
Tekniskt möte

Säkerhetsansvarig

En vuxen ska vara säkerhetansvarig. Det innebär att man är med på det tekniska mötet som är 
ihop med lagledare och domare, 60 minuter innan matchstart. Man skall sedan under match vara 
nåbar (vara i närheten av sekreteriatet) om det händer något samt följa domarna ut i halvlek och 
efter match. Se instruktioner under Tekniskt möte.

 

Tekniskt möte

Tekniskt möte ska avhållas 1 timma före match – lokalen som användas ska vara fri från andra 
aktiviteter då mötes genomförs.

 

Ansvarig

Hemmalagets arrangemangsansvarig är sammankallande för mötet och är också ansvarig för 
genomförandet av mötet.

 

Deltagare

Arrangemangsansvarig samt representant från hemmalaget, bortalaget, domarna, eventuell 
delegat ska närvara. Det är en rekommendation att även funktionärerna deltar vid mötet. Vid TV-
sändning även någon representant från TV med på mötet. Om TV-representant inte är närvarande 
på mötet men det skall vara TV-sändning är det arrangören som har ansvar att ta reda på hur lång 
halvtidspaus TV vill ha.

 

Tidsschema

Genomgång av procedurer före, under och efter match. Här skall framgå hur inspring och 
presentation arrangeras, eventuella aktiviteter i pausen och/eller efter match.

 

Pausen

Pauslängden ska vara 15 minuter vid HerrElitmatcher och 10 minuter i övriga serier. Obs! Viktigt 
att båda lagen informeras och respekterar den tid som är överenskommen vid mötet! I de hallar 
där matchklockan tillåter rekommenderas att man programmerar ”nedräkning” för pausens längd 
samt att speakern informerar publiken. Den andra halvleken ska inte starta innan den 
överenskomna paustiden är klar! Om det, i samband med pausen, föreligger en eller flera 
utvisningar på matchklockan skall paustiden inte programmeras!

 

Uppvisande av spelarnas klädsel



Samtliga Elitserieföreningar (dam och herr) ska ha ett mörkt samt ett ljust matchställ (gäller tröja). 
Bortalaget ska alltid ha med sig båda ställen. Vid TV-match och Webb TV-sändning ska ett lag ha 
ljust matchställ och det andra ett mörkt matchställ. Rött och blått räknas som mörkt! Val av 
tröjfärg:a) Hemmalagets speltröjor b) Bortalagets speltröjor c) Hemmalagets målvaktströja d) 
Bortalagets målvaktströja e) Domarna väljer lämplig tröjfärg.Målvakterna i respektive lag ska bära 
samma färg på tröjan. Även västen för ev. extra utespelare ska uppvisas. Ledarnas färg på tröja/
jacka ska skilja sig från motståndarlagets utespelare. Obs! Nytt i regelboken 2010.Om spelare vill 
ha ”långärmad undertröja” skall denna tröja vara i samma färg som speldräkten.

 

Matchläkare

Tillgång till matchläkare (obligatoriskt vid HerrElitmatcher) – informera var på läktaren läkaren är 
placerad och domarna bör få kontakt med personen i fråga 15 minuter innan matchstart. Informera 
var båren finns placerad.

 

Funktionärsrutiner

Tjänstgörande funktionärer redovisar rutiner och eventuella önskemål inför matchen.

 

Funktionärsbordet

Funktionärsbordet är en arbetsplats för tidtagare och sekreterare. Utöver dessa två skall det finnas 
plats för speaker samt delegat då sådan tjänstgör under matchen. Övrig personal såsom musik, 
statistik m.m. skall inte sitta vid funktionärsbordet!

 

Säkerhetsföreskrifter

Vilka personer är ansvariga och vilka uppgifter har de?

Vilka utrymningsvägar finns det i hallen?

Vart beger sig lag, domare och funktionärer i en krissituation?

 

Vid utrymning av hallen ansvarar funktionärerna för att protokollet tas med till anvisad 
samlingsplats. Detta används för att checka av att alla har kommit ur hallen.1-2 personer ska gå ut 
på planen och där följa domarna till omklädningsrummet, både ipausen och efter matchen. 
Säkerhetsansvarig ser till att det är fri passage från planen fördomare, funktionärer och bortalag i 
pausen samt efter match.

 

Coachingzon

I de hallar där utrymme finns för Coachingzon ansvarar arrangören att det görs en fast eller tillfällig 
markering 3,5 meter räknat från mittlinjen. Linjen startar vid sidlinjen och linjen dras mot väggen. 



Avbytarbänken skall placeras så att yttersta platsen, räknat mot mittlinjen, börjar vid markeringen 
för Coaching-zonen. ”Bänk” kan även vara stolar. Dessa skall vara fastsatta så att det inte går att 
flytta stolarna framåt/bakåt. Domarna/delegaten beslutar om undantag för Cochingzon skall 
godkännas (golvytan avgör detta).

 

Frizon

Vid matcher där det finns fotografer och/eller TV på plats ansvarar arrangören att det markeras 
upp en ”frizon” för domarna bredvid målet. Markera med tejp eller målad linje fyra (4) meter från 
stolpen på båda sidor av målet. Markeringen görs bakom den förlängda mållinjen. Från 
markeringen och in mot målet får endast domarna befinna sig. Arrangören ansvarar för information 
till berörda.

 

Stolar på golvet

Eventuella stolar på golvet får ej placeras på samma sida som avbytarbänkarna. Vid matcher där 
det arrangeras extra sittplatser skall detta inspekteras och godkännas. Detta ska också 
presenteras vid tekniska mötet.

 

Golvtorkare

Ska vara A-ungdom. Viktigt att dessa är uppmärksamma och kan bedöma situationer där det kan 
föreligga torkning, har bra spelsinne och har bra ögonkontakt med domarna hela matchen.I 
samband med lag-timeout skall golvtorkarna, utan kallelse från domarna, ställa sig bakom 
respektive lag för att direkt efter slutförd timeout torka upp om så behövs.


