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Seriebestämmelser Inlinehockey 2022 
 
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. 
 
Föreningar anslutna till Swesports i respektive region bildar tillsammans regionens ledning fram tills 
anslutning av sporten skett till SweSports och beslut där fattats om hur sporten ska organiseras.    
 
Nedanstående seriebestämmelser (SB 2022) som fastställts av förbundet, 
och träder i kraft 25 april 2022 och gäller spelåret 2022 för förening/Idrotts AB som deltar i 
i förbundets tävlingsverksamhet. 
 
Dessa bestämmelser kan ändras och uppdateras under säsongen av tävlingsavdelningen och 
beslutas av förbundets tävlingsorganisation för inlinehockey. 
 
Genom dessa bestämmelser upphävs alla tidigare seriebestämmelser, samt all annan information 
som lämnats om inlinehockey i Sverige. 
 
I förbundets tävlingsbestämmelser (TB 2022) och spelregler finns att läsa 
kompletterande anvisningar och information om tillämpningar av seriebestämmelserna 
(SB 2022). 
 
Förbundet har ansvaret för av förbundet samtliga arrangerade Mästerskapslutspel samt godkänner 
regionernas upplägg för playoffspel och upplägg av kvalspel till mästerskap. 
Regionerna har att besluta om seriebestämmelser för sin regionala verksamhet. 
 
 
 
Regioner samt Spelplatser för regionernas Playoff och kval 
 

Syd 
Oskarshamn 
 
 
Blekinge 
Halland 
Skåne 
Småland 
Östergötland 
 
  

Väst  
Göteborg 
 
 
Västra 
Götaland 
 
 
 
 
 
 
  

Mellan 
Norvalla 
Örebro 
 
Värmland 
Örebro 
 
 
  

Öst 
Stockholm 
 
 
Uppland 
Västmanland 
Södermanland 
Stockholm 
Gotland 
 
 
  

Norr 
Sandviken 
 
 
Dalarna 
Gävleborg 
Jämtland/ 
Härjedalen 
Norrbotten 
Västerbotten 
Västernorrland 
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Kvalificering till slutspel i Mästerskap 
 
Förbundet tilldelar en förening uppdraget att arrangera slutspel om samt en förening i varje region för varje 
mästerskap att arrangera playoff och kvalspel till slutspelet efter förslag från regionen. 
Förening som arrangerar mästerskap eller playoff till mästerskap ska presentera arena där kraven för arenor 
uppfylls. 
 
Regionen har rätt till 1 playoffspel var för Senior för män respektive kvinnor, Junior män respektive kvinnor, 
Ungdom A pojkar respektive flickor och Undom B pojkar respektive flickor samt lägga upp kval till 
playoffspelet i den omfattning som behövs för att spela fram deltagande lag i playoff. 
Två regioner kan samsas om ett playoffspel men bara 1 lag kan bli kvalificerat till slutspel från ett playoffspel. 
 
Förbundet kan bevilja ytterligare playoffspel om särskilda skäl finns för det exempelvis om det inte blir 
playoffspel i varje region så att 5 lag inte kan spelas fram från regionerna och även ha särskilda regler för det 
tex att tvåorna från övriga regioners playoff bjuds in och gör upp om lediga platser i slutspelet. 
 
Lag från respektive region deltar i första hand i spel i den egna regionen men det är tillåtet att delta i 
andra regioners spel och kvalificera sig därifrån.  
Laget räknas som kvalificerat från den region där det geografiskt hör hemma om det vinner playoffspelet där. 
Om laget inte vinner i den egna regionens playoffspel kan det kvalificera sig ändå genom att delta och vinna i 
annan regions playoffspel och blir då den regionens representant i slutspelet.  
Om regionen väljer att ha final för att utse kvalificering av lag till slutspelet spelar inte från annan region 
kvalificerat lag i finalen. 
 
Playoff kan utformas olika i olika regioner och olika is samma region för män, kvinnor, junior och 
Ungdom men upplägget för ett playoff ska godkännas av förbundet. 
 
För att ett Playoff för seniorlag män ska anses giltigt måste minst 3 lag delta och varje region som ordnar 
playoff måste bereda plats så att minst 5 lag kan delta i playoffspelet. 
 
Varje region anmäler de lag som vill delta i senior kvinnors slutspelet.  
Då få regioner har tillräckligt med lag för regelrätt Playoff i regionen anmäler respektive region de lag som vill 
delta så kommer upplägget att göras så att Playoff och Slutspel integreras. 
För junior kvinnor och ungdom/flick ordnas matcher om tillräckligt många lag anmäler sig i regionerna och i 
samband med slutspelet för senior kvinnor. 
  
I regioner där särskild Play off för Juniorer inte kan ordnas kan juniorlagen spela med i Seniorserien och 
bäst placerade juniorlag i seniorserien anses då kvalificerat från regionen. 
Region som inte har seriespel där juniorlag har möjlighet att delta men har lag som har organiserad träning 
kan efter prövning av förbundet få skicka 1 lag till slutspel.  
 
Varje region kan skicka minst 1 lag för Ungdom A minst 1 lag för Ungdom B. 
Om regionen inte kan ordna playoff för ungdom kan match mellan 2 lag eller organiserad träning anses 
tillräckligt för att regionen kan skicka 1 lag till slutspel. 
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Mästerskapslutspel 
 
I slutspelet seniorer deltar upp till 5 lag vardera med samma upplägg för män respektive kvinnor. 
Om särskilda skäl finns kan förbundet fatta beslut om större antal deltagande lag.  
I slutspelet ska om möjligt samma dag först spelas en rak serie mellan samtliga deltagande lag och sedan 
avslutas det med en final som avgör guld respektive silverplats. Bronsplats tilldelas lag 3 i serien. 
Skulle förbundet besluta om deltagande av fler än 5 lag kan upplägget bli annorlunda. 
I finalspelets grundserien är speltiden normalt 2x12 min effektiv tid och finalen 2x20 min effektiv tid. 
Förbundet kan besluta om kortare matchtid om särskilda skäl finns men finalen får inte spelas kortare än 
2x12 min effektiv tid. 
Alla playoff matcher spelas normalt med av förbundet godkända inlinedomare och med 2 domarsystem. 
För Ungdom kan slutspelsmatcher få genomföras även med av enbart regionen utsedda domare med 1 
domarsystem. 
 
 
Senior män 
Datum:  18 juni 
Spelplats:   Örebro 
 
Senior kvinnor:  
Datum  18 maj 
Spelplats  Oskarshamn 
 
Slutspelet för Junior utformas av arrangerande förening men plats för minst 1 lag från varje region ska 
finnas fram till sista anmälningsdag från respektive region.  
I den mån fler lag från varje region deltar ska detta utformas så att anmälan kan göras fram till sista 
anmälningsdag från samtliga regioner av intresse att delta och hur uttagningen av lag till spel kommer att 
göras. Då antal lag för Junior kvinnor kan bli få kommer regionerna att anmäla de lag som finns och de 
kommer att få komma till slutspelet utan playoff. 
Utformningen ska godkännas av förbundet. 
 
Junior män 
Datum:  19 juni 
Spelplats:  Norvalla 
 
Junior kvinnor 
Datum:  18 alternativt 19 maj 
Spelplats:  Oskarshamn 
 
Slutspel för Ungdom A och Undom B utformas av arrangerande förening men plats för minst 1 lag från 
varje region ska finnas fram till sista anmälningsdag från respektive region.  
I den mån fler lag från varje region deltar ska detta utformas så att anmälan kan göras fram till sista 
anmälningsdag från samtliga regioner av intresse att delta och hur uttagningen av lag till spel kommer att 
göras. Då antalet flicklag kan bli lågt kommer lagen att anmälas direkt till slutspel och spel kommer att ske i 
enlighet med den utformning arrangerande förening finner lämpligast samma dagar och plats som för pojk. 
Utformningen ska godkännas av förbundet. 
 
Ungdom A 
Datum:  9 juli 
Spelplats:  Göteborg 
 
Ungdom B 
Datum:  10 juli 
Spelsplats:  Göteborg 
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Domare 
 
För domare tillämpas de regler som finns i Worlds Skate för domare efter de beslut som förbundet 
bestämmer. 
 
Playoff matcher till Mästerskap Mästerskaps slutspel spelas normalt med av förbundet godkända 
inlinedomare med 2 domarsystem. 
 
För Ungdom generellt inklusive mästerskap samt för övrigt spel på liten rink mått 20x40 meter får matcher 
genomföras även med av enbart regionen utsedda domare med 1 domarsystem. 
 
Om matcher med 1 domarsystem och/eller med av enbart regionen utsedda domare som ingår i playoff till 
slutspel eller i slutspel för Ungdom måste alltid förbundet godkänna ordningen. 
 
För regionalt kvalspel till playoff och regionalt kvalspel till slutspel samt övrigt regionalt spel beslutar 
regionen själv om bestämmelser avseende domare. 
 
Domarersättning 
 
Domarersättning ska normalt betalas ut av föreningen som arrangerar spelet till domarna mot domarkvitto så 
nära i anslutning till matchdagen som möjligt.  
 
Domarersättning per domare i slutspel och i det playoffspel som avgörs under 1 dag eller under 1 
helg för senior och junior män och kvinnor (gäller ej Ungdom) 
      2 d 1 d 
Av förbundet organiserat  Matchtid 2x12 min eller kortare 300 kr 450 kr 
 
Av förbundet organiserat  Matchtid 2x20 min  400 kr 600 kr 
 
Finaler i playoff & slutspel  Matchtid 2x20   500 kr  750 kr 
 
I de fall en region lägger upp playoff som en serie som pågår över mer än en helg får regionen och 
domare komma överens om annan ersättning än ovan tex tillämpa regional beslutad domarersättning. 
 
Utöver matchersättningen 
När domare hämtas mer än 4 mil från arenan bör milersättning enligt den av skatteverket skattebefriade 
delen utgå. 
Domare är dock skyldiga att ordna samåkning om det är möjligt för att reseersättning ska kunna utgå. 
Arrangerande förening bör också vara behjälplig med förtäring och dryck under speldagen om antalet 
matcher under dagen överstiger 5 samt behjälplig med boende och andra omkostnader vid mer än 1 speldag 
i rad eller om avståndet till arenan motiverar till 1 övernattning även vid 1 speldag. 
 
 
Regionalt och lokalt spel  Serieadministratör beslutar om ersättningen 
 
  
 


