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Liten lathund för SEKRETARIATET 

 

 

SEKRETARIATETS FUNKTION  

Har man inte tidigare suttit i sekretariat under en innebandymatch så är det inte så lätt att få allt rätt. 

Det kan vara en hel del stress och det gäller att få med allt på matchprotokollet.  

Sekretariatet är viktigt. Ett sekretariat är en neutral part i tävlingen och skall bistå domarna.  

Sekretariatet har en nyckelroll för att en innebandymatch ska kunna spelas och för att andra ska 

kunna ta del av händelserna i matchen, antingen direkt eller för framtiden. 

Sekretariatet skall bestå av minst två personer. En person sköter matchprotokollet och en person 

sköter match- och utvisningstiden.  

Sekretariatet skall finnas på plats senast 20 minuter för utsatt matchstart.  

Följande utrustning ska finnas i sekretariatet i varje match:  

• Matchur 

• 3 st. godkända matchbollar  

• Mätutrustning  

• Penna  

• Matchprotokoll  

Utvisningsbåset ska ha plats för minst två sittande personer från varje lag.  

 

Denna lathund för sekretariatet är framtagen för FCH P02 inför säsongen 2015/2016. Förhoppningsvis kommer 

föreningen med ett eget dokument som vi kan använda framöver. Till dess, håll till godo! Och tänk på att domarna alltid 

är hjälpsamma och förklarar om det är något ni undrar över! 

/Demitrius Berg  
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PROTOKOLLFÖRARE  

Matchprotokollet ska vara ifyllt senast 10 minuter före matchstart. Protokollförare skall kontrollera 

att alla uppgifter som gäller innan matchstart är rätt ifyllda.  

• Division och serienamn  

• Datum  

• Matchnummer  

• Hemma- och bortalag  

• Max 20 spelare och 5 ledare/lag  

• Underskrift av respektive lagledare  

• Målvakt (M) och lagkapten (K) är markerade i protokollet  

 

OBS! Lagledare har rätt att korrigera protokollet ända fram till matchstart.  

Under matchen ska händelser noteras med:  

• Period  

• Tid  

• Mål  

• Nummer på spelare eller ledare  

• Passningsläggares nummer  

• Utvisningstid samt utvisningskod  

• Byte av lagkapten  

• Utespelare som blir målvakt  

Periodresultat noteras efter varje periods slut.  

Protokollföraren ska omedelbart när han/hon har fått spelarens/spelarnas nr, kontrollera att dessa 

finns noterade på matchprotokollet och ge klartecken till domarna.  

Ledare skall noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade.  

Sekretariatet skall efter match fylla i:  

• Matchresultat  

• Protokollförares underskrift, namnförtydligande samt telefonnummer  

Sist av allt skriver domarna under och godkänner protokollet.  
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MATCHTIDTAGARE  

Tidtagare skall kontrollera att matchklockan fungerar och är rätt programmerad samt kontrollera att 

paussignal fungerar.  

Tidtagaren skall starta klockan då bollen spelas efter domarens signal. Tiden skall stoppas endast vid 

följande tillfällen då domare:  

• Blåser för mål  

• Blåser för utvisning  

• Blåser för straffslag  

• Visar tecken för att stoppa tiden  

OBS! Under de tre (3) sista minuterna i tredje perioden ska tiden alltid stoppas på domares 

avblåsning.  

Under straffslagsgenomförande skall matchklockan stå still, och startas först då straffslaget har 

genomförts och tekning sker efter domares signal.  
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UTVISNINGAR OCH BENÄMNINGAR  

2 minuter lagstraff U 2  

5 minuter lagstraff U 5  

2 minuter personligt straff P 10  

Matchstraff 1 UM 1  

Matchstraff 2 UM 2  

Matchstraff 3 UM 3  

En utvisad spelare ska befinna sig på utvisningsbänken under hela utvisningen.  

Utvisningstiden följer alltid matchtiden.  

Det är alltid den spelare som visas ut som ska antecknas i protokollet. Blir t ex målvakten utvisad ska 

den spelare som sitter av hans straff inte noteras i protokollet utan målvaktens nummer ska noteras i 

protokollet.  

 

LAGSTRAFF  

• Endast ett lagstraff per spelare och två lagstraff per lag kan mätas samtidigt.  

• Ett lag som har mer än två spelare med lagstraff utvisade har rätt att spela med tre utespelare.  

• Om motståndarlaget gör mål under ett 2 minuters lagstraff skall utvisningen avbrytas, såvida 

motståndarlaget inte är i numerärt underläge eller båda lagen spelar med lika antal spelare på plan.  

• Om ett lag har mer än ett 2 minuters lagstraff ska dessa, med undantag för dubbelutvisning, 

avbrytas i den ordning de verkställts.  

• Vid 5 minuters utvisningar kommer inte spelaren in på planen igen om motståndarna gör mål.  

 

PERSONLIGT STRAFF  

• Ett personligt straff kan endast utdömas tillsammans med ett lagstraff och ska inte börja mätas 

förrän lagstraffet upphör eller avbryts.  

• Lagkaptenen utser en inte redan utvisad spelare som sitter av lagstraffet.  

• Personligt straff avbryts inte vid mål för motståndarlaget.  

• En spelare som är utvisad för ett personligt straff får inte komma in på planen förrän spelet är 

avblåst.  
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MATCHSTRAFF  

• En spelare eller ledare som ådrar sig matchstraff ska omedelbart bege sig till omklädningsrummet 

och får därefter inte delta mer i matchen.  

• Ett matchstraff ska alltid leda till 5 minuter lagstraff.  

• Det är arrangerande förenings skyldighet att se till att en spelare eller ledare som ådrar sig 

matchstraff direkt beger sig till omklädningsrummet och därefter inte återvänder till planen eller 

befinner sig på läktaren under resterande tid av matchen.  

 

UTVISNING I SAMBAND MED STRAFFSLAG  

• Utvisningsförseelse som orsakar straffslag verkställs ej om straffslaget resulterar i mål. 

Utvisningsförseelsen skrivs inte in i protokollet förrän straffen är slagen och ej resulterar i mål.  

PROTOKOLL 

 
1. Matchnumret. 
2. Kontrollkod för resultatrapportering. 
3. Domarnas godkännande/signatur. 
4. Ledarnas godkännande/signutur. 
5. Protokollförarens godkännande/signatur. 
6. Förteckning av händelsekoder 


