Serieutredningen
Slutgiltigt förslag framlagt till Förbundsstyrelsen

Bakgrund
 Vid ett antal årsmöten de senaste åren har motioner inkommit där
man vill förändra BOSS, alternativt byta ut det till något annat.
 Diverse justeringar har prövats i praktiken, bl.a. ändringar av
lottmallar för slutspel samt införandet av den s.k. vinnarcupen.
 Vid årsmötet 2012 beslöts att tillsätta en utredning för att försöka
komma fram till ett förslag om hur herrarnas framtida seriesystem
ska se ut.

 Leif Mörkfors fick uppdraget att leda utredningen. I
utredningsgruppen ingick bl. a. representanter från SK, SBHF och
Elitserieföreningen.
 Utredningen har genomfört en enkät som tidigare redovisats vid
ordförandekonferensen 2013.

Enkätens resultat
Inte helt oväntat gav enkätsvaren samma svar som de åsikter som
tidigare framförts både på årsmöten, diskussionsforum och i andra
sammanhang. Från flera håll har dessutom önskemål om
sammandrag i allsvenskan framkommit
Fördelar med nuvarande BOSS är:
 Man tycker om att möta många lag
 Grundseriens principer är bra
Nackdelar med nuvarande BOSS är:
 För många kvalhelger och för dyrt
 Seriesegrare borde gå direkt upp utan kval
 Det finns ingen säkerhetszon i mitten av tabellen – alla lag
måste kvala
 Sista laget i en serie borde åka ur direkt utan kval

Utredningens förslag
Utredningen har tagit fasta på de åsikter som kommit fram i
utredningen och föreslår därför:
• Vidareutveckling av nuvarande BOSS
• Elitserien oförändrad
• Norrlands serier oförändrade
• Nytt format på Syd- och Mellanallsvenskan
• Färre Division 1-grupper
• Direktuppflyttning av seriesegrare där det är möjligt
• Säkerhetszon i mitten av tabellen
• Sista lag direktnedflyttas

Elitserie
•
•
•
•

Lag 1-4 till SM-slutspel
Lag 5-8 har spelat färdigt för säsongen
Lag 9-11 kvalar för att hålla sig kvar
Lag 12 direktnedflyttas

Allsvenska
 Tre grupper med sex lag i varje ersätts av…







Två grupper med åtta lag i varje.
Hemma/bortamöten inom gruppen
Enkelmöten mot lagen i den andra gruppen
Oförändrat antal grundseriematcher, 22 st
Utbytet med andra gruppen sker vid fyra minisammandrag
Varje lag får ett minisammandrag på hemmaplan, ett på
derbykollegans hemmaplan och två stycken hos den andra
gruppen






Lag 1-3 till elitseriekval
Lag 4 har spelat färdigt för säsongen
Lag 5-7 kvalar för att hålla sig kvar
Lag 8 direktnedflyttas

Allsvenska – minisammandrag
Utbyte mellan grupp A och grupp B, exempel:
 Lag från A-gruppen kommer i fyra minisammandrag att möta de
åtta lagen från B-gruppen. Två matcher på hemmaplan, två
matcher mot lag som har hemmaplan och fyra matcher på
”neutral plan”
 Vid varje minisammandrag möter man två av lagen och det spelas
totalt fyra matcher.
 Sammandrag 1 – På A1:s hemmaplan. Deltagande lag: A1,
derbykollegan A2 samt från B-gruppen B1 och B2.
 Sammandrag 2 – På A2:s hemmaplan. Deltagande lag: A1,
derbykollegan A2 samt från B-gruppen B3 och B4.
 Sammandrag 3 – På B5:s hemmaplan. Deltagande lag: A1,
derbykollegan A2 samt från B-gruppen B5 och B6.
 Sammandrag 4 – På B7:s hemmaplan. Deltagande lag: A1,
derbykollegan A2 samt från B-gruppen B7 och B8.

Division 1
 Antalet grupper i Division 1 minskas från dagens 18 till tolv
grupper. Detta medför
 pyramiden blir mer pyramidlik
 möjliggörande av direktuppflyttning till allsvenskan
 kvalitetshöjning av Div 1. De två sämsta lagen från varje
grupp nedflyttas till Div 2 vid övergången
 kvalitetshöjning av Div 2 som en följd av ovanstående, samt
även till viss del kvalitetshöjning av Div 3
 50% av seriesegrarna direktuppflyttas till Allsvenskan, resterande
kvalar enligt Blå Boken
 Lag 2 till allsvenskt kval
 Lag 3 har spelat färdigt för säsongen
 Lag 4-5 kvalar för att hålla sig kvar
 Lag 6 direktnedflyttas till Div 2

Division 2
 Antalet grupper i Division 2 minskas från dagens 27 till 24
grupper.







Lag 1 direktuppflyttas till Div 1
Lag 2 till Div 1 kval
Lag 3 har spelat färdigt för säsongen
Lag 4-5 kvalar för att hålla sig kvar
Lag 6 direktnedflyttas till Div 3

Division 3
 Antalet grupper i Division 3 ökar med nio grupper.

 Lag 1 direktuppflyttas till Div 2
 Lag 2 till Div 2 kval
 Lag 3-6 har spelat färdigt för säsongen

Kval till Elitserien
 Antalet deltagande lag inklusive Norrland minskar från 24 till 17
 Helg 1 – Nordallsvenskans Lag 1 och Lag 2 möter varandra
om en plats i rikskvalet helg 2
 Helg 2 – Tre elitlag + tolv lag från Mellan/Sydallsvenskan +
Vinnaren från Norrland =16 lag
 De 16 lagen delas upp i fyra grupper där en elitplats står
på spel i vardera gruppen
 På välkänt manér spelas semifinaler på lördag och finaler
på söndag
 För 15 av lagen reduceras kvalspelet till en enda helg jämfört med
dagens 2-3 helger.

Kval till Allsvenskan (t.ex. Mellan)
 Antalet deltagande lag =15 jämfört med dagens 36. De fem högst
seedade lagen är direktkvalificerade till fem finaler Helg 2

 Helg 1 – De tio lägst seedade lagen, lag 6-15
spelar fem semifinaler
 Helg 2 – Fem finaler

Kval till Division 1 (t.ex. V:a Svealand)
 Antalet deltagande lag =12 jämfört med dagens 27.
 Helg 1 – Sex semifinaler
 Helg 2 – Tre finaler

Kval till Division 2
 Antalet deltagande lag =12. Ser ut exakt som Div 1 kvalet
 Helg 1 – Sex semifinaler
 Helg 2 – Tre finaler

Förhållande mellan Allsvenska och Div 1 (exempel)

Förhållande mellan Div 1 och Div 2 (exempel)

Förhållande mellan Div 2 och Div 3 (exempel)

Enkät angående nya förslaget
SK har kontaktat samtliga Div 1 segrare i Svea/Götaland för att ta
reda på vad de tyckte om det nya förslaget.
De fick en muntlig presentation och ombads därefter att betygsätta
förslaget på en skala 1-10.
 Högsta betyg: 10

Lägsta betyg: 5

 Medelbetyg: 8,0
 SK har också kontaktat sex allsvenska lag i Svea/Götaland, med
varje tabellposition representerad.

 Högsta betyg: 8
 Medelbetyg: 7,8

Lägsta betyg: 7

Övergång till uppdaterade systemet
 Ingen påverkan på säsongen 2013-14
 Säsongen 2014-15 har grundserien gamla utseendet, men strecken
i tabellerna kommer att placeras annorlunda och kvalet på våren
2015 kommer att anpassa antalet lag i Allsvenska, Div 1 och Div 2
till det uppdaterade systemet.
 För att underlätta övergången till färre lag i Allsvenska (-4), Div 1
(-36) och Div 2 (-18) bör man redan säsongen 2014-15 införa:
 direktnedflyttning av tabelljumbom i Div 1 och Div 2
 frizon för lag 3 i Allsvenskan och på lägre nivåer.
 Frizon för lag 3 i Allsvenskan kommer också att innebära att man
redan säsongen 14-15 kan använda sig av det bantade Elitkvalet
med 17 lag.
 Säsongen 2015-16 spelas helt enligt det nya konceptet.

Hur går vi vidare







Okt 2013 presentationen skickas ut till alla SDF och föreningar
Nov 2013 senast svar
Jan 2014 färdigt förslag skickas ut
Feb 20 14 beslut av styrelsen
Apr 2014 inbjudan skickas ut

