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Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
§ 1:1  ALLMÄNT 
 
Svenska Skridsko- Kälk- och Rullidrottsförbundet SweSports ansvarar ytterst för inlinhockeyns 
organisation och Seriebestämmelser inom Sverige så snart sporten är upptagen som idrott i förbundet. 
Fram till dess tjänstgör de föreningar tillsammans som är anslutna till  SweSports och har Inlinehockey i 
sin verksamhet som sportens förbund.   
 
All information om förbundet hittas på förbundets hemsida www.swesports.org 
Alla matcher ska spelas enligt de regler och bestämmelser som regleras via förbundet och dess 
organistion och/eller World Skate (WS) spelregler och bestämmelser. 
 
§  1:2  SPELREGLER - INLINE HOCKEYBANA 

Match skall spelas på Inlinehockeybana, som godkänts eller anvisats av förbundet eller 
serieadministratör. Rinken kan vara belägen utomhus, delvis täckt eller inomhus.  
Spelytan ska vara av plastgolv trä, betong, asfalt eller plastgolv.  
Seriematcher, Play Off, kval till Mästerskap, Mästerskap och Internationella matcher samt WS:s 
mästerskap spelas endast  på plastgolv ((SportCourt, IceCourt liknande underlag) med hårt plant 
underlag (betongplatta eller liknande). 
WS reglerna rekommenderar rinkmåtten 50x25 meter men tillåter mått från 40x20 meter till 60x30 meter 
så länge förhållandet 1:2 inte avviker väsentligt. 
I övrigt beträffande rinkens dimensioner, målburar, målområde, Inlinehockeybanans indelning samt 
markeringar gäller spelregler i WS regelbok.  
Avvikelser från krav på golv eller från måttregler prövas och godkänns av förbundet. 
 
§ 1:3  TÄVLINGSMATCH 

Match kan antingen vara nationell (match mellan svenska lag) eller internationell (match mellan ett 
svenskt och ett utländskt lag eller två utländska lag). 
Nationell match kan vara tävlingsmatch, (match i nationell serie, mästerskapstävling) eller träningsmatch. 
Tävlingsmatch är match i serie-, Mästerskap och annan av förbundet arrangerad tävling.  
Spelare får endast spela för en förening i Mästerskap under samma säsong. 
Med bindande match menas tävlingsmatch mellan föreningar vilken arrangerats av förbundet. 
 
§ 1:4  SPELÅR 

Med spelår omfattas tiden från föregående årets avslutande Mästerskaps slutspel till och med årets 
Mästerskaps slutspel för det nationella spelet. 
 
§ 1:5  MATCHTID - PERIODPAUSER 

Matchtiden är i WS satt till 2x20 min effektiv tid men av praktiska skäl kan det vara svårt att följa 
och kan direkt bli olämpligt i lägre åldrar.  
 
Finaler på seniornivå ska dock alltid avgöras i 2x20 effektiv speltid min medan bronsmatcher, 
placeringmatcher och grundspel med fördel kan sättas till 2x12 – periodpaus ska normalt vara max 3 
minuter.  
 
Vid vid behov av ännu kortare matchtider som tex 2 x 10 min eller 2 x 8 min så bör final inte 
avgöras på kortare tid än 2x12 min effektiv tid annat än för barn och Ungdom – periodpaus får vara 
max 3 minuter.  
 
UNGDOM kan tillämpa rullande tid. Klockan ska dock stannas fram till nedsläpp vid längre avbrott 
och vid utvisningar  periodpaus ska högst vara 3 minuter.  
 
Tolkning speltid / pauser  – vid turneringsspel får arrangören själv bestämma speltidens och 
periodpausens längd inom ramen för dem ovan angivna. 
 
 
Åldersindelningen för Senior och Junior följer reglerna i WS och för ungdom enligt förbundets regler. 
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§ 1:6  ANTAL SPELARE  

Förening har rätt att i varje match använda sig av högst 14 utespelare plus max 2 målvakter.  
Laget måste ha minst 6 utespelare och 1 målvakt i sin roster och för att starta en match måste minst 4 
utespelare och 1 målvakt finnas på banan.  
Här inkluderas även SM, Play Off och kvalserier. Max 5 ledare får vara i båset under match.  
 
§ 1:7  ÅLDERSINDELNING 
 
Åldersindelning gäller lika för män och kvinnor. 

Den som under kalenderåret då spelåret slutar fyller 

•      - 38 år Veteraner  WS  
•      - 15 år Seniorer  WS 
• 19 - 14 år  Junior  WS 
• 16 - 15 år Ungdom A  Förbundet 

Spelare 13-14 år kan tillåtas i ett Ungdom A lag om särskilda skäl finns. 
• 14 - 13 år Ungdom B  Förbundet 
 
§ 1:8  HUVUD- OCH ANSIKTSSKYDD 

Spelare upp till 19 års ålder ska bära godkänd heltäckande ansiktsskydd. 
Spelare 19 år och äldre ska bära godkänd visir samt tandskydd. 
Målvakter ska bära godkänd målvaktsmask eller hjälm och ansiktsmask för målvakter. 
Spelare som spelar i mästerskap för juniorer som NIC, JSM och JVM måste ha heltäckande 
ansiktsskydd oavsett ålder. 
 
§ 1:9  MATCHDRÄKTER 

Om två lag har alltför lika dräkter ska hemmalaget byta om inte de båda lagen kommer överens om 
annat. Vilket lag som anses vara hemmalag framgår av spelschemat inför matchstart.  
 
§ 1:10  DELTAGANDE I LANDSLAG/DISTRIKTSLAG 

Spelare som uttagits till och genom avtal eller på annat sätt godkänt sitt deltagande i svenskt landslag 
eller distriktslag eller förberedelser för sådant lag får inte utan förbundets medgivande undandra sig 
deltagande. 
 
§ 1:11  INSTÄLLANDE AV MATCH 

Uttagning av spelare enligt TB 1:10 får inte medföra att annan match inställs eller uppskjuts, såvida inte 
mer än två spelare från samma lag uttagits. 
 
§ 1:12  DISPENSER 

Om särskilda skäl föreligger kan förbundet bevilja dispens från gällande tävlingsbestämmelser. Ansökan 
om dispens ska göras skriftligen och åtföljas av expeditionsavgift enligt TB 2:3. 
Innan Förbundet beslutar i sådant ärende ska berörda parter beredas tillfälle att inom två veckor yttra sig i 
saken. 
Kommentar: Dispenser kan överklagas inom tre veckor. Vid protest kan förbundets beslut ej överklagas. 
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Kap  2 AVGIFTER 
 
§ 2:1 FÖRSÄKRINGAR 
 
Varje förening som deltager i tävlingsspel skall ha försäkring enligt förbundets gällande 
försäkringsbestämmelser. 
Tävling eller matcher anordnade av förbundet får inte genomföras med deltagare som inte är försäkrade. 
Lag, spelare domare och funktionärer ska försäkras enligt rutinerna förbundet anvisar måste registreras 
hos Folksam enligt gällande rutiner för att få delta i match. 
 
§ 2:2 KONTROLL AV AVGIFTSBETALNING 
 
Förbundsstyrelse respektive distriktsstyrelse ska i egenskap av administrerande organ övervaka att 
avgifter/skulder till förbundet regleras inom föreskriven tid. 
Förbundsstyrelsen kan besluta att förening, som har oreglerade avgifter/skulder enligt föregående stycket, 
inte får delta i kvalificeringstävling för spel i högre serie så länge sådana skulder är oreglerade. 
 
§ 2:3 EXPEDITIONS- OCH STARTAVGIFTER  
 
 Dispenser  200:- 
 Sanktioner  200:- 
 Protester   500:- 
 Per disciplinärende  400:- 
 

Kap  3 REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 

 
§ 3:1 REPRESENTATION 
 
- Sista övergångsdatum för Senior, Junior och Ungdom är 14 dagar före respektive 
Mästerskaps slutspel. 
- Varje lag får maximalt ta in 2 spelare från lag som slagits ut i spel innan slutspelet.  
Behöver laget ta in fler spelare i truppen får det ske med spelare som inte spelat med i kval 
eller playoff inför Mästerskapsslutspel.  
 
§ 3:2 REGISTRERING AV SPELARE 

Spelarregistrering – lagen föranmäler sina spelare i en roster men spelaren blir inte formellt knuten till 
laget förrän spelaren deltagiit i match.  
Varje lag måste anmäla en roster på minst 6 utespelare + 1 målvakt för att anmälan ska vara giltig. 
Rostern storlek är inte begränsad men ett lag får inte ha med mer än max 14 utespelare och max 2 
målvakter i varje match  
 
§ 3:3 EJ FULLGJORD SPELARÖVERGÅNG 
 
Spelare som vid övergång inom eller utom Sverige inte har följt Förbundets tävlingsbestämmelser eller 
inte fullgjort sina skyldigheter gentemot svensk förening, utländsk förening eller förbundet har inte rätt att 
spela i av förbundet eller WS sanktionerad match utan förbundets godkännande. 
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Kap 4 TÄVLINGSVERKSAMHET 
 
§ 4:1 NATIONELLA SERIER 
 
Nationella serierna uppdelas i och fastställs av förbundet. 
Förbundet kan om tvist uppstår besluta om serieindelning och seriebestämmelser. 
 
§ 4:2 TÄVLINGSINBJUDAN 

Kallelse till match skall i god tid tillställas deltagande lag och funktionärer.  
Serieadministratör kan besluta om ändrad matchtid. 
 
§ 4:3 FELAKTIG INFORMATION OM MATCH 

Förening som lämnat vilseledande uppgifter om möjlighet att genomföra match, kan åläggas att ersätta 
motståndarlagets och funktionärernas resekostnader och andra styrkta kostnader.  
 
§ 4:4 MATCH - ARENAKONTROLL 

Vid matcher i övriga serier skall, om så anses erforderligt, av förbundet utsedd kontrollant tjänstgöra. 
Kontrollantens uppgift skall vara att kontrollera bl.a. matcharrangemang och säkerhet för spelare, domare 
och publik. 
 
§ 4:5 A SERIEMETODEN 

Alla serier spelas antingen som enkel- eller dubbelserie med hemma och bortamatcher enligt fastställd 
spelordning. Serien skall färdigspelas. Om lag inte spelar färdigt serien ska laget nästkommande säsong 
flyttas ned till lägre division. 
 
Poängräkning i GRUNDSERIEN  
 

 Segrande lag får 3 poäng. 
 Förloraren får 0 poäng. 
 Vid oavgjord match vid full tid får lagen 1 poäng vardera. 
 Om matchen avgörs i förlängning eller via straffar får segrande lag 1 bonuspoäng. 
 
§ 4:6 UTEBLIVANDE FRÅN ELLER BRYTANDE AV MATCH 

Förening som uteblir från eller bryter match utesluts ur tävlingen och är skyldig att ersätta andra lag i 
tävlingen eventuella kostnader, därvid räknas motståndarlaget som segrare och målresultatet fastställs till 
5 -0. (Vid tävling där seriemetoden används borträknas alla resultat från matcher mot lag som uteslutits). 
Om den icke felande föreningen leder gäller det vid matchavbrottet aktuella målresultat som slutresultat. 
Fortsatt deltagande kan medges om förmildrande omständigheter föreligger.  
 
§ 4:7 OKVALIFICERAD SPELARE 

Om en förening inte anmält en spelare till försäkringen är spelaren okvalificerad. 
Spelare som är avstängd är okvalificerad spelare. Är det fråga om avstängning visst antal matcher avses 
även sådana matcher som kommer att spelas nästföljande säsong oavsett serie. 
Om okvalificerad spelare har deltagit i tävlingsmatch tilldelas den icke felande föreningen segern. 
Om den icke felande föreningen vunnit gäller det uppnådda målresultatet. 
I annat fall räknas målresultatet som 5-0. 
 
§ 4:8 UTESLUTNING - BÖTER  

Förening är skyldig att i tävling ställa upp med starkast möjliga lag och fullfölja tävlingen. 
Förening, som icke fullföljer tävlingen eller bevisligen inte ställer upp med starkast möjliga lag, kan 
uteslutas ur tävlingen eller bötfällas. 
Föreningen kan även bli skyldig att ersätta eventuella kostnader för andra lag i tävlingen. 
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§ 4:9 FÖRENING I ACKORD 

Förbundet kan besluta att förening, som kommit på obestånd som lett till ackordsförfarande, skall 
uteslutas ur eller degraderas i seriesystemet.  
Kommentar: Vid tillämpningen av denna bestämmelse skall alltid, samtliga omständigheter i det enskilda 
fallet beaktas. Klubben måste alltså visa att den ekonomiska situationen beror på omständigheter som 
klubben inte kunnat råda över. Sådana omständigheter kan vara annan förenings ackord eller konkurs 
eller annat förhållande av force majeur karaktär, t.ex. brand i klubblokal eller liknande. 
 
§ 4:10 FÖRENING I KONKURS 

Förening i konkurs får inte starta seriespel i nationella serier eller distriktsserier. 
Förening som under pågående seriespel försatts i konkurs har rätt att, om konkursförvaltaren så bedömer 
lämpligt, fullfölja sitt deltagande i den serie föreningen är kvalificerad till. 
Spelare i förening som inte får starta seriespel enligt första stycket har rätt att representera annan 
förening. 
Kommentar: Med hänsyn främst till borgenärskretsen skall förening som försatts i konkurs under 
pågående seriespel ha rätt att fullfölja sitt deltagande i serien i de fall konkursförvaltaren begär detta. 
 
§ 4:11 ARRANGERANDE OCH GÄSTANDE FÖRENINGS SKYLDIGHETER 

Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, ledares och supporters 
uppförande i samband med och under match. 
Arrangerande förening är också skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken. Det är arrangerande 
förenings skyldighet att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp. 
Vid brister i ansvar enligt ovan kan arrangerande och/eller gästande förening åläggas straffavgift om 
högst 10 000 kronor och dessutom anmälas till vidare bestraffning enligt RF:s stadgar. 
Vidare kan SIF besluta att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie 
hemmaplan, och/eller att en eller flera matcher skall spelas utan åskådare. 
Förening kan vidare ådömas annan påföljd som WS eller förbundet kan komma att besluta om i sina 
stadgar eller reglementen. 
 
§ 4:12 TILLTRÄDE TILL MATCHARENA OCH AVVISNING AV ÅSKÅDARE 

 
Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan 
sådan grupp av personer med anspelning på ras och hudfärg, nationellt eller etnisk ursprung eller religion, 
får vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat 
föremål med sådan text eller symbol. 
 
 
Kap  5 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 
 

§ 5:1  MÄSTERSKAP FÖR SENIORER 

Nordic Inline Hockey Championship - NIC är kvalificerande tävling för Svenskt mästerskap.  
Förbundet fastställer bestämmelser för tävlingen om Svenskt mästerskap.  
Förbundet äger rätt att begränsa antalet lag samt fastställa bestämmelser för tävlingen. 
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Kap   6 PROTESTER 
 
§ 6:1  TÄVLINGSPROTEST 

Förening som deltar i tävlingen (seriegruppen), Förbundet och serieadministratör för aktuell seriegrupp får 
avge protest mot match. Protesten skall vara skriftlig och ges in till administrerande förbund. Protesten 
skall innehålla uppgifter om grunderna för protesten och åtföljas av expeditionsavgift enligt TB 3:4 
Kommentar: Protestanmälan kan alltid göras av Förbundet eller av serieadministratör när det framkommit 
att utfärdade bestämmelser inte har följts. 
 
§ 6:2  TID FÖR TÄVLINGSPROTEST 

Protest ska ha kommit in till vederbörande förbund senast tre dagar efter matchen. Gäller protesten 
okvalificerad spelares deltagande i seriematch kan protesten tas upp till prövning om den kommit in 
senast 7 dagar efter matchen och det föreligger godtagbara skäl för dröjsmålet.  
 
§ 6:3  PROTEST ANGÅENDE BANAN, ETC 

Protest angående plan, materiel eller anordningar vid tävlingsplatsen, tas inte upp till behandling om inte 
förening före matchen skriftligen till domaren anmäler sin avsikt att avge protest.  
 
§ 6:4  DELGIVNING 

Protest skall ofördröjligen genom administrerande förbunds försorg delges den mot vilken den är riktad, 
med begäran om förklaring senast åtta dagar efter delgivandet.  
 
§ 6:5  MUNTLIG FÖRHANDLING 

Före handläggning av protest kan administrerande förbund kalla till muntlig förhandling. I sådana fall skall 
samtliga parter kallas. Part får närvara genom ombud. Ombudet ska styrka sin behörighet genom 
fullmakt.  
Deltagande sker på egen bekostnad.  
 
§ 6:6  ÖVERKLAGAN 

Administrerande förbunds beslut rörande protest kan överklagas enligt RF:s stadgar.  
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Kap  7 DOMARE 
 
§ 7:1  GODKÄNNANDE TID 

Domare godkänns för varje spelsäsong. 
 
§ 7:2  UPPDRAGSGIVARE 

Domare tillsätts av förbundet. 
 
§ 7:3  DOMARERSÄTTNING, ARVODEN 

För domarersättning i serierna, Play Off och Mästerskaps slutspel gäller av förbundet fastställda 
ersättnings bestämmelser. 
 
§ 7:4  UTRUSTNING 

Domarna skall bära av förbundet godkänd utrustning. 
 
§ 7:5  REKLAM PÅ DOMARE 

Reklam på domare - se TB 8:2 
 
Kap  8  REKLAM 
 
§ 8:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
1. Reklam får ej omfatta sådana varugrupper eller illustrationer som kan verka störande, anstötande 

eller strider mot idrottens grundtanke och ändamål. Politiska budskap, uppmaningsord, slogan, 
telefonnummer eller adresser får ej förekomma i reklamtexten. 

 
2. Reklamtexter får placeras på tävlingsdräkten enligt följande: 
 
   1.  Hjälmreklam   Max  50 cm² 
   2.  Hjälmreklam   Max  75 cm² 
   3.  Hjälmreklam   Max  50 cm² 
   4.  Bröstreklam   Max 108 cm² 
   5.  Bröstreklam   Max 108 cm² 
   6.  Bröstreklam   Max  25 cm² 
   7.  Ärmreklam   Max  12 cm bred 
   8.  Midjereklam, fram   Max  14 cm hög 
   9.  Midjereklam, bak   Max  14 cm hög 
 10. Ryggreklam   Max  14 cm hög 
 11. Byxreklam, fram   Max 625 cm² 
 12. Byxreklam, revär   Max  12 cm bred 
 13. Byxreklam, bak   Max 625 cm² 
 14. Damaskreklam   Max  12 cm bred 
 15. Kragsnibb   Max 25 cm² 
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§ 8:2  REKLAMBESTÄMMELSER FÖR DOMARE/LINJEMÄN 
 
 
 Förbundet beslutar om reklam på domare/linjemän. 
 
 Reklamen kan anbringas 
 på ryggen, på bröstet 
 på byxornas revärer, och 
 på hjälmen  fram och bak. 
 
 
§ 8:3  REKLAMBESTÄMMELSER FÖR LANDSLAGSSPELARE 
 
 Landslagsspelare får ej i samband med landslagsuppdrag framträda officiellt i reklam som ej 
 godkänts av förbundet. 
 
 
§ 8:4  BESTRAFFNING VID ÖVERTRÄDELSER 
 
 Enskild person, förening eller distriktsförbund som deltar med reklam, vilken ej är godkänd 
 enligt ovanstående bestämmelser kan ådömas bestraffning enligt förbundets  bestämmelser och 
 tävlingsregler. 
 


