
Här kommer kort info om IBIS, SportAdmin, matchsammandrag, kiosk 
och sekretariat inför matcher. 
 
 

IBIS 
 
IBIS är innebandyns informationssystem. Här anmäler klubben lag till 
seriespel och spelarövergångar, samt licenser till spelare. 
 
För ledare i klubben används även IBIS för att registrera matchtruppen 
inför matcher. Detta är obligatoriskt på röd nivå men kan vara värdefullt 
att redan lära sig på grön och blå nivå. För att göra detta behövs ett 
inlogg till IBIS, vilket klubben ordnar till dig som ledare. Har du inget 
inlogg så mejla kansliet (info@malmofbc.se) och be om hjälp. 
 
När ni har hemmamatch så lägger ni in matchtruppen på IBIS och skriver 
ut matchprotokollet, men kolla så att bortalag hinner fylla i sin 
matchtrupp innan ni skriver ut. Är det en dag kvar och inget är ifyllt från 
bortalag så skriv ut och ta med så får bortalaget skriva ut matchtrupp 
förhand på plats. 
Hur man lägger till matchtrupp finns i manual på hemsidan, se mer info 
nedan. 
 
För röd nivå ska även resultat rapporteras in i IBIS från en match. Detta 
kan göras med och utan inlogg till IBIS. 
 
På IBIS kan ni skapa kalenderprenumeration på spelschema eller lägga in 
fler ledare så det kan tas ut både spelare och ledare till match. 
 
Mer info om allt detta finns som manualer här: 
https://malmofbc.sportadmin.se/dokument/?ID=344654 
 
LOGGA IN SOM FÖRENINGSLEDARE 

• iBIS i mobilen: http://m.ibis.innebandy.se/ 

• iBIS Föreningsklient: 
https://ibis.innebandy.se/Ibisforeningklient/Login/Login.aspx 

 
 

 

  



SportAdmin 
 
SportAdmin är vårt system för att rapportera närvaro, hålla kontakt med 
klubbens medlemmar, samt för vår föreningshemsida där vi har varje lags 
egna sida med spelartrupp, nyheter, dokument mm. 
 
Som ledare i ett lag kan du rapportera närvaro, lägga in aktiviteter som 
träning, match och andra sociala aktiviteter med laget. Är du helt ny till 
SportAdmin eller har frågor kring vissa funktioner så hittar du all info här 
under mappen SportAdmin på hemsidan: 
https://malmofbc.sportadmin.se/dokument/?ID=344654 
 
Men även mer info och support kring SportAdmin hittas här: 
https://support.sportadmin.se/support/home 
 

 
Sammandrag (seriespel, +12 år)  
Tillhör du ett lag på röd nivå, se manual Manualer vid hemmamatch 
(ungdom). Detta dokument hittas under mappen manualer vid 
hemmamatch här: 
https://malmofbc.sportadmin.se/dokument/?ID=344654 
 
Här står det vad som ska ske och göras innan matcherna (typ dagen 
innan), innan matcherna (i hallen), samt efter matcherna. 
 

 
Sammandrag (poolspel och knatteligan) 
för grön nivå (6-9 år) och blå nivå (9-
12 år) 
 
För dig med ett lag på grön och blå nivå, se manual Manualer vid 
hemmamatch (ungdom) för en kort version (Gå till sidan 3 och 4 för spel i 
Kirseberga sporthall respektive Toftanäs) eller se dokument Manual – inför 
hemmamatch grön och blå nivå för mer detaljerad version. Dessa 
dokument hittas under mappen manualer vid hemmamatch här: 
https://malmofbc.sportadmin.se/dokument/?ID=344654 
 
Här står det vad som ska ske och göras innan matcherna (typ dagen 
innan), innan matcherna (i hallen), samt efter matcherna. 
 
 

 



Kiosk 
Varje lag har eller utser en kioskansvarig som gör tillsättning av 
föräldrar/anhöriga till varje hemmamatch och till bemanning för 
seniormatcherna. Varje kioskansvarig behöver kvittera ut tagg från 
kansliet för att komma in i Kirseberg kiosk. Detta görs hos föreningens 
vaktmästare Mille, mejla info@malmofbc.se. Efter helgen lämnas tagg 
tillbaka, antingen genom att lämna tagg i ett kuvert med kontaktinfo vem 
som lämnat den och lägga i brevlådan vid Kirsebergs Sporthall eller kom 
förbi vardagar kl. 9-16 och lämna in den. 
 
Spelar ett annat Malmö FBC lag innan eller efter er så tar ni över eller 
lämnar över till nästa lag. Detta gör det viktigt att det lag som ska ta över 
kiosken infinner sig i god tid innan matchstart så övergången blir så 
smidig som möjligt och laget innan inte ska behöva stänga av allt eller 
behöva vänta. 
 
Manual för kiosk hittas under mappen Kiosk och bemanning här: 
https://malmofbc.sportadmin.se/dokument/?ID=344654 
 
 
Sekretariat 
 
I sekretariatet behövs två personer för röd nivå. En för matchklockan och 
en för protokollet. 
 
För grön och blå nivå ska sekretariatet vara bemannat med minst 1 
person som ska ta tiden. För blå nivå ska personen även fylla resultaten i 
protokollet. 
 
Matchklockan: 
Den sköts av en person. Klockan är det viktigaste under matchen. Den 
tydliggör tiden under matchen. För röd nivå visar den även utvisningar, 
timeouter och resultatet. Denna person är mer eller mindre tvungen att 
vara oerhört följsam. 
 
För röd nivå måste en person sköta matchklockan. Manual till den finns i 
både Kirsebergs Sporthall och Toftanäs Sporthall. Kom gärna i tid och 
kolla in manualen och provkör den så du känner dig säker hur den 
fungerar. Annars ta hjälp och fråga ledare från de äldre leden om de kan 
hjälpa dig lära dig den. 
 
För blå nivå, om det spelas en match åt gången kan ni vara två i 
sekretariatet, där den ena fokuserar på att starta och pausa tiden, medan 
den andra håller koll på resultatet som ska skrivas ned. Spelas det fler än 
en match samtidigt så kan det sitta två i ett sekretariat och en i ett, där 
de som är två har matchklockan. Resultatet visas inte på matchklockan. 



 
För grön nivå, om det spelas en match åt gången räcker det med en 
person som kan sköta matchklockan med att starta och pausa tiden. Det 
görs byte varannan minut. Protokollet på grön nivå handlar mest om att 
alla lag ska ha sina spelare nedskriva och sedan ska det skrivas ned vilka 
lag som möter varandra. 
 
Om det spelas fler än en match så kanske man vill vara två stycken, där 
en sköter matchklockan och den andra tar tid manuellt med tidtagarur 
eller mobil för att hjälpa domarna att hålla tiden med byten. Resultatet 
visas inte på matchklockan. 
 
Manual till Kirseberg finns att även hitta här: 
https://malmofbc.sportadmin.se/dokument/?ID=344654 
 
 
Protokoll: 
På röd nivå, protokollet används för att fylla olika händelser i matchen 
som mål, utvisningar och domarnamn. För röd nivå kan samma person 
som skriver protokollet även sköta onlinerapportering i IBIS om det finns 
behov. Mer info om detta finns i infon om IBIS på hemsidan, se ovan.  
 
För blå nivå, används protokollet för att fylla i trupperna, samt att ange 
vilka som möter varandra och vad resultatet blev. 
 
För grön nivå, används protokollet för att fylla i trupperna, samt för att 
ange vilka som möter varandra. 
 
Har ni/laget skrivit in matchtrupp på IBIS så be sekretariatet att ange ”se 
iBIS” under er laguppställning i pappersprotokollet. 
 
Se manual Manualer vid hemmamatch (ungdom) för en kort version (Gå 
till sidan 3 och 4 för spel i Kirseberga sporthall respektive Toftanäs) eller 
se dokument Manual – inför hemmamatch grön och blå nivå för mer 
detaljerad. Dessa dokument hittas under mappen manualer vid 
hemmamatch här: 
https://malmofbc.sportadmin.se/dokument/?ID=344654 
 
Här står det vad som ska ske och göras innan matcherna (typ dagen 
innan), innan matcherna (i hallen), samt efter matcherna. 
 
Vid frågor, kontakta oss på info@malmofbc.se 
 


