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Motion angående seriesystemet (Öppna serien) 

För att slippa som det är idag att ett fåtal klubbar som har flera lag problematiserar hela systemet 
med nedflyttning respektive uppflyttning i serierna samt kvalspel. Samtidigt så ställer det också till 
när spelare flyttar mellan serierna beroende på vilka dagar man spelar. 

Det finns en variant som löser detta. Idag finns 69 klubbar med sammanlagt 141 lag. Alla spelar idag i 
samma seriesystem oavsett om man har ett lag eller fler. Idag har endast 11 klubbat 4 lag eller fler. 

Om man gör om så att det blir en A-lags serie, en B-lags serie och en C-lagsserie så skulle det gynna 
majoriteten. A-lagserien skulle bestå av 69 lag från samtliga klubbar, B-lag serien med lag från 38 
klubbar som idag har 2 eller fler lag, och C-lag serien av 16 klubbar som har 3 eller fler. Detta skulle 
medföra att en klubb kan ha 3 ordinarie lag i 3 olika seriesystem (se även tabell nedan). Detta löser 
också upp och nedflyttning då man endast har ett lag/serie. Här behöver man inte heller ha 
restriktioner för byte mellan A B och C divisionerna, utan man kan då ha att man endast får spela en 
match/vecka. I detta system kan man också lättare utöka exempelvis både B och C-lagserien om det 
tillkommer fler lag med ytterligare divisioner. 

Det negativa: Tyvärr kommer då 18 lag som idag finns i storklubbar bli tvungna att starta nya klubbar 
eller gå med i en klubb med 1 eller 2 lag. Man skulle också kunna under en övergångsperiod då starta 
2 reservlagserier för lag som inte ryms i ordinarie seriesystem. Idag är det endast 1 klubb som har fler 
än 4 lag som då skulle behöva se över hur man ska göra. Det är Steel tons som idag har 9 lag. 

Samtliga uppgifter är hämtade från stdf. Jag har bara tittat på öppna serien. 

Detta tror jag skulle gynna bredden och standarden och underlätta hela seriesystemet. 

Så mitt yrkande blir: 

Att man ser över möjligheten att göra om seriesystemet enligt förslaget 

Per Bexelius Mjölner DC 
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