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Svenska Bandyförbundets (SBF:s) Tävlingskommitté (TK) har beslutat att inleda
förberedelserna för uppstart av förbundsserier enligt scenario C för Allsvenskan dam och
division 1 herr.
Det råder fortsatt stor osäkerhet om uppstart enligt det scenariot kommer att vara möjligt, men av
planeringstekniska skäl behöver förberedelserna nu påbörjas. Definitivt beslut kommer tas senast
den 25 januari.
Om lättnader i Folkhälsomyndighetens restriktioner inte har gjorts senast den 31 januari så
kommer SBF:s TK titta på ett scenario D som man kommer återkomma med.
Spelprogram och tabeller för berörda serier kommer inom kort ställas om.
Mer information kommer skickas ut till berörda föreningar via er serieledare.
Upplägget i scenario C för Allsvenskan dam och Division 1 herrar utgår från att respektive serie
spelar en enkelserie där redan spelade matcher kommer räknas in i tabell.
Upplägg, Allsvenskan dam (scenario C)
Förutsättningar:
Enkelserie i två grupper Norra och Södra där vinnarna i respektive allsvenska spelar om en
direktplats till Elitserien säsongen 20/21 enligt UEFA-modellen. Det lag som har högst snittpoäng
börjar borta och avslutar hemma.
Kvalspel sker under vecka 11.
Ett B-lag (utvecklingslag) kan inte delta i ett kval till elitserien där egen huvudförening deltar,
kvalplats går då till nästa placerade lag i tabellen.
Upplägg, Division 1 (scenario C)
Förutsättningar:
Enkelserie spelas i fyra grupper Norra, Östra, Västra och Södra där vinnare av respektive serie går till
kval.
Ett B-lag (utvecklingslag) kan inte delta i ett kval till allsvenskan där egen huvudförening deltar,
kvalplats går då till nästa placerade lag i tabellen.
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Kvalet spelas enligt nedan och UEFA modellen gäller där det lag som har högst snittpoäng börjar
borta och avslutar hemma. Kvalspel sker under vecka 11.
Norra/Östra
Västra/Södra
Vinnarna spelar i Bandyallsvenskan 2021–2022.

Svenska Bandyförbundets (SBF:s) Tävlingskommitté (TK) har beslutat att inleda
förberedelserna för uppstart av förbundsserier enligt scenario C för följande
Ungdomsserier: Juniorelit, Ungdomsallsvenskan, Pojkallsvenskan och Flickallsvenskan.
Det råder fortsatt stor osäkerhet om uppstart enligt det scenariot kommer att vara möjligt, men av
planeringstekniska skäl behöver förberedelserna nu påbörjas. Definitivt beslut kommer tas senast
den 25 januari.
Om lättnader i Folkhälsomyndighetens restriktioner inte har gjorts senast den 31 januari så
kommer SBF:s TK titta på ett scenario D som man kommer återkomma med.
Spelprogram och tabeller för berörda serier kommer under denna vecka ställas om.
Mer information kommer skickas ut till berörda föreningar via er serieledare.
Upplägget i scenario C för Juniorelit, Pojkallsvenskan och Flickallsvenskan utgår från att respektive
serie spelar en enkelserie där redan spelade matcher kommer räknas in i tabell.

Upplägg, Flickallsvenskan (scenario C)
Förutsättningar:
Spelar två poolspel under feb/mars där placerade lag 1 i respektive pool går till final i Uppsala den
26 mars
Norr 1 - Söder 1
Upplägg, Juniorelitserien (scenario C)
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Förutsättningar:
Placerade lag 1–2 i respektive serie går till semifinal som spelas enligt UEFA modellen. Placerat lag 1
startar borta och avslutar hemma. Matcherna spelas under vecka 11.
Norr 1 - Söder 2
Söder 1 – Norr 2
Vinnarna spelar final i Uppsala fredag den 26 mars
Upplägg, Ungdomsallsvenskan (scenario C)
Upplägget i scenario C för Ungdomsallsvenskan utgår från att man spelar en enkelserie. Om detta
inte är genomförbart så spelas enstaka matcher inom samma region utifrån de restriktioner som
sätts.
Upplägg, Pojkallsvenskan (scenario C)
Förutsättningar:
Placerade lag 1–2 i respektive serie går till semifinal som spelas enligt UEFA modellen. Placerat lag 1
startar borta och avslutar hemma. Matcherna spelas under vecka 10.
Norr 1 - Söder 2
Söder 1 – Norr 2
Finalspel återkommer vi med.
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Svenska Bandyförbundets (SBF:s) Tävlingskommitté (TK) har beslutat att inleda
förberedelserna för uppstart av förbundsserier enligt scenario C för U16 A och U16 B.
Det råder fortsatt stor osäkerhet om uppstart enligt det scenariot kommer att vara möjligt, men av
planeringstekniska skäl behöver förberedelserna nu påbörjas. Definitivt beslut kommer tas senast
den 25 januari.
Om lättnader i Folkhälsomyndighetens restriktioner inte har gjorts senast den 31 januari så
kommer SBF:s TK titta på ett scenario D som man kommer återkomma med.
Spelprogram och tabeller för berörda serier kommer under denna vecka ställas om.
Mer information kommer skickas ut till berörda föreningar via er serieledare.
Upplägget i scenario C för dessa Ungdomsserier utgår från att respektive serie spelar en enkelserie.
Om detta inte är genomförbart så spelas enstaka matcher inom samma region utifrån de
restriktioner som sätts.
*Vid frågor eller funderingar kring eventuellt spel i någon form på distriktsnivå så ombeds ni att
kontakta ert eget distrikt.
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