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Att spela seriespel 
 

Detta dokument 
 

Dokumentet tar upp några områden främst av administrativ karaktär som är bra att tänka på inför 

första året med seriespel. Flera av områdena nedan är samma i fotboll eller andra lagsporter och ej 

unika för innebandy. Dokumentet är främst skrivet ur ett lagledarperspektiv. 

Att tänka på inför seriespel 
 

Domare 
Domare/matchvärdar för hemmamatcher.  

Ingen regelrätt domare krävs utan det går bra med en förälder eller ledare men det är vanligast att 

man köper in detta via någon junior i klubben eller motsvarande. Man måste kunna ett antal regler 

men det är inte svårt. Lyssna med sektionen om ni undrar hur ni ska göra.  

Vill man köpa in hjälp är det lämpligt att boka domare i god tid, varför inte för hela säsongen ? Ledare 

behöver ändå kunna regler och det kan vara bra om någon av dem är beredd på att hoppa in som 

matchvärd om domaren blir sjuk, bussproblem etc.  Hör av er till sektionen för tips på domare. 

Matchställ 
Bestäm om ni samlar in matchställ mellan varje match eller om ni låter respektive förälder/spelare 

ansvara för sin tröja. Det sistnämnda är klart enklast för lagledaren men då måste man se till att få in 

tröjor när någon slutar.  

Lagkassa 
Köper ni in hjälp att döma är det bra att ha en lagkassa. Det vanligaste är att någon ledare eller 

utnämnd kassör öppnar ett konto dit föräldrar betalar en årlig avgift, tex 200kr per spelare.. Stäm av 

med sektionen vad arvodet är. 

 

http://www.sik.org/


Kallelser 
Fundera ut hur ni vill göra kallelser, mail, laget.se etc. Lämpligt är att göra detta senast ett antal 

dagar innan match. Hur ska ni begära svar, endast om man inte kan eller om man kan.  Enklast för 

lagledaren är om man endast återkommer om man EJ kan delta, tips. 

Det är vanligt att ha spelarna på plats 45 min före match åtminstone på tidiga hemmamatcher där 

man kan behöva bygga sarg, ta emot motståndarena. Samtidigt kan 30 min räcka och ibland bli över 

för bortamatcher då de yngsta spelare har lite svårt att sitta still utan att det händer något… 

Fundera hur många spelare ni vill kalla, fråga sektionen om råd. Ni bestämmer själva men kom ihåg 

att speltiden endast är 2 ggr 15 minuter. Fler än 16 spelare (1 mv, 3 fulla kedjor) ger lite matchtid och 

det kan vara bättre att ha ett rullande schema där några ställs över (rättvist).  Är ni 16 eller färre, 

kalla alla. 

Hemmamatch 
Domaren är bokad spelare är kallade, nu är det dags. 

Bygga sarg. Är det första året med matcher lär ni få de tidiga tiderna, så gör normalt förbundet, vilket 

betyder sargbygge. Ger också chansen att boa in hallen i lugn och ro, sätta på lite musik mm. Se till 

att aktivera föräldrarna i sargbygge, det är deras arbete. Små barn bör inte bygga sarg då de kan 

klämma sig, vänta något år eller två med detta. 

Domare ska ha sitt arvode, se till att ha jämna pengar. Ni ska ha ett kvitto, blir ingen snygg 

redovisning av lagkassan annars. 

Bollar för uppvärmning står vi som hemmalag för, dela upp bollar mellan de två lagen. 

Se till att ta ”rätt sida” som hemmalag. Är sidan till höger när ni kliver in genom dörrarna vid 

omklädningsrummen. Detta för att det ska spegla resultattavlan. Sidbyten sker inte när barnen är 

små. 

Sekretariat. Detta omfattar att sköta tid-/ resultattavlan samt peta ut de som ev. visats ut när tiden 

är ute. Inget matchprotokoll innan P12/F12. Se till att få en genomgång av någon i sektionen hur man 

ställer klockan. Matchtid är 2 ggr 15 min, några (max 5) min paus. Tid stoppas endast vid mål samt 

om domaren ger stopptecken (längre avbrott). Paus måste avbrytas manuellt (till period 2). Föreslår 

att föräldrar sitter ”sek” samt att ni gör upp en lista för alla hemmamatcher direkt när säsongen 

börjar. Låt två föräldrar sitta åt gången även om det räcker bra med en tills det är dags för 

matchprotokoll.  

Om man har nyckel eller kommer in i ”kontoret” kan man koppla in en telefon och köra lite musik 

innan match, brukar barnen tycka är roligt. 

Hemmamatch – överkurs 
Helgvaktmästaren larmar av och låser upp hall samt läktare, denna tar även fram resultattavlan ur 

inlåst rum. Vad händer om denne har missat ? Det är bra om man kan ha en huvudnyckel till hallen 

(kan vara svårt att få från vaktmästaren Per) samt avlarmningsanordning (denna svarta plutt brukar 

sektionen ha) eller se till att: 



Ha telefonnummer till helgvaktmästaren. Är f n 08-706 81 17. 

Ha telefonnummer till ett antal andra lagledare/ledare i sektionen som har nyckel. 

Har man avlarmningsplutt bör man veta hur den används, den används så här: 

”Dra bricka uppe på höger sida vid ytterdörr, sen *4#” då åker jalusi upp. Detta gäller jalusi utanför 

övre ingång till läktaren. För själva dörren till läktaren, ta fram en stol/soptunna e.d., öppna dörren 

och ställ upp den. Den tjuter i max 2 minuter men det går inget larm. 

Bortamatch 
Att tänka på är att alla ej har bil. Diskutera på föräldramöte hur ni som lag sköter detta. Det finns 

olika sätt. Vanligt är att ledare tar ett större ansvar att skjutsa de som ej har bil. Ledare har dock 

mycket att stå i runt match (ansvar för killarna, matchen i sig, att ha kontakt med domare och ledare i 

andra lag) varför transporter med stor fördel sköts i föräldragruppen. Något att diskutera på 

föräldramöte. Ingen ska behöva stå över för att man ej kan få skjuts.  

Bortaställ ? Vad har motståndarna för tröjfärg ? Ängby är t.ex. gröna. Gå gärna igenom vilka lag ni har 

i serien och se om några har gröna tröjor. Om så bokar ni bortastället, finns flera. Västar fungerar det 

med men då behöver ni tillräckligt många i samma färg. Bortastället ska tvättas innan det lämnas 

tillbaka. 

Föräldramöte, ledarmöte 
Som det kanske har framgått rekommenderar jag ett tidigt föräldramöte då ni kan sätta rutiner, 

besluta om lagkassa mm. 

Spelet 
Detta dokument är inte tänkt att ta upp ”spel” men.. 

Byten:  det är bra att ha övat byten innan. Kanske har man gjort detta vid någon cup eller 

träningsmatch men detta upptar en ledares tid, länge länge. 

Laguppställning: upp till varje lag att fundera på detta.  Unga spelare ska prova på olika positioner, 

detta är förhoppningsvis självklart men bör understrykas. Ofta vill alla spela forward och göra mål. 

Går ju alltid att byta mellan back och forward i halvlek. Uppmuntra till att många olika står i mål, det 

är bra både för laget och för spelaren.  

Spelidé: Det är inte avancerat de första åren men ju tidigare man kan få barnen att prioritera 

samarbete, passa före att dribbla och att alla hjälper till i försvar och alla är delaktiga i anfall, att alltid 

vara i rörelse, desto bättre kommer det gå längre fram. Se till att barnen tidigt börjar ta hand om 

varandra, efter ett par år ska de kunna agera som en egen flock, med eller utan oss ledare,  i 

medgång och i motgång. 

Har ni frågor kring spelidéer och liknande, fråga sektionen. 

Lycka till ! 
   

 
 


