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• Detta är nytt i version #3

• Tidplan remissperiod 

• Formalia

• Slutsatser

• Målbild - Serier 25/26 och vägen dit
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• Elitserien herr – Ny säsongsstart föreslås till ca. 1 oktober (v.40), istället för 
som tidigare förslag 15 september.

• Elitserien herr – Förtydligande av effekter och principer vid en tidigare 
säsongsstart.  

• Bandyallsvenskan – Ny säsongsstart föreslås till ca. 15 oktober (v.42), istället 
för som tidigare förslag 1 oktober.

• Bandyallsvenskan – Förtydligande av effekter och principer vid en tidigare 
säsongsstart.  

• Bandyallsvenskan – Negativt kval utan inblandning av lag från lägre serie
• ”Bandyettan” slopas och nuvarande division 1 justeras: 

• 30 lag istället för dagens 36
• Fler lag aktuella för avancemang, det kan inkludera play-off men utesluter allsvenska lag
• Serien berättigas ej resebidrag
• Serien ändras från anmälningsserie till kvalificeringsserie
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12 januari – Version #1 tillgänglig
25 januari – Deadline för feedback på #1

31 januari – Version #2 tillgänglig 
12 februari – Deadline för feedback på #2

18 februari – Version #3 tillgänglig 
28 februari – Deadline för feedback på #3

Version #3



Information och remissmaterial publiceras på: Serieöversyn 2022-2023

Synpunkter/inspel/feedback på remissmaterial lämnas via formulär:

Google formulär för feedback

Feedback kan lämnas flera gånger, av flera olika personer i samma förening, på de olika 
versionerna. Dessa publiceras: 

Version #1 → 12 januari

Version #2 → 31 januari

Version #3 → 18 februari

Version #3

https://foreningsinfo.svenskbandy.se/t%C3%A4vling/projekt/serie%C3%B6versyn-2022-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDVgnXTY-Hoewu8C9l7_ARctHhcaqtz2oPbNsRq1coDMKE1Q/viewform?usp=sf_link
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Serie/nivå Slutsatser

Elitserien herr Starta serien tidigare, längre säsong, 14 eller 12 lag eller ev. ännu färre 

Elitserien dam Bra status! Ändra till 10 lag, 8 lag till slutspel. Ev. kval neråt och ej direktnedflyttning

Bandyallsvenskan Bra status idag! Nuvarande serieordning med pooler är sportsligt ej helt rättvist, färre lag på 
nivå 2 och med rak dubbelserie efterfrågas av många, lagen har olika ekonomiska 
förutsättningar

Division 1 För stort glapp mellan division 1 och Bandyallsvenskan, stor variation i ambitionsnivån i 
division 1 med 30% U-lag. Ökad status efterfrågas. Inför kvalifikation.

Allsvenskan dam Höj statusen på serien, många beroenden till andra serier via utvecklingsavtal, spelare i 
denna serie kan vara aktuella för flera landslag, vilket kräver bra landslagsplanering

Flickallsvenskan Skapa förutsättningar för riktigt seriespel på sikt. Många tjejer spelar i flera nivåer/serier, 
vilket kräver en konsekvensanalys vid förändring.

Junior- och Ungdomsserierna 
pojk

Breddserier måste finnas på alla nivåer, stort tapp efter åk 9 (U16) med för stort ”hopp” till 
Ungdomsallsvenskan (U19 Bredd), inför större ekonomitänk vid serieläggning (poolspel?).  
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Avser Fastställd princip

Serieordning Omlottning av serier efter del av säsong skall absolut undvikas. Skapar 
problem med schemaläggning på arenor och kan resultera i att sent flyttade 
matcher blir ospelade eller behöver spelas före snäv deadline. 

Säsongsplaner Skall sättas i mycket god tid, i samverkan med intresseorganisationer och 
landslagsledning. Publiceras på ”föreningsinfo”.

Serieordning och antal 
matcher

För kvalificeringsserier är antal lag och matcher fastställda.
För anmälningsserier är antal matcher fastställda med intervall, ex. 14 – 18 st. 
Serieordningen anpassas efter antal anmälda lag för att matcha intervallet 
där hänsyn även tas till geografi och ekonomi.

Slut- och finalspel 
nationella junior- och 
ungdomsserier

Anpassas efter antal lag och matcher i serien. Format beslutas och 
kommuniceras snarast efter anmälan.

Serieordning regionala 
junior- och ungdomsserier

Serieordning och antal matcher anpassas efter lag anmälda i serien där målet 
är jämna matcher och där hänsyn tas till geografi och ekonomi i så stor 
utsträckning som möjligt. 
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• Elitserien dam – Utökad till 10 lag

• Namnändring av Junior- och ungdomsserierna: 
• Juniorelitserien → U19 Nationell

• Pojkallsvenskan → U17 Nationell

• Ungdomsallsvenskan → U19 Regional

• Ny serie tillagd → U17 Regional

• 2 serier blev 1 → U16 Regional (f.d. P16A och P16B)

• Större ansvar för regionala serier förflyttat till distrikten
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Nytt 2025/26: 

• Säsongsstart ca 15 oktober (v. 42)

Kvalificeringsserie
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Nytt 2025/26:

• 12 -16 matcher
• 2 – 3 grupper för geografi/ekonomi
• Format beslutas efter anmälda lag för att 

följa ovanstående punkter

Anmälningsserie
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Gäller från säsongen 2025/26:

• Seriespel med 6 – 10 lag
• 10 – 18 matcher

Gäller från säsongen 2023/24:

Anmälningsserie
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Nytt 2025/26:

• Säsongsstart 15 september

Kvalificeringsserie

Version #3

NYTT: Säsongsstart ca. 1 oktober (v. 40)



Effekt: 

• 26 omgångar på 19 veckor (istället för 15 veckor)

• Ca. 3 matcher på 14 dagar – idag 4 - 5 matcher på samma tid

• Svenska Cupens finalspel får sannolikt annat speldatum, som en 
integrerad del av säsongen

Princip:

• Spela på arena på annan ort de första hemmamatcherna, om man 
saknar i egen kommun.
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Nytt 2025/26:

• Säsongsstart 1 oktober
• 14 lag
• Rak dubbelserie
• 1 lag åker direkt ur – 2 till negativt kval

Kvalificeringsserie
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NYTT:
• Säsongsstart ca. 15 oktober (v. 42)
• Fler lag i både toppen och botten är 

med i streckstrider
• 4 lag till ”förval”, bäst av 3 matcher, för 

att kvalificera sig till Elitseriekval. 
• 4 lag till Allsvenskt kval, utan div 1-

lagen. 2 åker ur. 



Effekt: 

• 26 omgångar på 18 veckor (idag: 22 matcher på 17 veckor)

• Matchdagar fredag och söndag samma helg i viss mån

• Fler lokala matcher på vardagar

Princip:

• Spela på arena på annan ort de första hemmamatcherna, om man 
saknar i egen kommun.
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Nytt 2025/26:

• NY SERIE!
• U/B-lag tillåtna OM representationslaget 

spelar på nivå 1
• Inga sammansatta lag
• Kvalificeringsserie

* Bandyettan = Tillfälligt arbetsnamn

Kvalificeringsserie

NYTT: 16 lag istället för 20. Ny spelordning 
där fler lag kan gå till kval. 
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OM vi tar dagens tabelläge, 2023-01-30,  skulle följande lag kvalificera sig till 
Bandyettan. 
Principen som använts är: 
1. Lag 15 – 16 från Bandyallsvenskan → 2 stycken
2. Lag 1 – 5 från varje division 1-serie →11 stycken 
3. De 3 lagen därunder med flest poäng (Mölndal Bandy, Borås Bandy och SIF Norrtelje )
OBS! U/B-lag och kombinationslag har exkluderats och principen för kvalificering måste 
diskuteras och fastställas. Detta visar bara på ett ungefär hur det skulle kunna se ut!

NORRA – 8 lag SÖDRA – 8 lag

Västanfors Surte BK

Gustavsberg IF Höjden Bandy

Djurgården IF Blåsuts BK

Helenelunds IK Mölndal Bandy

Skutskärs IF Tranås BoIS

SIF Norrtelje BF Skirö AIK

Finspångs AIK Borås Bandy

Mosseruds GF Tjust Bandy
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Nytt 2025/26:
• 14 – 18 matcher
• U- och B-lag tillåtna

Kvalificeringsserie
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NYTT: 
• 3 serier med 10 lag i varje grupp
• Rak dubbelserie
• 18 matcher (+ ev. play-off och kval)
• U- och B-lag tillåtna
• Ändras från anmälningsserie till kvalificeringsserie
• Inga resebidrag utgår i denna serie
• 4 lag i varje serie är med i play-off/kval med möjlighet 

till avancemang. Inga allsvenska lag med i kvalet. 
(Detaljer får vi fortsätta fila på. 

• 2 lag i negativt kval/nedflyttning till div. 2. 



Dessa är lagen som kommer spela på nivå 3, sett till de som spelar säsongen 22/23 och med tabelläget 230130. 
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Dessa är lagen som kommer spela på nivå 4 och 5, sett till de som spelar säsongen 22/23 och med tabelläget 
230130. Dvs. samma som i division 2 och 3 idag + 6 lag från division 1.
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Nytt 2025/26:

Anmälningsserie
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Nytt 2025/26:

Anmälningsserie
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Nytt 2025/26:

Anmälningsserie
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Nytt 2025/26:

Anmälningsserie
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Nytt 2025/26:

Efter säsongen 22/23 utvärdera utfallet av de regionala serierna U19R, U17R och U16R, där 
förändringen var att U16 spelades med 1 serie och U17R tillkom. 

Med detta resultat ta beslut om hur intervallerna skall se ut från säsongen 24/25. 

Säsongen 23/24 spelas som säsongen 22/23. 

Anmälningsserie
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