Scenarioplanering för Svenska Serien 2021
Nedanstående scenario förutsätter att restriktioner om covid-19 från Folkhälsomyndigheten
gör det möjligt att genomföra seriespelen i Svenska Serien.
Om vi kan starta att spela i;

Alternativ 1: MAJ (besked senast 1 april)
• Enligt befintligt tävlingsprogram

Alternativ 2: JUNI (besked senast 1 maj)
• Omgång 1: 5-6 juni: Alla serierna spelar. (juniomgången samt deras spelplatser ligger
kvar)
• Elitserien spelar sin andra serieomgång under SM.
• Omgång 2: 24-25 juli. Alla serierna spelar. (juliomgången samt deras spelplatser ligger
kvar och Elitserien spelar sin 3 omgång här. Deras serieomgång och spelplats som
skulle spelats 8-9 maj flyttas hit). Elitserien måste avgöras innan augusti för att lag
ska kunna kvalificera sig till Europacupen.
• Omgång 3: 11-12 sept: Alla serierna spelar, förutom Elitserien. (serieomgången 8-9
maj samt spelplatserna från den omgången flyttas hit).
Nationella tävlingar som är inplanerade för helgen 11-12 sept dvs Haga, Solna och
Kulladal flyttas till helgen 17-18 sept. Följdeffekten för Sundbybergs MOS-tävling 1718 sept blir istället 24-25 sept.

Alternativ 3: JULI, inklusive internationella mästerskap (besked senast 1 juni)
Endast 2 serieomgångar spelas, vilket innebär att startavgiften reduceras med en tredjedel.
Det går inte att ha några serieomgångar under augusti månad när de olika landslagen är iväg.
Sedan behöver Elitserien avgöras innan augusti för att lag ska kvalificera sig till Europacupen.
• Elitserien spelar en serieomgång under SM i Skoghall, dock utan några finalvarv som
tidigare år.
• Omgång 1: 24-25 juli: Alla serierna spelar. (juliomgången samt deras spelplatser
ligger kvar och Elitserien spelar den omgången som var planerad för de den 8-9 maj)
• Omgång 2: 11-12 sept: Alla serierna spelar, förutom Elitserien. (serieomgången 8-9
maj samt spelplatserna från den omgången flyttas hit)

Alternativ 4: JULI, med inställda internationella mästerskap (besked senast 1 juni)
• Omgång 1: 24-25 juli: Alla serierna spelar. (juliomgången samt spelplatserna ligger
kvar på planerad helg + att Elitserien spelar på SM-banorna)
• Omgång 2: 21-22 aug: Alla serierna spelar. (omgången 5-6 juni samt spelplatserna
från den omgången flyttas hit)
• Omgång 3: 11-12 sept: Alla serierna spelar. (omgången 8-9 maj samt spelplatserna
från den omgången flyttas hit)
Nationella tävlingar som är inplanerade för helgen 21-22 aug, dvs Örnsköldsvik, Tuve
Tigers, Värend och Strängnäs flyttas enligt följande;
- Örnsköldsvik MGK flyttas till 7-8 aug och samtidigt flyttar Skönsberg SK sin tävling
från den 7-8 aug till 28-29 aug pga. att Örnsköldsviks tävling inte kan flyttas till
28-29 aug eftersom då kommer två deltävlingar av MOS-touren på samma helg.
- Tuve Tigers BGK flyttas till 29 aug
- BGK Värend flyttas till 1 aug (USM spelas ej på söndagen den 1/8 så det krockar
inte med ett förbundsarrangemang)
- Strängnäs BGK flyttas till 1 aug
Nationella tävlingar som är inplanerade för helgen 11-12 sept dvs Haga, Solna och
Kulladal flyttas till helgen 17-18 sept. Följdeffekten för Sundbybergs MOS-tävling 1718 sept blir istället 24-25 sept.
OM alternativ 2 eller 4 genomförs flyttas utbildningshelgen till 9-10 oktober.

