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PM för föreningar 

1) Om ett lag av trafikhinder eller annan orsak blir försenat och konstaterar att 
det inte hinner till spelplatsen i tid, har föreningen skyldighet att snarast 
dock senast 15 minuter efter utsatt matchstart underrätta domarna (detta 
kan ske genom arrangören) och meddela den beräknade ankomsttiden. 
Arrangören meddelar publiken den ungefärliga matchstarten. 

 
2) Protokollet ska överlämnas till sekreteraren i god tid före matchen, 

vederbörligen ifyllt och ska uppta såväl för- som efternamn. Initialer är 
alltså inte tillåtna. 

 
I matchprotokollet ska anges födelsedatum (6 siffror). För B-ungdom och 
yngre anges endast födelseår utom i USM för B-ungdom där födelsedatum 
(6 siffror) ska anges. Lagansvarig är genom underskriften av protokollet 
ansvarig för uppgifternas riktighet. 

 
3) Protest mot spelplanen och/eller utrustning kan inte tas upp till behandling 

om den inte blivit framförd till domarna före matchens början. Protest gjord 
till domarna måste fullföljas hos förbundet. 

4) Skadas en spelare före matchen, till exempel under uppvärmningen på 
spelplanen får en annan ersätta den skadade. Protokollet ska i sådant fall 
ändras. Avbytare som inte deltagit i spelet får däremot inte ersättas om han 
skulle bli oförmögen att delta sedan domarna blåst till spel. De i protokollet 
inringade spelarna anses sålunda ha deltagit även om de inte medverkat i 
spelet. Saknas inringning anses samtliga spelare ha deltagit. 

5) Har ett lag inte fullt antal spelare meddelas sekreteraren när 
spelaren/spelarna anländer till hallen ombytt/a och klar/a, och 
matchprotokollet kompletteras. I övrigt får ändring i matchprotokollet inte 
förekomma sedan matchen börjat. 

 
6) Skulle domslut fällas, som enligt Regel 17:11 står i motsägelse till reglerna, 

har den lagansvarige rätten att protestera. Om protesten inte medför någon 
åtgärd av domarna har protesterande föreningen möjlighet att inom 60 
minuter inkomma med anmälan till administrerande förbund. Detta kan 
göras via fax, sms eller telefon. 

 
7) Spelare måste ovillkorligen rätta sig efter de föreskrifter som gäller i hallen. 
 
8) Om två lag har lika tröjfärg ska det lag som står som bortalag på protokollet 

byta till annan färg. 
 


