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Lagnamn Lagledare Mail Mobil Tröjfärg
Slagskott Lagledare Anton Savikuja anton-sav@hotmail.com 070-552 77 95 Grön

Vice lagledare

Unitz Lagledare Edvin Hamstig edwin.hamstig@live.se 072-707 09 06 Svart

Vice lagledare

Kumlabunkern IF Lagledare Anton Niemi nieemi@gmail.com 070-562 16 88 Svart/Vit

Vice lagledare

Profilbutiken Lagledare Tomas Taavo tomas@profilbutiken.se 070-622 40 93 Blå

Vice lagledare

Hägglunds Lagledare Magnus Hägglund mange.hagglund@gmail.com 070-332 61 61 Vit

Vice lagledare

Schmuttz Lagledare David Nyström dawwe1@hotmail.com 070-232 98 84 Svart/Grön/Vit

Vice lagledare

Namn Mobil E-post
Conny Björnfot 073 - 814 60 03 conny.bjornfot@innebandy.se

Tobias Skogsberg 070 - 228 71 04 tobias.skogsberg@skol.lulea.se

Thomas Lönnhager    070 - 343 43 66 guran991@hotmail.com; guran991@mail.com

Gustaf Vallgren 070 - 270 05 05 gustaf_vallgren@hotmail.com 

Daniel Persson 072 - 214 74 72 dp.19890617@gmail.com 

Johan Kemi 070 - 272 15 41 johankemis@hotmail.com

Christer Uggla 070 - 395 63 68 christer.uggla@live.se 

Anders Zorn 070 - 341 33 11 guldsvart53@hotmail.com

Lars Ejnestrand 070 - 333 13 58 lars.ejnestrand@outlook.com 

Dick Sandberg 076 - 291 75 52 dick.s@nibf.se 

Christer Berggren 070 - 249 15 53 brittchrister@telia.com 

Alf Karlsson 070 - 293 72 11

Domaransvarig:

Conny Björnfot 073 - 814 60 03 conny.bjornfot@innebandy.se 

Innebandydomare 22/23

Lagledarlista IB Serien 22/23



Starttid Hemmalag Bortalag Plats Resultat Omgång Dom.1 Dom.2
2022-10-30 20:00 Kumlabunkerns IF Schmuttz Björx 1
2022-10-30 20:40 Unitz Hägglunds Björx 1
2022-10-30 21:20 Slagskott Profilbutiken Björx 1
2022-11-06 20:00 Schmuttz Unitz Björx 2
2022-11-06 20:40 Kumlabunkerns IF Profilbutiken Björx 2
2022-11-06 21:20 Hägglunds Slagskott Björx 2
2022-11-13 20:00 Profilbutiken Hägglunds Björx 3
2022-11-13 20:40 Slagskott Schmuttz Björx 3
2022-11-13 21:20 Unitz Kumlabunkerns IF Björx 3
2022-11-20 20:00 Unitz Profilbutiken Björx 4
2022-11-20 20:40 Kumlabunkerns IF Slagskott Björx 4
2022-11-20 21:20 Schmuttz Hägglunds Björx 4
2022-11-27 20:00 Slagskott Unitz Björx 5
2022-11-27 20:40 Hägglunds Kumlabunkerns IF Björx 5
2022-11-27 21:20 Profilbutiken Schmuttz Björx 5
2022-12-04 20:00 Schmuttz Kumlabunkerns IF Björx 6
2022-12-04 20:40 Hägglunds Unitz Björx 6
2022-12-04 21:20 Profilbutiken Slagskott Björx 6
2022-12-11 20:00 Unitz Schmuttz Björx 7
2022-12-11 20:40 Profilbutiken Kumlabunkerns IF Björx 7
2022-12-11 21:20 Slagskott Hägglunds Björx 7
2022-12-18 20:00 Hägglunds Profilbutiken Björx 8
2022-12-18 20:40 Schmuttz Slagskott Björx 8
2022-12-18 21:20 Kumlabunkerns IF Unitz Björx 8
2023-01-15 20:00 Profilbutiken Unitz Björx 9
2023-01-15 20:40 Slagskott Kumlabunkerns IF Björx 9
2023-01-15 21:20 Hägglunds Schmuttz Björx 9
2023-01-22 20:00 Unitz Slagskott Björx 10
2023-01-22 20:40 Kumlabunkerns IF Hägglunds Björx 10
2023-01-22 21:20 Schmuttz Profilbutiken Björx 10
2023-01-29 20:00 Kumlabunkerns IF Schmuttz Björx 11
2023-01-29 20:40 Unitz Hägglunds Björx 11
2023-01-29 21:20 Slagskott Profilbutiken Björx 11
2023-02-05 20:00 Schmuttz Unitz Björx 12
2023-02-05 20:40 Kumlabunkerns IF Profilbutiken Björx 12
2023-02-05 21:20 Hägglunds Slagskott Björx 12
2023-02-12 20:00 Profilbutiken Hägglunds Björx 13
2023-02-12 20:40 Slagskott Schmuttz Björx 13
2023-02-12 21:20 Unitz Kumlabunkerns IF Björx 13
2023-02-19 20:00 Unitz Profilbutiken Björx 14
2023-02-19 20:40 Kumlabunkerns IF Slagskott Björx 14
2023-02-19 21:20 Schmuttz Hägglunds Björx 14
2023-02-26 20:00 Slagskott Unitz Björx 15
2023-02-26 20:40 Hägglunds Kumlabunkerns IF Björx 15
2023-02-26 21:20 Profilbutiken Schmuttz Björx 15
Förutsättningar:

Matchtid 2 x 17 min
Paus 2 min
Domararvode 300kr per/lag och match

info@korpenlulea.se

INNEBANDYSERIEN 22/23

Betalas via swish innan match till domare!

Eller kontakta Tobbe på korpen!



Herrar Blå: 
Totalt deltar sex (6) lag i serien Herrar Blå denna säsong 2022/2023. Serien spelas med trippelmöte, där alla 
lag möts tre gånger, vilket ger 15 matcher per/lag.  

Alla matcher i Herrar Blå seriespel spelas med 2 domarsystem. 
Domararvode 300 kr per lag/match. 

Frågor, funderingar, synpunkter eller klagomål som rör domare: 
Ska omgående lämnas till Ansvarig i Innebandysektionen  
Conny Björnfot på 073 – 81 46 003 eller conny.bjornfot@innebandy.se  

Domarsättning:  
Aktuell domarsättning finns på Korpen Luleås hemsida och uppdateras löpande. 

Domararvode:   
Är 300 kr per/lag och match. 

Detta skall betalas före matchen startar till domaren. Betalning via Swish till domaren på plats är att 
föredra och rekommenderas, annars gäller kontant betalning. 

Det är DOMARENS ansvar att rapporterar in matchresultatet!!! 

Resultat och tabeller uppdateras när? 
Direkt domaren har rapporterat in resultatet i systemet 

Vart ska resultatet rapporteras? 

I första hand:  
Av domaren via systemet enligt manual. 

I andra hand: Resultatet SKALL rapporteras in av domaren Korpens Kansli: 
E-post: info@korpenlulea.se  

Denna rapportering är obligatorisk för domaren!  

Domarna skall spara alla resultat under hela säsongen ifall något skulle uppstå så det går att få fram rätt 
resultat! 

mailto:conny.bjornfot@innebandy.se
mailto:info@korpenlulea.se


§ 1 Deltagande lag i Korpen Luleå:
För deltagande i Korpen Luleås innebandyserier så måste anmälningsavgiften och medlemskap vara betald. 
För deltagande i Korpen krävs det att man betalat dom avgifter som gäller. 

§ 2 Ungdomslag – Närvarokort - LOK:
De ungdomslag som har fått det rabatterade anmälningsavgiften, är skyldig att föra närvaro för alla 
matchtillfällen, och helst även ev. träningar. Kortet ska inlämnas till Korpen Luleås kansli 2 gånger/år (direkt 
efter sista matchen före juluppehållet samt 2 veckor efter sista matchen på våren). Inlämnas inte 
närvarokortet i rätt tid så kommer laget att faktureras för mellanskillnaden till ordinarie anmälningsavgift. 

§ 3 Serieindelningen:
Vid serieindelning gäller det innebandysektionen har bestämt innan säsongen. Sektionen har också rätt att bestämma i vilken serie lag 
skall spela för att få så jämna och bra serier som möjligt.  

§ 4 Walk Over (W.O):
Lag som ej ställer upp till spel i fler än 2 matcher i samma tävling kommer ev. att uteslutas omedelbart och 
anmälningsavgiften samt medlemsavgifter kommer ej att återbetalas. 
Ex: Man kan flytta 1 match + att man kan lämna 1 WO. 
Vid W.O får motståndaren 3 poäng samt att resultatet blir 0 - 5.  
Lag som lämnar wo skall betala domaravgiften för båda lagen (600kr)!!!
Denna avgift ska swishas in till 123 589 53 88 omgående märk betalningen med W.O ”lagnamn”.  

Ej meddelad W.O kommer att bestraffas med en avgift på 1.500:-, det kommer även att delas ut en skriftlig 
lagvarning. Betalas inte avgiften så utesluts man direkt.  

§ 5 Flyttning Av Matcher/Halltider:
På grund av det inte finns så mycket halltider så ser vi helst att man inte flyttar några matcher. 
Kan inte ett lag spela den aktuella dagen, skall detta meddelas personligen till: 
Motståndarlaget och Korpen Kansli el Domaransvarig – Conny Björnfot 073-814 60 03, senast 2 dygn före 
matchen skall spelas. Det räcker ej att ringa och lämna meddelande till kansliets eller ansvarigs 
telefonsvarare eller mobilsvar utan personlig kontakt krävs! Vid ej godkänd matchflytt skall man betala en
avgift enligt nedan… - Lag som vill flytta en match betalar en avgiften á 400kr! 
- Denna avgift ska swishas in till 123 589 53 88 direkt när man fått ok att ändra matchen, märk 

betalningen med M.F ”lagnamn”! 

§ 6 Spelarens klädsel:
Utespelarna skall inom laget ha enhetliga (samma tröjfärg inom laget) matchtröjor som BÖR vara 
numrerade, utöver detta bör spelaren ha kortbyxor och strumpor, och skor av idrottsmodell för inomhus 
bruk (Ej svarta sulor som färgar av sig).  

Har båda lagen samma tröjfärg är det bortalaget som skall byta tröjor 

Målvakterna skall vara utrustade med långbyxor, tröja och målvaktshjälm och skor av idrottsmodell för 
inomhus bruk (Ej svarta sulor som färgar av sig). 

§ 7 Spelare:
Varje lag har rätt till max 15 spelare + 1 målvakt till varje match men det är okej att anmäla flera spelare i 
lagets laguppställning som finns på Korpen. 

För att matchen skall blåsas till start så måste båda lagen ha minst 5 utespelare + målvakt på plan när matchen 
skall börja. 



Som spelare i Korpen Luleå´s innebandyserier har du rätt att deltaga i ett (1) företagslag eller liknande samt 
deltaga i ett (1) ”kompisgäng”, dock skall du vara inskriven på båda dom inlämnade deltagarlistorna som finns 
på kansliet. I övrigt gäller annars reglerna för Lånade spelare §8.  

Om ett lag inte har 5 + 1 när matchen skall börja så väntar vi max 10 min sen blåser domaren av och det blir 
W.O seger till motståndaren. OBS ! dessa 10 min dras från matchtiden, motståndarna avgör sedan om de vill 
spela en kortare match. 

Lagkaptenen skall ha en armbindel som skall sitta på armen under match. 

§ 8 Lånade Spelare:
Det är ej tillåtet att låna spelare mellan lagen i normala fall, gör man detta räknas dessa spelare som 
okvalificerade spelare. (Se §9) 

Undantag: 
Om det skulle uppstå ett läge där man ej får ihop spelare på grund av sjukdomar, frånvaro m.m. så får man 
låna in spelare så man kan genomföra matchen. Man ska då informera motståndarna och domaren om detta 
innan matchen startar så domaren kan notera och vet om detta.  

Om man fyller ut laget med spelare från annat lag för att kunna genomföra matchen: 
Får man endast låna ihop spelare så man är 7 utespelare + målvakt (fullt lag på plan + 2 avbytare)! 

I övriga fall: 
Ska man fråga motståndarlaget som måste godkänna detta och meddela domaren innan matchen startar att 
detta är ok. Om motståndare godkänner innan match är det tillåtet att låna in spelare och motståndare kan 
sedan inte ändra sig, dock viktigt att domaren är informerad innan match. 

§ 9 Icke Kvalificerade Spelare:
Samtliga matcher där icke kvalificerade spelare deltagit skall annulleras samt det felande laget frånräknas 
erövrade poäng & dessa tillfaller motståndarlaget. Målresultatet i sådana matcher räknas 5 - 0. Det kommer 
även att delas ut en skriftlig lagvarning om man använder sig av icke kvalificerade spelare. 

Vad i första stycket sägs gäller även i tillämpliga delar för match i utslagsturnering. Befinnes det att laget varit 
utan skuld kan sektionsstyrelsen beordra omspel, dock endast om den felande parten vunnit matchen. 

§ 10 Licensierade spelare:
Det är inte tillåtet med licensierade spelare i Korpen. Lag som trotsar förbudet och ändå använder sig av 
licensierade spelare kommer omedelbart att bli av med poängen för den aktuella matchen, samt att laget 
förlorar med 5-0 wo, det kommer även att delas ut en skriftlig lagvarning. 
Upprepas förseelsen en gång till så avstängs laget hela säsongen. 
Observera att det inte behöver komma in en protest utan vi kommer att göra stick kontroller varje vecka. 

Karens tiden för dom spelare som spelat Licensierad innebandy är minst 3 månaders karens efter det att dom 
slutat spela i innebandyförbundets serier. Eller om dispens är beviljad.  

§ 11 Skriftlig Lagvarning:

Delas ut till de lag som bryter mot de bestämmelser som är uppsatta av Korpen Luleå och dess 
innebandysektion. Lag som erhåller 2 st lagvarningar i samma tävling kan komma att uteslutas omedelbart och 
anmälningsavgiften + medlemsavgifter är förverkade och kommer ej att återbetalas. 

§ 12 Protester:
Innebandysektionen utgör protestkommitté. Protester skall för att upptagas till behandling, ske skriftligen och 
tillställas sektionsstyrelsen senast 48 timmar efter spelad match, protesten lämnas in till Korpen Luleå´s kansli 
så skickar dom det vidare till innebandysektionen. Vid protest som gäller match som spelas på fredag kväll 



skall ansvarig i Innebandysektionen Conny Björnfot kontaktas på 073 – 81 46 003 under fredagskvällen för 
vidare info. Protest skall åtföljas av föreskriven protestavgiften 500:- varav 400:- återfås om protesten 
godkändes, i annat fall tillfaller den samma lokalförbundet. 

§ 13 Spelprogrammet:
Spelprogrammet måste följas. Alla lagledare erhåller 1 exemplar och extra exemplar kan laddas ner via vår 
hemsida (www.korpen-lulea.se/innebandy ). Alla meddelanden från kansliet eller sektionen kommer att ske 
via vår hemsida, e-post samt vid brådskande ärenden via telefon och/eller SMS.  

§ 14 Innebandysektionens Hemsidan:
Korpen Luleå´s hemsida hittar du på www.korpenlulea.se 
All information, blanketter, nyheter, gästbok och saker och ting som sker runt Korpen Luleå´s innebandyserier 
och ev. cuper. Saknar du något hör av dig! Alla meddelanden från kansliet eller sektionen kommer att ske i 
första hand via denna sida, samt vid brådskande ärenden via telefon och/eller SMS. OBS!!! VIKTIGT!!! Att du 
som lagledare har koll på hemsidan och är in och kollar då och då, vad gäller matchändringar, nya matchtider 
osv. Allt detta hittas i respektive spelprogram och/eller i dokumentet ”Domarsättning/Matchändringar”. 

§ 15 Matchstraff / Avstängningar:
Matchstraff 1 gäller bara för den aktuella matchen och ingen vidare bestraffning sker. 
För förseelser se SIBF Regelhandbok. 

Samtliga matchstraff 2 och 3 kommer att renderas i automatiskt en matchs avstängning. 
(nästa match i samma serie).  

Matchstraff 2 gäller för den aktuella matchen och nästa match i samma serie. 
För förseelser se SIBF Regelhandbok. 

Matchstraff 3 gäller för den aktuella matchen och nästa match i samma serie. Sedan får man spela i 
väntan på beslut från Korpen Luleå Diciplingnämnd. För förseelser se SIBF Regelhandbok. 

Vid matchstraff 3 skall domaren lämna in en skriftlig rapport (Anmälan till bestraffning) på avsedd blankett. 
Den bestraffnings anmälde har rätt att yttra sig på avsedd blankett (Redogörelse för bestraffningsanmäld), 
detta skall göras inom 7 dagar från det inträffade sedan är det upp till korpen luleå disciplinnämd att fatta 
beslut om hur långt straffet skall bli oavsett om den bestraffnings anmälde har inkommit med yttrande eller 
inte.  

Om en spelare drar på sig flera matchstraff under en och samma säsong så riskerar den spelaren att stängas av 
från Korpen Luleå en längre tid. 

En spelare som får en tids bestämd avstängning och vill överklaga mot beslutet, skall komma in med en skriftlig 
överklagan senast 2 veckor efter det att beslutet om avstängning har meddelats. 

Lag som använder sig av avstängda spelare riskerar att få en skriftlig lagvarning och förlorar matchen med 0-5. 

16 Reserv lagledare: 
Varje lag skall till Korpens Kansli anmäla en reserv lagledare med fullständiga uppgifter. (Adress, telefon, mobil 
och E-post). Detta för att säkra kontaktvägen om man inte får tag i ordinarie lagledare vid brådskande 
ärenden.  

http://www.korpen-lulea.se/innebandy
http://www.korpenlulea.se/


§ 17 Domaravgifter:
Domaravgiften skall betalas innan domaren blåser igång matchen. Betalning via Swish till domaren på plats är 
att föredra och rekommenderas, annars gäller kontant betalning. 

Domaravgift 2021/2022 
300 kr/per lag och match. 

Beroende på hur snabb eller långsam ni är med domaravgiften avgör hur lång eran match skall bli domaren 
skall inte behöva tjata till sig pengarna.  

§ 18 Matchbollar:
Hemma laget håller alltid med minst 3 bollar godkända matchbollar till match. 

§ 19 Matchtid:
Det är domarens klocka som gäller och inte hallarnas klockor. 

Matchtiden i Seriespel är 2 x 17 minuter. 2 minuters paus 

Matchtiden i Slutspelens åttondelsfinaler, kvartsfinaler och semifinaler är 2 x 17 minuter, 2 minuters paus. 

Matchtiden i Slutspelens finaler är 3 x 15 minuter, 3 minuters paus. 

Lagen har rätt till en (1) Time out per lag/match, en time out är 30 sekunder lång från det att båda lagen 
samlats vid byteszonen, detta läggs på match tiden. 

§ 20 Tabeller:
Vinst = 3 poäng, Oavgjort = 1 poäng, Förlust = 0 poäng  
Om 2 eller flera lag hamnar på samma poäng gäller följande: 

1: Bästa målskillnaden. 
2: Flest antal gjorda mål. 
3: Inbördes möte. 
4: Omspel om det finns tid till det. 
5: Lottning om det ej finns tider till omspel. 

§ 21 Uteslutna Lag:
Blir ett lag uteslutet så får dom spelarna ej deltaga i något annat lag under pågående säsong.  
Gör man detta räknas dessa spelare som icke kvalificerade spelare (se § 9). 

Om uteslutna lag efter sektionsbeslut får deltaga i seriespel nästa säsong får dessa lag börja om i lägsta serien. 



§ 22 Regler:
Korpen Luleå´s innebandy spelar och följer Svenska Innebandyförbundets Regelhandbok med en del 
undantag som gäller spelplaner, matchkläder och laguppställningar/matchprotokoll.  

Frislag  Lindriga förseelser som sker i ”kamp om bollen” 

Regler För Utvisningar: 
2 min          Lindriga förseelser lagstraff. 
5 min         Grövre förseelser lagstraff. 
2+10 min   För osportsligt uppträdande. 
Matchstraff 1   5 min lagstraff  (Gäller bara aktuell match)  
Matchstraff 2   5 min lagstraff + automatisk avstängning nästa match 
Matchstraff 3   5 min lagstraff + automatisk avstängning nästa match + DG-beslut 

§ 23 Dispenser:
Följande gäller för att en ”Korpen spelare” skall få ev dispens för att ev hjälpa ett licensierat lag 
vid spelarbehov, eller vice versa.

1: Skall finnas med på Korpen lagets laguppställning som lämnats in. 
2: Medlemsavgiften erlagd till Korpen Luleå. 
3: Att en skriftlig dispens förfrågan kommer in från det aktuella licensierade laget till Korpen Luleås 
Innebandysektion. 

Varför gör vi detta? 
Vi vill inte hindra en Korpen spelare att utvecklas som får en chans att prova på licensierat spel och vi vill även 
kunna hjälpa innebandylagen i norr med folk om det behövs, likväl som att vi vill behålla och värna om de 
korplag och kompisgäng vi har i serien även om någon spelare också spelar licensierat.

Övriga dispenser? 
Kan ansökas hos Innebandysektionen och ansökan skall ske skriftligen. 
Karenstid för licensierad spelare som inte fått dispens är 3 månader sedan lissad match. Licensierade 
Målvakter beviljas dispens mer generöst då det oftast är svårare att få tag på målvakter.

§ 24 Priser:
Seriesegrarna i Herrar BLÅ vinner presentkort till en lag middag på Restaurang. Info om detta 
kommer i slutet på säsongen! 

§ 25 Spelplan:
I de hallar och fall då vi kan använda oss av sarg ska matcherna spelas med sarg. 

I de fallen då vi kan använda oss av sarg så byggs sargen upp av de två (2) lagen som spelar första 
matchen så kom i tid så ni hinner med att bygga annars går de av matchtiden!!!  
och plockas ner av de två (2) lagen som spelar sista matchen.   

I följande hallar skall matcherna spelas med sarg: 

• Björkskataskolan

Hälsans Hus, Örnäshallen, Gammelstad, Sunderbyn
(Ev. vid nya strö tider som vi kan få om det behövs)



Kryssen på spelplan markerar dom 6 tekningspunkter samt mittpunkten vi använder oss av. 
Frislag som sker bakom mål sker på de närmsta krysset på förlängda mållinjen. 

X = Tekningspunkter och frislagspunkter på förlängda mållinjen 
O = Mittpunkt 

------ = Mittlinje 

MÅLVAKTSOMRÅDE  MÅLOMRÅDE 
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