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PM U13, U12, U11, U10, U9 & U8 

 
TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2022/23 
Tävlingsbestämmelser med arrangerande förening, gästande lag och domares 
skyldigheter och åtaganden, ekonomiska bestämmelser samt bestämmelser för 
hela seriesystemet 2021/22 finns infört på Svenska Bandyförbundets hemsida –  
http://www.old.svenskbandy.se/BANDY-INFO/tavlingsarenden/tavlingsbestammelser/ 
 

REGELBOKEN 2022/23 

Regelboken Spelregler för Bandy, med direktiv/regelnyheter samt årets fokus, 
finns även den på Svenska Bandyförbundets hemsida under fliken Domare,  
den kan även beställas som fysisk bok. 

 
OBS!  Spelreglerna för 3m3, 5m5 och 7m7 skiljer sig från 11m11/ 9m9 på ett 

antal punkter vilket återfinns i på distriktets hemsida under Tävlingsärenden 
och sedan Spelregler. Denna information går även hitta på Distriktets hemsida 
under fliken Domare och vidare till Domardokument. 

Vi uppmanar alla föreningar att samtliga aktiva informeras om hur de kan ta del 

av Tävlingsbestämmelserna och Regelboken. Det är viktigt att alla är väl 
införstådda med vilka bestämmelser och regler som gäller. Okunskap om 

bestämmelserna och regelverket samt dess tolkning fritar ej från ansvar. 

TÄVLINGSOMRÅDE 
All administration samt tävlings- och bestraffningsärenden handläggs och 

hanteras av Bandyförbundet Distrikt Stockholm och dess Tävlingskommitté.  

MATCHTIDER 
U13  7m7 – 2 x 25 minuter 

U12  7m7 – 2 x 20 minuter 

U11  7m7   – 2 x 20 minuter 

U10  5m5 – 2 x 15 minuter 

U09  5m5 – 2 x 15 minuter 

U8-U9 3m3 – 2 x 6   minuter 

Flick 5m5   – 2 x 15 minuter 

Flick 3m3   – 2 x 6   minuter  

 

DATUM FÖR POOLSPEL 
Datum för poolspel skickas ut i god tid före säsong till respektive lagledare. 

Spelordning vid varje poolspel presenteras på Distriktets hemsida under fliken 
Serier och resultat. Om spelordningen ändras av Poolspelsansvarig ska detta 
meddelas Distriktet omgående. På hemsidan finns även länkar till samtliga 

serier och cuper på senior- och ungdomsnivå i Sverige. 
 

LAGUPPSTÄLLNING/ANTAL SPELARE 
Ingen laguppställning eller matchrapport behöver skrivas i distriktets serier för  
3m3, 5m5 och 7m7. 
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ARRANGÖRSFÖRENING 
Arrangerande förening skall vid poolspel ombesörja att ett tillräckligt antal 

omklädningsrum, speldugligt utrustade spelytor samt bollar finns att tillgå, att 
föreningsdomare, matchsekreterare/ sekretariat samt speaker finns på plats. 

Arrangörsförening är skyldig att ha en Poolspelsansvarig vid varje tillfälle.  
Föreningen meddelar Distriktet, namn, telefon och mailadress på respektive 
Poolspelsansvarig, senast 10 dagar innan poolspel. 

INRAPPORTERING AV RESULTAT 

Inga resultat ska rapporteras in eller bokföras under poolspelet. Det får heller 
inte förekomma resultat eller tabeller på föreningars eller lags egna hemsidor 

eller sociala medier. 

LAG 
Föreningar äger rätt att deltaga med flera lag i samma serie. Lagen skall dock 

åtskiljas åt genom att exempelvis lägga till Blå, Gul, Röd, Svart o.s v.  

DISPENSER 
Varje förening har rätt att ansöka om dispens för spelare. Dispenser godkänns 
endast om giltig anledning föreligger. Dispensreglementet och ansöknings- 

formulär finns på Distriktets hemsida under fliken Tävlingsärenden. 
Dispensansökningar hanteras av Tävlingskommittén (TK)  

Beviljade dispenser skall medtas till varje poolspel och kunna uppvisas för mot- 

ståndare och domare. Dispenslistan över beviljade dispenser skickas ut till alla 
berörda lag via e-post. 
 

DOMARKONTAKTEN 
regelnyheter, tolkning av regler och en del annat som berör spelet och domarna 

hittar Du i Bandy 2022 och/eller Tävlingsreglementet. Domarna har en egen länk 
på BD Stockholms hemsida - där hittar du regelnyheter och annan domarfakta. 

Domarens befogenheter, som spelreglerna ger denne, börjar när domaren 
kommer in på spelplanen. Domarens beslut som rör matchen är slutgiltiga 
vilket även gäller resultatet i matchen. 

 
KONFRONTATIONER 

Med anledning av händelser i form av konfrontationer av matchledare-domare i 
halvtidspaus samt efter matchens slut vill RDK och TK gemensamt förtydliga att 
följande gäller: 

 
Vid halvtidspaus får inga spelare komma fram till domarna vid isen, får att få 

förklaringar till domslut som varit under första halvlek. Detsamma gäller ledare 
som står och väntar vid sargkanten, när domarna kommer dit. 

Domarna måste ha samma rätt som lagen att få välbehövlig vila utan att behöva 
förklara domslut. Efter slutsignalen gäller samma sak. Däremot välkomnas lagen  

in i domarrummet efter match för dialog om så önskas. 
   
Denna dialog skall ske tidigast 20 min. efter slutsignal och sker i domarrummet. 

Överträdelser skall anmälas till administrerande myndighet av domarna. 
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DOMARVÄRDAR 
Respektive klubb utser s k domarvärdar som skall hjälpa domarna till rätta före, 
under och efter match. Genom dessa domarvärdar hoppas vi att det skall bli 

ännu bättre förståelse mellan klubbarna och domarna. 

DOMARTAXOR 
Bestämmelser angående ersättning för domare i de olika åldersgrupperna finns 

under fliken domare på förbundets hemsida. Kontrollera noga att domarna 
erhåller rätt ersättning. 

ISBRIST 

Uppstår den situationen att ett poolspel behöver flyttas i sista stund åligger det 
Poolspelsansvarig att kontakta samtliga deltagande lag och domare i så god 
tid som möjligt. Observera att ett poolspel inte får flyttas utan tillåtelse från 

Distriktet.   

SUPPORTERKULTUR / ARRANGÖRSANSVAR 
Arrangerande förenings skyldighet är att vidtaga alla åtgärder för att skydda 

domare och övriga funktionärer från övergrepp samt i övrigt tillse att god 
ordning råder före, under och efter varje poolspel. Varje klubb är ansvarig för 

sina spelares, ledares och publiks uppförande före, under och efter varje 
poolspel. I övrigt hänvisas till Tävlingsreglementet för 2021/22. 

LICENSER 
Alla spelare skall registreras individuellt till föreningens egen hemsida via RF 

(Idrott Online). Aktiva spelare och ledare skall inför varje säsong licensieras i 
tävlingssystemet Profixio.  

AVGIFTER 

Följande avgifter måste vara reglerade med Distriktet för att få starta i 
kommande säsongs seriespel: 

1. Startavgift (förfallodag enligt utsänd faktura) 

2. Obetalda avgifter sedan tidigare säsonger. 
 
ANSIKTSSKYDD 

Enbart ansiktsskydd försedda med godkännandemärke (CEmärke) får användas.  

HALSSKYDD 
Enbart halsskydd försedda med godkännandemärke (CE-märke) får användas. 

Halsskydd är obligatoriskt för samtliga spelare.  

SPELDRÄKT 
Alla spelare i samma lag ska spela med samma färg och typ av matchtröja. 

Poolspelsansvarig ansvarar för att det finns exempelvis västar som kan 
användas om två lag spelar med samma färg. 

REKLAM PÅ BANDYUTRUSTNING 
Det är viktigt att eventuell reklam på bandyutrustning följer de bestämmelser 

som finns intagna i Tävlingsreglementet 2021/22. 
Observera att reklam får inte göras för alkohol, tobak eller politiska budskap. 

Reklamavgiften ingår i startavgiften. 
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