Motion till Förbundsmötet 2021 angående förändring av SM Finalen
från AIK Bandy
Motionärens förslag
a) Att SM-finalen ersätts av en finalserie i bäst av sju matcher till säsongen 2021/22.
b) Att SM-finalen ersätts av en finalserie i bäst av fem matcher till säsongen 2021/22.
Alternativ b) ovan återkallas i det fall alternativ a) röstas igenom.
Styrelsens överväganden och motivation varför man ser att SM Finalerna (dam och herr)
med en avgörande match skall vara oförändrad.
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SM Finalerna är en av idrottsårets stora händelser och drar mer publik än vad som
normalt ser en bandymatch – just för att det är en final.
SM Finalerna är en del av bandyns varumärke och skapar både publikt- och medialt
intresse långt utanför bandyn, delvis för att det är en final.
Andra sporter (handboll och innebandy) har tagit ”efter” för att försöka skapa samma
effekt som bandyfinalen genom att gå från flera till en final.
Argumenten om väder och vind är underordnade då finalerna i framtiden med högsta
sannolikhet kommer att spelas inomhus på en arena som tar minst 15 000 åskådare.
Bandyfinalen har tidigare med publikframgång spelats på större arenor inomhus och
förbundsstyrelsen avser att upprepa detta inom projektet ”Bandyfinalerna - Sveriges
Superbowl”.
Då elitserien innehåller lag från både större och mindre orter är det viktigt att hitta
ett format som lockar publik oavsett hur många åskådare som kan beräknas komma
från den lokala orten. Historisk har en final som under flera år spelats på samma ort
varit avgörande för detta.
Snittåskådarantalet i Elitserien 18/19 var 1 508 inkl. slutspel och final. SBF bedömer
att en finalserie om sju matcher mellan lag på mindre orter riskerar att få en fallande
publiktrappa snarare än det crescendo som en final innebär. Man bör också ta i
beaktande att det är skillnad på en herrfinal mellan ett eller två lag från Stockholm
och två lag från mindre orter.
Att lägga till fem-sju finalomgångar efter en full serie och fullt slutspel gör att sista
final-matchen sannolikt behöver spelas in i april. Det framgår inte av motionen om
motionären avser att det ska spelas färre matcher i slutspelet. Är så fallet så kommer
detta drabba de lag ekonomiskt som inte går till final.
Ändras formatet från en final till sju eller fem så är det ett beslut som sannolikt inte
går att reversera och risken för en backlash inom ett par år bedömer SBF som stor.
Med motionärens förslag kommer dam- och herrfinalerna mest sannolikt spelas på
olika orter, vilket vi tror är olyckligt för Svensk Bandy i allmänhet och svensk
dambandy i synnerhet.
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Det viktiga för SBF är att värna om bandyn i stort och den betydelse som
Bandyfinalen har, inte bara de fyra lag som spelar finalen utan för hela bandysverige
och där är förbundet övertygade om att en Bandyfinal är det bästa alternativet, både
för sportens varumärke, medieintresse och förbundets ekonomi.

Styrelsens förslag
Styrelsens avslår AIKs motion gällande ändrad struktur på SM Finalen med hänvisning till det
som skrivits i ovan övervägande.

