
Lite info gällande klubb djungeln ! 

 

Modifiering av klubba 
Det är inte tillåtet att göra några ändringar på sin klubba förutom att kapa 

skaftet så det blir kortare. Tänk på att kapa skaftet uppe vid knoppen. Kapar du 

nere vid bladet finns risk att avståndet mellan bladets underkant och 
tekningslinjen blir för kort. Och då är inte klubban godkänd längre. 

 
Du får alltså inte dra bort dekalen om din klubba inte är lackad. Du kan inte 

lacka om ditt skaft. Du kan inte klistra över skaftets design med en annan. Du 

kan inte ta bort godkännandemärket. Du kan inte slipa ner lacken på ditt skaft.  
 

Det är inte heller okej att förlänga ett skaft genom att foga ihop två skaftdelar. 
Byte av blad är endast godkänt enligt nästa punkt ! 

 

 
Olika märke på skaft och blad 

Det är inte okej att använda olika varumärke på innebandyklubbans skaft och 
dess blad. Det måste vara samma varumärke på båda för att din klubba ska 

räknas som godkänd.  

 
Regelverket tillåter att det skulle vara möjligt att blanda varumärken, OM de har 

godkänts tillsammans av SP. Idag (våren 2014) finns inga sådana 
godkännanden. 

Bladet får inte vara vasst och des hook får inte överstiga 30 mm. 

 
 

Greppning 
Det är tillåtet att ha grepplinda för bättre grepp på sin innebandyklubba. Och det 

har ju de flesta också. Regeln som gäller här är att greppningen inte får gå länge 
ner på skaftet än till teknings-/grepplinjen. Tekningslinjen är randen som går 

runt skaftet ungefär 37 cm upp från bladets undersidan. 

 
Det finns inget krav på att grepplindan du använder ska vara av samma 

varumärke som skaft och blad. Du kan välja vilken grepplinda du vill av vilket 
märke du vill, utan att din klubba blir illegal. 

 

 
Tejpa vid bladet 

Det är okej dra en bit tejp runt skarven mellan bladhalsen och skaftet. Men 
tejpen får inte gå ner mer än 1 cm på bladhalsen. Tänk också på att många 

klubbor har sitt godkännandemärke nere vid bladet, tejpa inte över det. 

 
 

Vad händer vid otillåten klubba 
Om du använder en klubba som inte är tillåten enligt regelverket och det 

upptäcks är det en förseelse som ger dig en matchstraff 1. Alltså du får inte 

fortsätta att vara med i pågående match. Det här kan du läsa i regel 613 punkt 1 
 

 
 



 

Här nedan kan du hitta rekommendationen för vilken längd 
Som grabbarna bör ha på klubban, en riktlinje är att klubban ska 

sluta någon cm ovanför naveln. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känner du att det fortfarande finns osäkerhet vad som gäller så är ni 
välkommen att kontakta någon av ledarna för mer information. 

Kroppslängd 

cm: 

Klubblängd 

cm: 

185- 100 

175-185 95 

165-175 91/92 

155-165 85/87 

145-155 80 

135-145 75 

125-135 70 

115-125 65 

105-115 60 

  

 


