
Tillfälligt ändrade tävlingsbestämmelser år 2021 
Mot bakgrund av den rådande Covid-19-situationen i Sverige beslutade Svenska FF Förbundsstyrelse 

i maj månad att skjuta upp seriestarten till 22-23 maj och att kvalet på herrsidan till division 3, 2 och 

Ettan ställs in. Skåne FF styrelse har med anledning av detta, med den förlängda säsongen, beslutat att 

ställa in distriktets kvalspel 2021. 

 

Nedanstående tilläggsbestämmelser markerade i grönt, beslutade av Skåne FF:s styrelse, gäller för 

upp- och nedflyttning av lag inom distriktet efter genomfört seriespel i november månad innevarande 

tävlingssäsong. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

9 § Sammansättning distriktsserierna 

 

 Sammansättning och upp- och nedflyttning i distriktsserierna fastställs av respektive SDF. 

 

9.1 §      Upp- och nedflyttning division 4, herrar 

 

3 x 12 lag – dubbelserier över hela året                   

Seriesegrarna och bästa tvåa flyttas upp till division 3.  

Återstående tvåor och de två bästa treorna deltar i det av SvFF anordnade kvalet tillsammans med de på nionde 

plats placerade division 3-lagen. 

Skåne FF:s disciplinnämnd avgör Skånelagens inplacering i kvalgrupperna. 

Nionde- och tiondeplacerade lagen kvalar om sex platser i division 4  

mot vinnarna i division 5-lagens förkval. 

Lag 11–12 flyttas ned till division 5.  

Se även division 5. 

 

 Tilläggsbestämmelser för säsongen 2021 

  

 Scenario 1: tre Skånelag flyttas ner från division 3, herrar. 

 Bästa 2:a i division 5 flyttas upp till division 4. 

 Bästa 2:a i division 6 flyttas upp till division 5. 

 

 Scenario 2: fyra Skånelag flyttas ner från division 3, herrar. 

 Upp-/nedflyttning går jämnt ut enligt tävlingsbestämmelserna. 

 

 Scenario 3: fem Skånelag flyttas ner från division 3, herrar. 

 Negativt kval eller tvångsnedflyttning företas ej. 

 Division 4 spelas under säsongen 2022 med 37 lag. 

 

 Scenario 4: sex Skånelag flyttas ner från division 3, herrar. 

 Negativt kval eller tvångsnedflyttning företas ej. 

 Division 4 spelas under säsongen 2022 med 38 lag 

9.2 §      Upp- och nedflyttning division 5, herrar 

 

6 x 12 lag – dubbelserier över hela året          

Seriesegrarna flyttas upp till division 4.                                                 Andraplacerade lagen kvalar i dubbelmöte mot 

tredjeplacerade lagen om  

att få möta lag 9 och 10 i division 4 i dubbelmöte om sex platser i division 4. 

Nionde- och tiondeplacerade lagen kvalar om tolv platser i division 5.         Lag 11–12 flyttas ned till division 6.  

Se även division 6. 

 

 Tilläggsbestämmelser för säsongen 2021 

 Se 9.1§ för extraordinär uppflyttning till division 4, herrar. 

 

9.3 §      Upp- och nedflyttning division 6, herrar 

 

12 x 12 lag – dubbelserier över hela året        

Seriesegrarna flyttas upp till division 5.  



Andraplacerade lagen kvalar i dubbelmöte mot tredjeplacerade lagen om att få möta lag 9 och 10 i division 5 i 

dubbelmöte om tolv platser i division 5. 

Ingen automatisk nedflyttning. 

 

 Tilläggsbestämmelser för säsongen 2021 

 Se 9.1§ för extraordinär uppflyttning till division 5, herrar. 

9.5 §      Upp- och nedflyttning division 2, damer Götaland 

 

Division 2 Götaland damer regleras i särskilda gemensamma föreskrifter för Götalandsdistrikten. Dessa föreskrifter 

finns på www.skaneboll.se.  

Seriesegrarna flyttas upp till division 1. Vid övernedflyttning av Götalands-lag från division 1 kan ”sämsta” 10:or 

komma att flyttas ned. 

Lag 11-12 flyttas ned till division 3. 

 

9.6 §      Upp- och nedflyttning division 3, damer 

 

3 x 12 lag – dubbelserier över hela året              

Seriesegrarna flyttas upp till division 2.  

Tvåorna kvalar inbördes i gruppspel om en plats i division 2. 

Tiondeplacerade lagen kvalar tillsammans med de två sämsta tvåorna och bästa trea i division 4 om tre platser i 

division 3.    

Lottningen företas så att division 3-lag inte kan mötas inbördes.              

Lag 11–12 flyttas ned till division 4.                                                                               

 

  Tilläggsbestämmelser för säsongen 2021 

 Bästa 2:a flyttas upp till division 2, damer. 

 

9.7 §      Upp- och nedflyttning division 4, damer  

 

5 x erforderligt antal lag (max 12) – dubbel eller tremötesserier över hela året                                                                                                             

Seriesegrarna och bästa tvåa flyttas upp till division 3.  

Näst bästa, tredje bästa och fjärde bästa tvåa kvalar i dubbelmöte mot tiondeplacerade lagen i division 3 om tre 

platser i division 3. 

Lottningen företas så att division 3-lag inte kan mötas inbördes.              

Vid övernedflyttning av Skånelag från division 2 regleras extranedflyttning från division 3 i Skåne FF:s kvalspel.  

Ingen automatisk nedflyttning.  

 

Tilläggsbestämmelser för säsongen 2021 

  

 Scenario 1: två Skånelag flyttas ner från division 2, damer. 

Näst bästa och tredje bästa 2:a i division 4 flyttas upp till division 3. 

 

 Scenario 2: tre Skånelag flyttas ner från division 2, damer. 

Näst bästa 2:a i division 4 flyttas upp till division 3. 

 

Scenario 3: fyra Skånelag flyttas ner från division 2, damer. 

Upp-/nedflyttning går jämnt ut enligt tävlingsbestämmelserna. 

 

Scenario 4: fem Skånelag flyttas ner från division 2, damer. 

Negativt kval eller tvångsnedflyttning företas ej. 

Division 3 spelas under säsongen 2022 med 37 lag 

 

 

http://www.skaneboll.se/

