Stockholm den 3 november 2020
Motion till årsmötet i Svenska Bandyförbundet 2021
”Svenska cupen”
Motionären önskar årsmötets bifall på
a) Att Svenska cupen omarbetas till två enkelserier med sju lag i varje för elitserielagen.
Start i augusti och finalen ska spelas i mars och ”ersätter” SM-finalen som ”single
event”. Förändringen ska göras till säsongen 2021/22.
b) Samma som ovan men utan att cupfinalen ersätter SM-finalen på Studenternas/annan
arena.

Motionärens bakgrund samt motivering:
Det ropas på förändringar av svenska cupens format. Motionärens format skiljer sig inte
nämnvärt från andra förslag bortsett från två saker:
1. Formatet bör medge att spänning finns kvar under säsongen, det vill säga att
cupfinalen avgörs sent på året.
2. Cupfinal som ett ”single event” har möjlighet att föra traditionen vidare med ett
avgörande i Svenska Bandyförbundets regi och bevara traditionen om ett avgörande
inför stor publik inom svensk bandy.
Det finns skäl till att ersätta SM-finalen med någonting som kan ta över traditionen inom
svensk bandy och en cupfinal har alla möjligheter att föra traditionen vidare. Exempel på
lyckade cupfinaler finns inom t ex engelsk fotboll där utsålda arenor är en regel.
För många inom svensk bandy markerar en SM-final slutet på säsongen. I det fall SM-finalen
spelas i en serie mellan de två kvalificerade lagen kan traditionen föras vidare av en cupfinal.
Tilläggen blir att både Svensk Elitbandy och Svenska Bandyförbundet med rätt upplägg för
cupen också kan föra den egna traditionen att fylla sin kassa i samband med eventet vidare.
Klubbarna får sex matcher av tävlingskaraktär i en serie som kan spelas från augusti. De
ersätter på många sätt träningsmatcher som ibland saknar nerv och klubbar får möta
åtminstone hälften av sina motståndare innan elitseriestart sker.

Kvartsfinaler och semifinaler får utredas men bör ligga i perioden jan – mars och möjligen får
en eller två helger gälla som ”fredade” från annan elitverksamhet så att allt fokus landar på
cupen.
Motionären förbehåller sig rätten att komplettera denna motion inför aktuellt årsmöte/extra
möte.
I det fall Svenska Bandyförbundet uppfattar att nästkommande årsmöte ligger för långt bort
för att invänta denna motions behandlande – förutsätter motionären att Svenska
Bandyförbundets styrelse självmant kallar till ett extra möte för att avgöra frågan.
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