Bilaga 9
Tävlingsbestämmelser
Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie
Flickor
F17 - Flickallsvenskan
Spelas i form av två poolspel. Anmälda lag indelas i två grupper. Speldagar ska inte krocka
med Elit- eller Allsvenskt spel.
Efter avslutat poolspel genomförs semifinal och final.
Flickallsvenskan spelas utan dispenser för utespelare. TK har beslutat att tilldela lagen en
generell dispens för målvakt (max 2 år äldre). Denna dispens måste det ansökas om.

Damer
Allsvenskan dam
Lagen indelas i grupper där hänsyn tas till att lagen spelar 10–15 matcher. Seriegrupperna
kan spela med olika serieupplägg.
Lag till Allsvenskan anmäler sig till seriespel.
Vinnare Allsvenskan dam
Vinnarna i respektive allsvenska spelar om en direktplats till Elitserien säsongen 2022–2023,
bäst av två matcher. Det lag som har högst snittpoäng börjar borta och avslutar hemma.
Tävlingsbestämmelser vid kvalspel
Om två allsvenska lag kvalar mot varandra så gäller bestämmelser för Allsvenskan.
Om ett elitserielag kvalar mot ett allsvenskt lag så gäller bestämmelser för Elitserien.
Turordning om en etta i allsvenskan inte vill gå upp eller att ett elitserielag avsäger sig
platsen:
1. Om en vinnare i allsvenskan avsäger sig kvalplats går denna kvalplats till placerat lag
8 i Elitserien.
2. Om bägge vinnarna i allsvenskan avsäger sig kvalplats spelar placerat lag 8 i
Elitserien kvar nästkommande säsong.
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.
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Elitserien dam
Elitserielagen kvalificerar sig till spel i elitserien.
Seriespel
Säsongen 2021–2022 spelas Elitserien med 8 lag via dubbelmöten (14 matcher) samt 3
extramatcher (motstånd avgörs via ranking från tidigare säsong), totalt 17 matcher.
Lag 1–7 är garanterade spel i Elitserien säsongen 2022–2023.

Slutspel Elitserien
Lag 1–2 direkt till semifinal där Lag 1 väljer ett av lagen 3 eller 4 på sin semifinal halva.
Lag 3–6 till kvartsfinal där placerat lag 3 väljer motståndare av placerat lag 5-6.
Kvartsfinaler spelas enligt UEFA-modellen där bäst placerade lag avslutar hemma.
I kvartsfinalerna möts
Match 1: Lag 3 – Lag 5 eller 6
Match 2: Lag 4 – Lag 5 eller 6
Semifinalerna spelas bäst av tre matcher.
I semifinalerna möts
Match 1: Lag 1 – Vinnaren i match 1 eller 2
Match 2: Lag 2 – Vinnaren i match 1 eller 2
Kvartsfinaler och semifinalerna spelas enligt sudden death principen enligt 2 kap.3 §. Om
matchen fortfarande är oavgjord sker avgörande genom straffslag enligt 2 kap.4 §.
I semifinalen börjar bäst placerade laget med bortamatch och har avgörande 3:e match på
hemmaplan.
Semifinalsegrarna är kvalificerade till Bandyfinalen.
Bandyfinal dam
Bandyfinalen ska avgöras. Om ställningen efter full tid är lika ska finalen avgöras enligt
sudden death principen enligt 2 kap. 3 §.
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Om ställningen efter förlängningen på 20 min (2x10 min) fortfarande är lika, ska matchen
avgöras genom straffslag enligt 2 kap.4 §.

Pojkar/Ungdom
U 16
TK beslutar om gruppindelning och spelsätt för breddserierna U16 A och U16 B.
Målsättningen är att spela 12–16 matcher i U16 A och U16 B.
Lagen nivåplaceras in i respektive serie med geografisk indelning.
Inget slut- eller finalspel genomförs på U16 nivå.
Seriespel U16 A
U16 A delas in i tre serier med minst 6 lag per grupp, Norra, Mellan och Södra.
Seriespel U16 B
U16 B delas i fyra serier, Östra, Mellan och Västra
Avvikelse från seriemetoden, se PM för U16 serien.

P 17 (Pojkallsvenskan)
Seriespel
Åldersintervall upp till 17 år och är en breddserie. Pojkallsvenskan avgörs som en rak serie
med dubbelmöten. Varje serie bör spelas med 14–18 matcher per lag. Målsättningen är
skilda speldagar i förhållande till P19.
Slutspel
Kvartsfinaler
Placerat lag 1–8 till kvartsfinal
1. Placerade lag 1 och 2 placeras i varsin grupp A och B
2. Placerade lag 1 väljer mellan placerade lag 3 och lag 4 till grupp A
3. Placerade lag 3 eller lag 4 går till grupp B
4. Placerat lag 1 väljer motståndare från placerade lag 5–8
5. Placerat lag 2 väljer motståndare från de tre återstående lagen
6. Placerat lag 3 väljer motståndare från de återstående två lagen
7. Placerat lag 4 möter det återstående laget
Matcherna spelas enligt UEFA-modellen där bäst placerat lag avslutar på hemmaplan
Semifinal
Segrande lag i kvartsfinalerna möts i semifinaler inom respektive grupp (A och B)
Semifinaler spelas enligt UEFA-modellen där bäst placerat lag avslutar på hemmaplan
Final
Vinnarna i semifinaler spelar final 25 mars.

Ungdomsallsvenskan
Seriespel
Åldersintervall upp till 19 år med möjlighet för dispenser för överåriga. Breddseriespel med
stor hänsyn till geografi där man via geografiska pooler bereder flera matcher. Breddserie
med målsättningen att behålla spelare. Varje serie bör spelas med 12–16 matcher per lag.
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P 19 (Juniorelitserien)
Seriespel
Åldersintervall upp till 19 år. Juniorelitserien avgörs som en rak serie. Målsättningen är att
ha skilda speldagar i förhållande till P17.
Juniorelitserien avgörs i rak serie med två grupper där lagen indelas geografiska pooler.
Dubbelmöten inom poolen och enkelmöten mot andra poolen.
Slutspel
Placerat lag 1–8 till kvartsfinal
1. Placerade lag 1 och 2 placeras i varsin grupp A och B
2. Placerade lag 1 väljer mellan placerade lag 3 och lag 4 till grupp A
3. Placerade lag 3 eller lag 4 går till grupp B
4. Placerat lag 1 väljer motståndare från placerade lag 5–8
5. Placerat lag 2 väljer motståndare från de tre återstående lagen
6. Placerat lag 3 väljer motståndare från de återstående två lagen
7. Placerat lag 4 möter det återstående laget
Matcherna spelas enligt UEFA-modellen där bäst placerat lag avslutar på hemmaplan
Semifinal
Segrande lag i kvartsfinalerna möts i semifinaler inom respektive grupp (A och B)
Semifinaler spelas enligt UEFA-modellen där bäst placerat lag avslutar på hemmaplan
Segrare i semifinaler, Bandyfinal (Studenternas IP Uppsala 18 mars)

Herrar
Div. 1
Spelas med fyra grupper i division 1, placerat lag 1 spelar en kvalserie till Allsvenskan.
Spelprogram fastställs av TK. Enligt årsmötesbeslut har TK rätt att besluta om serieupplägg
beträffande antalet serier och antalet lag i respektive serie. Upp- och nedflyttningar till div 1
beslutas av TK.
Div. 1 säsongen 2021-2022
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Kval till Allsvenskan 2022–2023
Kvalets utformning påverkas av hur underlaget i underliggande serier (div.1) ser ut. Hur
kvalet ska utformas fastställs av TK innan seriestart. Kval till Allsvenskan fastställs av TK
direkt efter avslutade serier.
Tävlingsbestämmelserna i kvalspel är detsamma som för spel i Bandyallsvenskan.
Tävlingskommitténs (TK) beslut om upp- och nedgång mellan div. 1 och div. 2
Div. 2 spelas säsongen 2021–202 i sex serier, vilket innebär att det finns sex seriesegrare
efter säsongen 2021–2022.
Turordning för spel i div. 1 2022-2023 för seriesegrare i div. 2
• Vinnarna i de sex div. 2 serierna erhåller plats i div. 1 säsongen 2022–2023.
• Om en vinnare i div. 2 avstår sin erhållna plats i div. 1 så ersätts denna vakanta plats
enligt tävlingsbestämmelserna (2 kap. 21 §).
• Ett B-lag kan inte delta i samma serie som huvudförening.
• Om ett B-lag som vinner div. 2 serien eller om vinnare i div. 2 har sin huvudförening i
div. 1 så tillfaller div. 1 platsen nästkommande placerade lag.
Nystartade lag
• Startar i lägsta serien. TK har mandat att fatta annat beslut.
Allsvenskan
Allsvenskan spelas, säsongen 2021–2022 med 13 lag i en rak dubbelserie. (1 vakans
uppstod då ett lag drog sig ur seriespelet och inget lag från div. 1 flyttades upp, då dessa
serier inte spelades säsongen 2020–2021 pga. Covidpandemin)
Efter genomförd serie (24 omgångar) går placerat lag 1 till Elitserien 2022–2023 och
placerat lag 2–3 till elitseriekval. Placerat lag 11–12 går till kval för spel i Allsvenskan.
Placerat lag 13 degraderas till div I.
Spelprogram fastställs av TK.
Kval till Elitserien 2022–2023
Deltagande lag: Lag 12–13 från Elitserien samt lag 2-3 från allsvenskan (4 lag).
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Tävlingsbestämmelserna i kvalspel är detsamma som för spel i Elitserien.
De två bäst placerade lagen avancerar till påföljande säsongs Elitserie. Matcherna
genomförs med dubbelmöten (sex matcher per lag), och spelas enligt seriemetoden (2 kap.
15.1 §). Samtliga matcher i kvalserierna ska genomföras.

Elitserien
För säsongen 2021–2022 gäller följande serie-, slut- och kvalspel till respektive serie.
TK kan vid behov komma att justera kval utifrån ändrade förutsättningar i respektive serie.
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SM-slutspel
Åttondelsfinaler
Spelas enligt UEFA-modellen där bäst placerade lag avslutar på hemmaplan.
Match 1: Placerat lag 7 – placerat lag 10
Match 2: Placerat lag 8 – placerat lag 9
Vinnarna i match 1 och 2 går till kvartsfinal.
Kvartsfinaler (två grupper A och B)
1. Lagen E 1 och E 2 seedas och placeras i varsin grupp A och B.
2. Grupp A: Lag E 1 väljer mellan E 3 och E 4 till grupp A.
3. Grupp B: Lag E 3 eller lag E 4 går till grupp B.
4. Lag E 1 väljer motståndare från de återstående fyra lagen.
5. Lag E 2 väljer motståndare från de återstående tre lagen.
6. Lag E 3 väljer motståndare från de återstående två lagen.
7. Lag E 4 möter det återstående laget.
Kvartsfinalerna avgörs i bäst av fem matcher och det bäst placerade laget i Elitserien börjar
hemma (Spelordning; Bäst placerade lag spelar hemma, borta, hemma, borta, hemma).
Speldagar beslutas av TK. Matcherna spelas efter sudden Death principen enligt 2 kap. 3 §,
varför ett avgörande måste ske om matchen vid full tid är oavgjord. Om matchen efter denna
förlängning på 20 min fortfarande är oavgjord sker avgörande genom straffslag 2 kap. 4 §.
Segrarna i kvartsfinalerna går vidare till semifinalspel inom respektive slutspelsgrupp.
Semifinaler (två grupper A och B)
Segrande lag i kvartsfinalerna möts i semifinaler inom respektive grupp (A och B).
Semifinalerna spelas i bäst av fem matcher och det bäst placerade laget i Elitserien börjar
hemma (Spelordning; Bäst placerade lag: Hemma, borta, hemma, borta, hemma).
Semifinalerna spelas enligt sudden Death principen enligt 2 kap. 3 §. Om matchen
fortfarande är oavgjord sker avgörande genom straffslag enligt 2 kap. 4 §. Semifinalsegrarna
är kvalificerade till SM-finalen.
Bandyfinalen
Bandyfinalen ska avgöras och spelas efter sudden death principen enligt 2 kap. 3 §. Om
ställningen fortfarande är lika efter förlängningen sker avgörande genom straffslag enligt 2
kap. 4 §.
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