Distriktslagsturneringen (DLT), nuläge och framtid
Detta dokument består av information och regelverk för DLT säsongen 2019/2020. Här finns
även information kopplat till turneringens framtid och utveckling. Informationen samlades in
i samband med mötet i Stockholm under augusti samt via Bosse Häggqvist som haft dialog
med samtliga distrikt.

Regelverk DLT säsongen 19/20
Ålder
• DLT flickor 15 år (F15) - födda 2005 och senare, dispenser för överåriga är OK men då
kan laget ej avancera till ”finalspel” i Örebro.
•

DLT pojkar 15 år (P15) - födda 2005 och senare, inga dispenser tillåts.

Breddturnering
Distriktslagturneringen 19/20 ska vara en breddturnering där distrikten ser till att värna om
geografiska upptagningsområden.
Med bredd menas att så många ungdomar som vill ska få möjlighet att delta i ett distriktslag.
Hur man samlas för att medverka är upp till varje enskilt distrikt att arbeta med. Antal lag
från respektive distrikt bör ske utifrån antalet licensierade ungdomar innevarande år.
Arrangemang
Spelform är 11-mannalag. Syftet är bredd och utveckling, målet är rättvis och jämn speltid
mellan spelarna så långt det är praktiskt möjligt. Matchtid i gruppspelet är 2x30 min.
Anmälda lag kan bestå av upp till 20 spelare. Förflyttning av spelare mellan anmälda lag ska
inte vara tillåtet. Man har tydligt en tillhörighet till sitt lag.
Om spelarantalet i aktuell åldersgrupp uppgår till 20 spelare eller fler skapas ytterligare ett
lag och kompletterar med spelare från yngre åldersgrupp. De yngre får då önska sitt
deltagande och sedan lottas uttagning. (då undgår vi uttagning på yngre åldersgrupper.)
”Finalspel” i Örebro
Distriktsturneringen ska genomföras med gruppspel samt ”finalspel” i Örebro. Via gruppspel
för F15 kvalificeras 2 gruppsegrare som sedan möts i Örebro. Via gruppspel för P15
kvalificeras 3 gruppsegrare som sedan möts i Örebro. Ingen officiell vinnare kommer att
koras i Örebro och inga medaljer kommer att delas ut. Vi fyller istället detta avslutande
”finalspel” med nya inslag och ser detta som en möjlighet att våga testa nytt.
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Distriktslagsturneringen ska bidra till att utveckla ungdomsbandyn i samtliga distrikt.
Distrikten ansvarar för gruppspelet samt därtill kopplad ekonomi. SBF ansvarar för finalspel
inklusive ekonomi. SBF fördelar ekonomi per distrikt för genomförande av gruppspel.

DLTs framtid
I samband med augustimötet fick barn- och ungdomskommittén ansvaret att driva
utvecklingen av DLT. Detta ska självklart ske i samråd med både DF och SBF. Arbetet har så
smått inletts och under våren kan DF förvänta sig att få mer information samt att vidare
delge sina tankar. Det är tydligt att DLT är en del av en större struktur och behöver således
anpassas till det utvecklingsarbete som bedrivs både från DF och SBF.

