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Växjö 2020-11-09 
 
 
Till 
Föreningar i Region Syd 
med lag i Regionala serier 
 
 
Tävlingskommittén i Region Syd har i och med de lokala restriktioner som finns i våra 
sjukvårdsregioner beslutat att återstarta de regionala serierna i Region Syd tidigast den  
2 januari 2021 såvida de lokala restriktionerna tillåter det. 
 
Tävlingskommittén beslutade även att inga s.k. All-serier kommer att spelas utan i de brutna 
serier som finns kommer att spelas vidare i grundserie, uppskjutna matcher i grundserierna 
kommer att flyttas till januari, om det skulle bli för lite matcher så finns möjligheten att lägga 
till omgångar, skulle det däremot visa sig att det inte går att spela klart grundserien så kan 
man även stryka omgångar. 
Allserier är AllTvåan, AllTrean, J20 Ettan, J18 Ettan, U16 Topp 5 samt alla 
vår/fortsättningsserier. 
 
Det beslutades även att i dagsläget så ska ev. play off och kvalserier med upp och 
nedflyttningar genomföras enligt tidigare seriebestämmelser. 
Reviderade seriebestämmelser för hur kvalificeringarna ska gå till för de olika PO/kvalserier 
kommer att skickas ut senast vecka 49. 
 
TK beslutade även att HockeyTvåan säsongen 2021/2022 ska innehålla 24 lag. 
 
Tävlingskommittén har även kommit överens om att pausa distriktsserierna i HockeyTrean 
med återstart den 3 januari 2021. 
 
 
 
De regionala serierna planeras enl. nedan. 
 
HockeyTvåan Södra 
Planerad återstart söndagen den 3 januari 2021. 
Det kommer inte att spelas någon AllTvåa eller Fortsättningsserier. 
Uppskjutna matcher flyttas med start den 3 januari 2021. 
Serierna spelas fram till den 14 februari 2021. 
Möjlighet att vid behov lägga till eller ta bort omgångar. 
PlayOff inför kvalserie till Hockeyettan startar den 17 februari. 
Reviderade seriebestämmelser med bland annat hur man kvalificera sig till PO och kvalserie 
till HockeyTvåan skickas ut senast v49. 
 
 
 
 

http://www.swehockey.se/regioner/regionsyd


                              
  

 
Tävlingskommittén Region Syd 

 

 
www.swehockey.se/regioner/regionsyd                                 

  

HockeyTrean Södra 
Planerad återstart söndagen den 3 januari 2021. 
Det kommer inte att spelas någon AllTreor eller Fortsättningsserier. 
Uppskjutna matcher flyttas med start den 3 januari 2021. 
Serierna spelas fram till den 14 februari 2021. 
Möjlighet att vid behov lägga till eller ta bort omgångar. 
Ev. PlayOff inför kvalserie till HockeTvåan startar den 18 februari. 
Reviderade seriebestämmelser med bland annat hur man kvalificera sig till PO och kvalserie 
skickas ut senast v49. 
 
 
DamEttan Södra 
Planerad återstart söndagen den 3 januari 2021. 
Uppskjutna matcher flyttas med start den 2 januari 2021. 
Serierna spelas fram till den 14 februari 2021. 
Möjlighet finns att vid behov ta bort omgångar. 
 
 
J20 Regional Syd 
Planerad återstart lördagen den 2 januari 2021. 
Uppskjutna matcher flyttas med start den 2 januari 2021. 
Serierna spelas fram till den 23 februari 2021. 
Möjlighet finns att vid behov ta bort omgångar. 
 
 
J20 Division 1 
Planerad återstart lördagen den 2 januari 2021. 
Det kommer inte att spelas någon J20 Ettan eller Fortsättningsserier. 
Uppskjutna matcher flyttas med start den 2 januari 2021. 
Serierna spelas fram till den 20 februari 2021. 
Möjlighet att vid behov lägga till eller ta bort omgångar. 
Reviderade seriebestämmelser med bland annat hur man kvalificera sig till PO och kvalserie 
skickas ut senast v49. 
 
 
J18 Regional Syd 
 Beslut angående J18 Regional Syd kommer att skickas ut efter beslut i SIF. 
 
 
J18 Division 1 
Planerad återstart söndagen den 3 januari 2021. 
Det kommer inte att spelas någon J18 Ettan eller Fortsättningsserier. 
Uppskjutna matcher flyttas med start den 3 januari 2021. 
Serierna spelas fram till den 14 februari 2021. 
Möjlighet finns att vid behov lägga till eller ta bort omgångar. 
Reviderade seriebestämmelser med bland annat hur man kvalificera sig till PO och kvalserie 
skickas ut senast v49. 
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U16 Regional Syd 
Planerad återstart lördagen den 2 januari 2021. 
Det kommer inte att spelas någon U16 Topp 5 eller Vårserie. 
Uppskjutna matcher flyttas med start den 2 januari 2021. 
Serierna spelas fram till den 20 februari 2021. 
Möjlighet finns att vid behov lägga till eller ta bort omgångar. 
Reviderade seriebestämmelser med bland annat hur man kvalificera sig till PO, kvalserie och 
SM skickas ut senast v49. 
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