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Tillägg till Tävlingsbestämmelserna 2021–2022   2022-02-03 

Detta tillägg till Tävlingsbestämmelserna ersätter tidigare tillägg från 2022-12-05 

 

 

SBF:s regelverk avseende uppskjuten match under covid-19 – Gäller för matcher med speldag 

lördag 5 februari och därefter 
Detta regelverk avser Elitserien herr, Elitserien dam, Bandyallsvenskan, Div 1 och Allsvenskan dam. För övriga serier 

(ungdomsserierna) som Svenska Bandyförbundet administrerar se ”Tillägg till Tävlingsbestämmelserna 2021 - 2022 – SBF 

Övriga serier_2022-02-02”.  

För övriga seniorserier samt barn- och ungdomsbandy gäller de riktlinjer som administrerande förbund beslutar. 

Bakgrund 

I slutet av säsongen och under ett slutspel är möjligheterna att skjuta upp matcher små och det behövs därför ett 

uppdaterat regelverk att förhålla sig till för att skapa möjligheter att kunna slutföra säsongen. Svensk Bandy ska fortsätta att 

ta ett stort ansvar samtidigt som vi ska utse svenska mästare, och lag som skall kvala uppåt eller neråt i seriepyramiderna, 

på ett så sportsligt sätt som möjligt i denna utmanande situation. Det ställer höga krav på oss alla och kommer också att 

innebära att tuffa beslut behöver fattas. 

Allmänt 

Svenska Bandyförbundet följer FHM:s rekommendationer när det gäller att skydda sig själv och andra:  

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Grundprincip 

Huvudinriktningen är att alla matcher ska spelas och att spelordningen de sista omgångarna ska hållas. Symptomfria 

spelare/ledare kan delta i träning och match och det är i grunden föreningens eget ansvar att hålla spelartruppen frisk och 

skadefri. Ett ansvar som inte förändras av nuvarande situation med covid-19.  

Regelverk för avslutningen av seriespelet  

För matcher med speldag på eller efter lördag 5 februari är grundprincipen att inga matcher kan skjutas upp. 

Tävlingskommittén (TK) kan, i undantagsfall, godkänna matchflytt där det är möjligt. TK kommer besluta om WO i match 

som ej spelats, där TK inte godkänt matchflytt.  

Regelverk för avslutningen av slutspel och kval 

Grundprincipen i slutspel och kval är att samtliga matcher skall spelas på utsatta datum. Om lag inte kan komma till spel får 

WO tillämpas.  

 

Beslutforum 

Svenska Bandyförbundet har en arbetsgrupp bestående av representanter från Medicinsk team, Tävlingsenheten/ 

Serieledare, Svensk Elitbandy och Allsvenska Serieföreningen. Denna grupp bereder ärendet. Tävlingskommittén fattar 

sedan beslut.  

  

http://www.svenskbandy.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
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Arbetsgång och underlag - Vid misstänkt eller konstaterad covid-19 i spelartruppen och ni vill ansöka till TK om 

matchflytt:  

Underlag i mejl till tavling@svenskbandy.se skall skickas in absolut senast 48 timmar före match, och skall innehålla:   

• Fullständigt ifyllt dokument med status över sjukläget i truppen – Ligger på SBF:s hemsida → Om Covid-19 

• Information när de sjuka senast träffade övriga spelare.  

• Misstanke om covidsmitta bekräftat med PCR-test (Använd Express Care för snabb hantering och svar samma dag 
som testet tas) eller alternativt testsvar, om klubben väljer detta. 

• För Elitserien Dam och Bandyallsvenskan gäller även → Ny matchtid accepterad och bekräftad av både arena och 

motståndare (kopia på mejl medskickat) 
 

Övrigt 

Spelare där familjemedlem har konstaterad Covid-19 och som av sjukvården fått förhållningsregler att sättas i karantän skall 

likställas med konstaterad Covid-19. (Håll er uppdaterade kring karantänsreglerna) 

Om flytt inte godkänns har laget möjlighet att lämna WO utan bestraffning av degradering ur seriespelet, dock förlust med 

5 – 0, och eventuella avgifter enligt Tävlingsbestämmelserna.  

Varje lag står för sina egna kostnader i samband med uppskjuten match. Ekonomisk kompensation kan endast ske vid 

uppskjuten match samma dag, enligt force majeure-principen.  

 

 

 

Eventuella frågor kring regelverket besvaras av SBF:s Tävlingsenhet:  

Anna-Karin Larsson, Tel. 08-699 6338, tavling@svenskbandy.se  

 

http://www.svenskbandy.se/
mailto:tavling@svenskbandy.se
https://sbf.fra1.digitaloceanspaces.com/uploads/Mall-vid-konstaterad-covid-19-1.xlsx
https://svenskbandy.se/express-care
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
https://old.svenskbandy.se/globalassets/svenska-bandyforbundet-bandy-infoforbundsinformation/dokument/tb-bandy-2021-22.pdf
mailto:tavling@svenskbandy.se

