
 

 

Utvecklingsserierna Damer/Herrar säsongen 2022 - 23 
 

Händelserapportering/resultatrapportering vid matcher i två serier 

 

Utvecklingsserierna på herrsidan spelas enligt SIU-modellens traditionella upplägg där lagen 

deltar i två serier, och där spelas några s. k ”dubbelmatcher”, alltså matcherna mellan de lag 

som följs åt i två serier. Serie 3 och 4, 4 och 5 o s v i Herrar Utveckling.  

För att alla ska göra likadant vill vi att ni gör enligt följande: 

Matchtruppen läggs upp i serierna 1, 3 och 5 i Herrar Utveckling. Där görs också 

händelserapporteringen för matchen av hemmalaget. Detta görs helst i samband med 

matchen eller under matchdagen, men absolut senast första vardagen efter helgmatch, alltså 

på måndag. Om man inte händelserapporterar i samband med matchen så ska resultatet 

rapporteras senast en timme efter avslutad match. Då har vi uppdaterade tabeller och statistik 

som är tillförlitlig. I den andra serien, 2, 4, görs endast en resultatrapportering. Samtliga serier 

på damsidan är stängda säsongen 2022 - 23 och berörs inte av detta. Dessa serier bygger 

givetvis också på SIU-modellen då de nivåmässigt ska vara olika svåra. 

 

De ”udda serierna” styr - Serie 1, 3, 5 Herrar Utveckling 

 

Domarna läggs också upp i dessa serier då det är ”Dubbelmatcher”. Som hemmalag kommer 

ni väl ihåg att kontakta även dem innan matchen… 

 

I iBIS kan man inte lägga samma datum, tid och hall på två matcher då systemet tolkar det 

som en dubbelbokning. Därför finns inte matchtiden inlagd på ”Dubbelmatcherna” i serie 2, 

4, 6. 

 

Utvecklingsserierna – Syftet och tanken bakom 

 

Syftet med hela Utvecklingsserien är i första hand att ge unga tjejer och killar bästa möjliga 

utveckling i sin resa från ungdomsserie till seniorspel. Respektera därför den nivå där laget 

spelar och anpassa lagets slagstyrka därefter. Här har ni ledare ett stort ansvar. Det handlar 

inte om att plocka in ett så starkt lag man kan bara för att vinna matchen. Det handlar om 

Utveckling och att behålla de spelare vi har så länge som möjligt. Nivåindelningen syftar till 

att matcherna ska bli så jämna som möjligt. Lagens placering i de olika serierna var en 

process som skedde under våren, bl. a via anmälningsformuläret, där föreningarna fick ange 

en bedömd slagstyrka på lagen. Om ni vid något tillfälle har svårt att få ihop ”rätt lag” till 

matchen, kanske p g a skador, sjukdomar mm, och behöver låna in spelare från andra lag i 

föreningen, måste detta kommuniceras med motståndarna innan match.  

 

I de högsta serierna i Damer- och Herrar Utveckling (Serie A-B samt 1-2-3) ser det 

annorlunda ut då koppling till föreningens lag i högre divisioner (Oftast D1 samt H2) blir mer 

naturlig. Vissa spelare kommer att spela på bägge dessa nivåer bl. a för att de behöver få 

speltid men även för att fylla på då utvecklingslaget har få spelare att tillgå. Tänk på att 

använda er av ”rätt spelare” i dessa sammanhang. Låt de spelare som behöver speltid få 

möjligheten att utvecklas. Förutsättningarna ser olika ut i alla föreningar och lag. Det som är 

rätt för en förening eller för ett lag kan verka konstigt i motståndarlagets ögon. Men om vi alla 

försöker tänka i samma banor så kommer säsongen att bli rolig och utvecklande för alla. Rätt 

spelare på Rätt Nivå ger jämna matcher och utveckling för alla. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Västerbottens Innebandyförbund 


