Väderdirektiv, gäller fr o m 2007-12-01
Detta direktiv är framtaget som ett hjälpmedel om väderförhållandena är sådana att en
förening/funktionär avväger att åka till en match eller inte.
Det är viktigt att belysa vikten av att färdas till och från matcher på ett säkert sätt. En
trafiksäkerhetspolicy för föreningen bör tas fram som säkerställer detta. En
trafiksäkerhetspolicy kan arbetas fram tillsammans med www.sisuidrottsutbildarna.se
När vädret blir ostadigt är det alltid upp till föreningen att ta beslut om att åka till en match
eller inte. Detsamma gäller för förbundets tillsatta funktionärer (t ex domare).
Svenska Innebandyförbundet har beslutat att SMHI:s varningar ska vara ett rådgivande
hjälpmedel för de föreningar/funktionärer som känner sig osäkra. www.smhi.se
Som regel gäller att alla innebandymatcher ska genomföras om det råder blå (dvs ingen
varning) och/eller gul varning. Råder röd varning är det en stark rekommendation att inte åka
över huvud taget. Råder orange varning är det upp till föreningen/funktionären att ta ställning
till om man ska åka eller inte.
Om förening/funktionär väljer att inte åka ska alltid motståndarlag, funktionärer (läs domare)
och administrerande myndighet meddelas.
En administrerande myndighet (SIBF eller SDF) kan inte utdöma sanktioner för en ospelad
match där det råder orange eller röd varning vid matchtillfället.

Klass 3 (röd): Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket
stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på
Internet, radio eller TV.
Klass 2 (orange): Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella
skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny
information på Internet, radio eller TV.
Klass 1 (gul): Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en
del samhällsfunktioner.
Blå: Ingen varning utfärdad.
Källa: http://www.smhi.se/

Svenska Innebandyförbundet
Tävlingsgruppen

Klass1 - Varningar till lands
Typ

Klass

Konsekvens

Mycket hårda
vindbyar

1

>21 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks, problem för höga fordon.

Snöfall

1

I regel när det väntas minst 5 mm på 6 timmar omräknat till smält form.
Tidigt eller sent på säsongen kan varning skickas vid mindre mängder. Risk
för halka på vägar.

Isbeläggning

1

Väder som medför ishalka. Exempel regn som följs av snabbt fallande
temperatur till 0˚C eller kallare på vägbanan.

Rikligt regn

1

> 35 mm på 12 timmar över större område. Risk för stora vattensamlingar,
risk för översvämning i källare, dagvattenledningar. I övrigt se eventuella
hydrologiska varningar.

Höga flöden

1

Kan medföra mindre översvämningsproblem

Frost

1

Temperaturer nära marken på 0 grader eller därunder, svår frost vid -3 och
därunder. Varning utfärdas i regel endast 15 maj – 15 september, efter den
15/9 endast vid första frosttillfället.

Stor
Gräsbrandsfara

1

Gäller under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt
fjolårsgräs.
Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Skogsbrandsfara
Stor/Mycket Stor

1

Innebär stor/mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt/mycket lätt i
skogsmark.
Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Klass2 - Varningar till lands
Typ

Klass

Konsekvens

2

> 25 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål, Större
skador på skog med risk för störningar i trafik samt el och teleförsörjning.

Stora
snömängder/
drivbildning

2

Vid snömängder motsvarande ca 20 mm eller mer i smält form på 12
timmar, vid frisk vind ca 12 mm eller mer på 12 timmar. Medför stora
trafikproblem, kan speciellt vid temperaturer nära 0 även ge störningar i el
och teleförsörjningen.

Kraftig åska

2

Omfattande och frekvent åska som medför stora störningar i el och
telefontrafiken. Kan lokalt även innebära mycket kraftiga vindbyar och
skyfallsliknande regn.

Mycket höga
flöden

2

Översvämningsproblem på utsatta ställen

Isbeläggning

2

Underkylt regn > 3mm på 6 timmar. Ger svår halka som dessutom är svår
att åtgärda.

Stormbyar

Klass3 - Varningar till lands
Typ

Klass

Konsekvens

Storm eller
orkanbyar

3

> 28 m/s, östra Svealand och Götaland >30 m/s. Farligt att vistas ute.
Omfattande skador på skog och byggnader med mycket stora störningar i
trafik och elförsörjning.

Extremt höga
flöden

3

Medför allvarliga översvämningsproblem

3

Vid snömängder motsvarande ca 35 mm eller mer i smält form på 12 timmar,
vid frisk vind ca 25 mm eller mer på 12 timmar. Medför mycket stora
störningar i trafiken, vägar kan bli helt oframkomliga. Risk för stora
störningar i el- och teleförsörjningen.

Mycket stora
snömängder/
drivbildning

