmäla lag är för få för respektive klass.

Distriktsmästerskap

Samtliga anmälningar tas emot via E-post i mitten av augusti månad. VIBF skickar ut information till
föreningarna om anmälningsförfarandet. Ingen separat avgift till DM krävs för föreningslag som är anmälda till seriespel i distriktet. Se bifogad information angående DM.

Anmälan:

Samtliga lag som avser att delta i DM anmäler sig via E-post till kansliet i mitten av augusti
månad. Kansliet skickar ut information om detta till samtliga föreningar. Lag som är anmälda
till seriespel i distriktet säsongen 2019/20 erhåller utan kostnad en plats i motsvarande klass
vid DM. Gemensamma lag från utvecklingsserier kan ej delta i DM. Endast föreningslag kan
anmäla sig till tävlingen.

Lottning:

Regional lottning tillämpas och spelschemat publiceras på VIBF:s hemsida efter sista anmälningsdag.

Kostnader: Anmälningsavgift:

Distriktsmästerskap 2020

Hallhyra
Domarkostnad

Ingår i serieavgift för lag som deltar i distriktets seriespel, för
övriga 500 kr/lag
Hemmalag
Lagen delar på detta, d v s hemmalaget betalar en domare och
bortalaget den andra.
Undantag med avseende på domarkostnad där hemmalaget står
hela domarkostnaden.
- Semifinaler och finaler för herrar och damer.
- Vid match där bortalaget tvingats resa mer än 8 mil enkel väg.

Spelform:

Cup, segrande lag i respektive match vidare till nästa omgång.
Matchtiden är 3 x 20 min, effektiv speltid sista 3 min med undantag för Damer och Herrar där
effektiv speltid tillämpas från och med kvartsfinal.
Vid oavgjord resultat vid ordinarie speltids slut vidtar förlängning med 5 minuter fram till
final och 10 min i final. Vid förlängning gäller att det lag som gör första målet
vinner. Om match vid förlängnings slut ej är avgjord skall straffslagning tillämpas enligt regelboken regel 204.

Seedade:

Herrklass:

Damklass:

Juniorklasser:
P16/F16-klasser:

De seedade lagen går in i turneringen i 3:e omgången och är enligt
följande….
1 – 4 Semifinallagen från 2019-års DM
5 – 8 De fyra bäst placerade lagen i 2018/19 års seriespel bland
anmälda lag.
* Om det totala antalet deltagande lag överstiger 40 st. kan lag
seedade 5 – 8 lottas in i omgång 2.
De seedade lagen går in i turneringen i 3:e omgången och är enligt
följande….
1 – 4 Semifinallagen från 2019-års DM
Om det totala antalet deltagande lag överstiger 20 st. kan lag
seedade 1 – 4 lottas in i omgång 2
Ingen seedning tillämpas.
Ingen seedning tillämpas.

Hemmalag: Lag med lägre serietillhörighet är hemmalag fram till semifinal om inte lagen kommer överens
om annat. Vid samma serietillhörighet lottas hemmalag fram av VIBF inför varje omgång.
Ansvarar för sekretariat och bollar.
Tar kontakt med motståndare och ansvarar för att man är överens om tid & plats för match.
Informerar VIBF i god tid om matchtider för tillsättning av domare.
Preliminära speldatum:

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Herrar

1/9 – 15/9

16/9 – 30/9

Damer

1/9 – 30/9

1/10 – 15/12 16/12– 31/12

1/1 – 15/2

J18

1/9 – 30/9

1/10 – 30/12

1/1 – 31/1

1/2 – 31/3

P16 / F16

1/9 – 30/9

1/10 – 30/12

1/1 – 31/1

1/2 – 31/3

1/10 – 15/12 16/12– 31/12

Omgång 5

Omgång 6

1/1 – 15/2

15/8 – 21/9

15/8 – 21/9

Sunday League 2019/20

- Innebandy på DIN nivå i DIN förening! SUNDAY LEAGUE - startades av Västerbottens Innebandyförbund hösten 2009. Syftet var då att utveckla
innebandyverksamheten och hitta en ny spelform som utgår från spelarens, lagets och föreningens ambitioner.
Sunday League blev direkt en succé och kan beskrivas som: Ett seriespel på motionsnivå på stor plan med
riktiga regler, men med inriktning på att behålla spelarna inom föreningen snarare än att jaga SM-Guld.
Deltagare:

Föreningslag – för alla föreningar som är medlemmar i SIBF.

Spelare:

Öppet för föreningens spelare som ej tillhör eller deltar i något annat lag i förenings regi
samt är födda 2003 och tidigare.

Licenskrav:

Alla spelare kommer att licensieras enligt SIBF:s regler med en motionslicens.
Licensiering administreras av VIBF och licenskostnaden ingår i serieavgiften. Lista med
spelarnas namn och fullständigt personnummer (10 siffror) lämnas till VIBF innan
serien startar. I serieavgiften ingår licensiering för totalt 20 spelare. För varje ytterligare
spelare tillkommer en avgift på 50 kronor per spelare som debiteras laget/föreningen.
För nya spelare som ej har innehaft licens för annan förening föregående säsong och
tillkommer under säsongen registreras dessa via matchprotokollet med namn och
fullständigt personnummer (10 siffror).

Övergångar:

För spelare som har innehaft licens för annan förening föregående säsong skall ett
skriftligt godkännande från moderföreningen bifogas VIBF innan spelaren registreras i
den nya föreningen och äger rätt att delta.

Klasser:

Damer 16 år –
Herrar 16 år –
Ledare/Veteraner (Beroende på antalet anmälda lag kan denna klass slås samman med
herrklassen.

Spelform:

Seriespel: 12 – 14 matcher
Traditionell innebandy: 5 st. utespelare + målvakt, sarg, 40 x 20 m
Säsong: 1 oktober – 31 mars

Matchtid:

2 x 20 min, rullande tid. Sista tre minuterna spelas med effektiv tid.

Övrigt:

Matchdag: Söndagar 18.00 – 22.00
Sekretariatet sköts av elever från Dragonskolans innebandygymnasium.
Matchprotokoll finns i sekretariatet, lagen ansvarar för att numrera och kontrollera att
samtliga deltagande spelare finns uppskrivna innan start. Domaren ansvarar för att
protokollet skickas in till VIBF som registrerar resultat och övrig statistik.
VIBF förbehåller sig rätten att byta klass för anmält lag.

Avgifter:

Anmälningsavgift: 8 000 kr inkl. hallhyra, domarkostnader och licens

Anmälan:

Sista anmälningsdag: 26 augusti 2019.
Föreningsnamn, klass samt kontaktperson skall bifogas för giltig anmälan.

Vid frågor eller eventuella funderingar kontaktar ni kansliet på telefon 090 – 77 85 10 alternativt via e-post:
vasterbotten@innebandy.se

Sista
Anmälningsdag

Förening:

________________

Seniorserier

23 april 2019
Utvecklingslag

23 april 2019
Sunday League

26 augusti 2019

Herrar - Representationslag


Anmäler härmed ett lag till seriespel Herrar



Anmäler härmed ett Utvecklingslag till seriespel Herrar Div. 3 Norra

——————————————————————————————————————————————————————————-

Herrar/Herrjuniorer/Pojkar 16 - Utvecklingsserierna

(Ange lagets ungefärliga utvecklingsnivå där nivå 1 motsvarar hög distriktsnivå och nivå 5 motsvarar ett nyanmält P16-lag)

Anmälningsblankett 2019/20







Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 1
Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 2
Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 3
Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 4
Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 5

Damer - Representationslag


Anmäler härmed ett lag till seriespel Damer

———————————————————————————————————————————

Damer/Damjuniorer/Flickor 16 - Utvecklingsserierna

(Ange lagets ungefärliga utvecklingsnivå där nivå 1 motsvarar högsta nivån i utvecklingsserien och
nivå 5 motsvarar ett nyanmält F16-lag)







Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 1
Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 2
Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 3
Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 4
Anmäler härmed ett lag motsvarande nivå 5

Sunday League-lag till seriespel




Anmäler härmed ett lag till seriespel Damer
Anmäler härmed ett lag till seriespel Herrar
Anmäler härmed ett lag till seriespel Ledare/Veteraner

Sista anmälningsdag:

23 april 2019 - Seniorlag, Utvecklingslag
26 augusti 2019 - Sunday League

Anmälningsblanketten skickas till:

Västerbottens Innebandyförbund,
Gammliavägen 5, 903 42 Umeå

Eller skickas via e-post till:

vasterbotten@innebandy.se

Ansvarig för anmälan:
_________________________
Ordförande/Sekreterare/Kassör

_________________________
Namnförtydligande

Tel: ………………….………………….(mobil) ………………………………………..…...(e-post)

