
 
 

 
 

 

Inbjudan till ”Bäst i Stan” i Parainnebandy 2023! 
 
Stockholms Parasportförbund, Stockholms Innebandyförbund och RF-
SISU Stockholm har tillsammans med Svenska Innebandyförbundet 
jobbat strategiskt sista åren för att utveckla Parainnebandyn i Stockholm.  
Som ett led i detta bjuder vi nu in till turneringen ”Bäst i Stan”. 
 
”Bäst i Stan” administreras av Stockholms Parasportförbund och 
Stockholms Innebandyförbund och vänder sig i år till spelare med 
intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Målet är att i framtiden få med även Elinnebandy och 
Rullstolsinnebandy. 
 
Tävlingen är öppen för Parasportföreningar i Stockholmsområdet. 
Föreningen måste vara ansluten till Svenska Innebandyförbundet och 
varje spelare måste ha en motionslicens. Mer information om motions-
licensen kommer i ett separat utskick. Spelare med A-licens får ej delta i 
årets ”Bäst i Stan” parainnebandy.  
 
Gruppspel och inledande slutspel (i cupform) arrangeras i Stora Mossens 
Idrottshallar 25–26/3. Finalerna spelas 29-30/4 i Eriksdalshallen i samband 
med övriga finaler i ”Bäst i Stan”.  
  
”Bäst i Stan” kommer arrangeras i två klasser en ”A” och en ”B”. 
Vi bilägger information gällande kriterier för respektive klass. 
 

 



 
 

                    
 
 
 

Förutsättningar: 
 
Spelform: 6-mannalag (inklusive målvakt) och matchtid 2 x 20 minuter. 
 

Domare: Alla domare tillsätts av Stockholms Innebandyförbund. 
 

Regler: Alla matcher enligt Svensk Innebandys regelbok. Anpassade 
tävlingsdirektiv tillkommer och innehåller nödvändiga regelavsteg. 
 

Kostnad och ekonomi: Anmälningsavgift 1000 SEK per lag och faktureras 
av Stockholms Parasportförbund. Det går att söka bidrag för anmälningsavgiften.  
 

Anmälan: Görs i forms via länken nedan 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFW
tvrKpzGo2AsarhItLxEdkyuVEpUOVNWWlRTSE45OTFLVVc1WjZGMVZMTU1H
WS4u 
där ni uppger förening, kontaktperson och önskan om klasstillhörighet. 
Anmälan görs senast söndag den 5/3. 
 

Laguppställning/licenser: När föreningen har anmält sig kommer 
Parasport Stockholm skicka ut ett excel-formulär där respektive förening får 
fylla i fullständigt namn och personnummer på lagdeltagarna. Samtliga 
spelare skall inneha motionslicens som kostar föreningen 50 sek/spelare. 
Föreningen faktureras licensavgiften. Licensen ger en fullständig försäkring. 
 
Spelschema offentliggörs senast 17/3. 
 
Frågor besvaras av Stockholms Parasportförbund kansli.stockholm@parasport.se . 
 
 
Varmt välkommen med er anmälan! 
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