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Bakgrund 

Det s.k. Norrlandsbidraget för resebidrag till bredd- och ungdomslag infördes för ca 20 år sedan. På 
senare år har Förbundet infört flera resebidrag i första hand för att stödja ungdomsverksamheten 
och damlagen. Detta har resulterat i att det är stora kostnader för resebidragen totalt, och att de är 
av olika omfattning beroende på hur och när de infördes för de olika serierna. 

En översyn, initierad av SBF:s styrelse, genomfördes 2015, i syfte att få en rättvis fördelning och ett 
stöd som bidrar till fortsatt utveckling av ungdomsbandyn, dambandyn och breddbandyn. I 
översynen ingick också att lämna förslag på hur föreningarna kan bidra till att minska sina 
resekostnader genom t.ex. samåkning och dubbelmatcher. 

Syftet med resebidragen 

Syftet med resebidragen är att stödja utvecklingen av ungdomsverksamheten, dam- och 
flickverksamheten och breddbandyn. 

Ett annat syfte är att verka för att få spelprogram som medger dubbelmatcher och samåkning i så 
stor utsträckning som möjligt för att minska resekostnaderna. 

Serier som får resebidrag 

• Herrar: Lag i division 1-3 

• Damer: Lag i Allsvenskan 

• Ungdomsserierna: U14, U16N, U19R, U17R, F17, F14-16 

Ersättningsnivå 

Det totala ordinarie, budgeterade, resebidraget för varje säsong är 500 tkr. Därtill kan tillfälliga, 
riktade resebidrag tillkomma till enskilda serier eller ändamål.  

Ersättningen per mil kan variera från år till år, beroende på vilka lag som deltar i de olika serierna och 
hur bra man lyckas med att lägga spelprogram som medger samåkning. 

Resebidrag betalas ut för resor över 35 mil enkel väg (70 mil t o r). Preliminära beräkningar, och 
historik, visar att ersättningen blir ca 75 - 85 kronor per mil.  

Räkneexempel, 80:-/mil: Kalix – Östersund, 70 mil enkel väg: 70 x 2 =140 mil x 80:- = 11 200 SEK. 

Uträkning och utbetalning 

Svenska Bandyförbundets ekonomi- och tävlingsenhet, i samarbete med serieledarna för de aktuella 
serierna, administrerar resebidraget. Uträkning och utbetalning sker efter avslutat seriespel, under 
mars – april.  

 

För frågor: tavling@svenskbandy.se  
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