Seriepyramid säsongen 21 22 till säsongen 22 23
Serieupplägg säsongen 2021/2022 och 2022/2023* - Elitserien herr/dam och Bandyallsvenskan herr.
Säsongen 2020/2021 spelades med förändrade regler för upp och nedgång i Elitserien herr och dam
samt Bandyallsvenskan herr. Inget lag åkte ur respektive serie, men två lag går upp från
Bandyallsvenskan till Elitserien herr. Detta är klart beslutat 13 nov 20 utav förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsens beslut innebär följande för Elitserien herr/dam och Bandyallsvenskan herr
Elitserien herr
Elitserien herr spelas med sexton (16) lag säsongen 2021/2022. För att återgå till ordinarie
seriepyramid säsongen 2022/2023 innebär det att säsongen 2021/2022 direkt nedflyttas tre (3) lag till
Bandyallsvenskan till säsongen 2022/2023.
Säsongen 2022/2023* återgår Elitserien herr till ordinarie kvalspel och nedflyttning.
Fastställd säsongsplan 2021/2022 innebär 30 omgångar med seriestart vecka 43 (23 okt) och
säsongsslut vecka 11. Två (2) matcher per vecka, undantaget mellandagar/nyår med sex (6) matcher
från annandagen 26 dec till 9 jan (15 dagar).
Reservarena pga isproblem vid seriestart kommer bli ett krav då utrymme för uppskjutna matcher pga.
isproblem blir svårhanterat med årets erfarenheter som grund.
Elitserien dam
Då damallsvenskan inte spelades säsongen 2020/2021, så kommer inget lag att flyttas upp i Elitserien
dam till säsongen 2021/2022. Detta innebär att Elitserien dam säsongen 2021/2022 spelas som
innevarande säsong med åtta (8) lag. Säsongen 2022/2023*spelas som säsongen 2021/2022.
Bandyallsvenskan herr
Då div 1 serierna inte spelades säsongen 2020/2021, så kommer inget lag flyttas upp från div 1, vilket
gör att Bandyallsvenskan herr spelas med fjorton (14) lag säsongen 2021/2022. Detta innebär att
kvalserien nedåt utgår och ett (1) lag direkt nedflyttas till div 1. Uppgång och kvalserie till Elitserien
enligt ordinarie regelverk.
Säsongen 2022/2023* återgår Bandyallsvenskan till sexton (16) lag och ordinarie kvalspel och
upp/nedflyttning.
Fastställd säsongsplan 2021/2022 innebär 26 omgångar med seriestart vecka 43 (30 okt) och
säsongsslut vecka 10. Serien spelas som dubbelserie hemma/borta.

Division 1 herr
Serierna spelas enligt nedan säsongen 2021/2022, TK beslutar om gruppindelning så snart som
serieanmälningar har inkommit i slutet av maj. Beslut om hur kval till Bandyallsvenskan ska spelas tas i
samband med delgivning av TK:s fastställda gruppindelning.
Säsongen 2022/2023* återgår division 1 till ordinarie kvalspel gällande upp/nedflyttning.

*) Om den nu av TK utsedda serieöversynsgruppen kommer fram till ny seriepyramid från och med
säsongen2023/2024 så ska beslut om ny seriepyramid vara taget senast 31 jan 2022.
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