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Vi står inför en annorlunda säsongsstart än tidigare år. I dagsläget vet vi inte med säkerhet
ifall seriespel kommer kunna genomföras i sin helhet eller ej. Vi tar höjd för att kunna starta
kommande säsong i mitten av september och slutföra den i början av juni nästa år. I denna
redogörelse presenteras upplägg för samtliga serier säsong 2020-2021. Alla serieanmälningar
är emottagna och till nyheterna kan nämnas att seriespel för åldersgrupp U14 åter kommer
genomföras, samt att Elitserien för herrar består av sex lag och damernas serie sannolikt av
fem lag kommande säsong. Det innebär ett späckat schema från barn och ungdomsgrupper,
junior och seniorspel. Tyvärr ser det däremot ut att bli med tomma läktare på matcherna.
Som tidigare år består kommande säsong av en höst termin samt en vår termin. Några serier avslutas en
bit in på vår termin där sedan nya serier tar vid. Från vårens serier som fick avslutas eller pausas så
avslutas Elitseriens säsong 2019-2020 med en slutspelshelg den 28-30 augusti medans U18-serierna för
killar & tjejer fortsätter sitt påbörjade seriespel från i vintras och kör på fram till slutspel som sker någon
gång under december månad 2020. I båda dessa fall blir vinnarna Svenska Mästare för året 2020.
I årskalendern har vi försökt få med samtliga arrangemang som kan vara av intresse för er föreningar.
Förutom seriespel innehåller den datum för planerade utbildningar, landslagsläger, NM för ungdomar,
cupspel med mera. Notera att alla datum är preliminära i detta skede.
Årskalendern visar vecka för vecka vilka serier som är prioriterade att spela. Vi har försökt lägga de serier
som minst påverkar varandra under samma termin samt under samma vecka. Som framgår av kalendern
är inte antalet prioriterade veckor det samma alla gånger som antalet omgångar i serierna. Det
innebär att under dessa veckor behöver lagen i vissa fall spela fler än en match i den serien för att alla
grundspelsmatcher skall hinnas med. Det kan exempelvis innebära att ett resande lag spelar två
matcher under en helg samt att lag från samma stad kan spela en veckomatch samt en helg match
under samma vecka. I den mån det är möjligt att lägga in matcher på icke prioriterade veckor för den
berörda serien är dem tillåtna att bokas ifall det inte ställer till det för de prioriterade serierna den veckan.
Serier som krockar under en vecka är förhoppningen att lag som har spelare som berörs i mer än en
serie den veckan, spelar en av matcherna på en vardag, alternativt att klubben under helgen kan
kombinera bortamatcher eller hemmamatcher för klubbens båda serielag. Det kräver en del planering
men är möjlig att genomföra om lagen för en god dialog med varandra.
Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
info@svensksimidrott.se
svensksimidrott.se

Org nr: 80 20 02-9719
Bankgiro: 168-8431
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Årskalendern i sin nuvarande form har tagit hänsyn till bokade tider i Eriksdalsbadet hösten 2020.
Tiderna i Eriksdalsbadet våren 2021 kommer fastställas under september månad när samtliga föreningar
som tränar och spelar i badet håller sitt årliga möte. Det innebär att datum för seriematcher i
Eriksdalsbadet vårterminen 2021 i dagsläget inte kan ”spikas” med säkerhet utan endast vara preliminära
datum till årsplanen för Eriksdalsbadet har fastställts.

I årsplanen har vi förutom serieplanering ”ritat in” tänkbara veckor för poolkamper, landslagsläger inför
NM i Finland (som planeras till slutet av november 2020), samt utbildningar (både för tränare & domare).
Hur det sedan blir med allt vet vi med säkerhet först när allt har stämts av med föreningar, domare, baden
på respektive ort och framförallt hur den pågående pandemin utvecklar sig. För att slippa överraskningar
som omkullkastar föreningars planerade aktiviteter vill vi att årskalendern följs i möjligaste mån.

När vi granskar hur serier prioriteras har följande ordning arbetats fram:


Seniorserier (Elitserien och Allsvenskan)



JSM & Ungdomsserier



Poolkamp



Föreningscuper



Landslagssamlingar



Övriga ligor och cuper

I de fall två serier är prioriterade samma vecka och inga andra möjligheter finns än att matcher i olika
serier måste spelas exempelvis samma helg, så kan det innebära att ett lag får spela någon match med
yngre spelare som fyller ut laget, eller i värsta fall att föreningen får lämna W. O. till en match. Under
veckor där ledare/tränare kan vara inblandade i seniormatcher samtidigt som ett ungdomslag har en
planerad seriematch får någon av matcherna försöka spelas på en vardag och den andra på helg, eller
på annat sätt försöka kringgå krock serierna emellan.
Att lämna ’Walk over’ är sista utvägen ifall berörda lag inte kan enas om nytt speldatum, eller ifall andra
skäl gör att ett lag inte kan komma till spel. För att motivera föreningar att göra en längre resa till
bortamatch ser vi gärna att ni försöker kombinera två bortamatcher i samma serie (eller i två olika serier
som samma spelare deltar i). Om ett lag har en JSM match och en Allsvensk match i samma region i
landet kan dessa förhoppningsvis läggas in på samma rese helg för att bättre motivera både kostnad och
tid. Här ligger det ett ansvar på er föreningar att komma med önskemål till de lag ni skall möta och försöka
styra matcherna till en speciell helg för att kunna uppnå dessa synergieffekter. Hemmalag har en högre
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beslutade rätt än bortalag, vid planering av matcher. Hemmalaget har att utgå från tider dem blivit
tilldelade i sitt bad och skall i möjligaste mån eftersträva att erbjuda matchtider som fungerar för
både hemma och bortalag. Innan hemmalaget spikar en matchtid skall denna stämmas av med
motståndarna. Kan föreningarna inte komma överens kan frågan skickas vidare till SSF för beslut.
Detta är sista utvägen och bör endast komma på tal då lagen inte kommer överens.

U18, ELITSERIEN, ALLSVENSKAN SAMT U14 & U16 Div. II:
Under hösten 2020 kommer fem olika seriespel att påbörjas. På seniornivå börjar både Elitserien och
Allsvenskan. För ungdomar börjar U16 Div. II Mix samt U14 Mix. U18 återupptar vårens seriespel
där ungefär en fjärdedel av seriens matcher hunnit spelas. U16 Div. II Mix spelas som säsongen 2019-2020
under både höst och vårtermin. Samma upplägg är även tänkt för U14 Mix som kommande säsong
övergår till att genomföras i serieform istället för att endast spelas som cuper. U16 Div. 1 Mix , samt J20
har båda flyttats från att spelas under hösten till att spelas på våren 2021 istället.

U18 (POJKAR & FLICKOR):
SERIEUPPLÄGG:
U18 återupptar seriespelet från vårsäsongen och slutförs under vintern 2020. Vinnare i respektive
slutspel blir Svenska mästare år 2020. Med start vecka 37 påbörjas seriespelet igen. Samma
åldersgrupp som spelade U18 under våren (spelare födda 2002 och senare) får dispens att slutföra
säsongen under höstsäsongen 2020. U18 för tjejer består under våren/hösten 2020 av fyra lag: Järfälla,
Linköping, LUGI och Neptun. U18 för killar består av nio lag, fördelade i en södra och en norra serie. Södra
serien består av: Linköping, Neptun, SK RAN och SVA. Norra serien består av: Falun, Hellas, Järfälla,
Polisen och SKK. Upplägget för seriespelet kvarstår från våren. Spelade matchers resultat kvarstår.
Ännu ej spelade matcher behöver nya speldatum. Tjejserien har fyra prioriterade spelhelger att spela
sina kvarvarande matcher på. Killarna (norra & södra) har fem prioriterade spelhelger på sig att spela
färdigt grundserien.
SLUTSPEL:
Slutspelet för U18 kommer preliminärt spelas i Eriksdalsbadet första helgen i december (4-6 december),
alternativt den 18-20 december. Förslag har även inkommit om att förlägga slutspelet i Västerås. Beslut i
frågan tas i början av september månad. I tjejernas serie går fyra lag till slutspel. För killarna går de tre
bästa lagen från norra och tre bästa lagen från södra serien till slutspel. I tjejernas slutspel möter alla lagen
varandra en gång i ett gruppspel och därefter spelas brons och finalmatch. Killarna delas upp i två grupper
där lagen möter varandra en gång. De två bästa lagen i respektive grupp spelar semifinal och därefter brons
och finalmatch. Lagen som hamnar sist i respektive grupp spelar placeringsmatch om 5:e – 6:e plats.
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TIDER:
•

Sista datum för klubbyte eller lån av spelare i U18 är den 6 september (skall senast skickas in
och betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras, d v s den 21 augusti 2020, senast kl 11.00).
Datumet utgår ifrån att final spelas den 6 december. Sker final den 13 alt. 20 december
förskjuts sista datum med en eller två veckor.

•

Grundserien återupptas med start från vecka 37 för både killar och tjejer.

•

Grundserien ska vara färdigspelad senast söndag den 29 november 2020.

•

Slutspel för U18 spelas preliminärt helgen 4-6 alternativt 18-20 december i Stockholm. Blir
det spel i Västerås kan det preliminärt ske 11-13 december.

ELITSERIEN:
SERIEUPPLÄGG:
Elitserien för herrar och damer säsong 2020-2021 planeras att starta vecka 38. Lagen möter varandra
en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Antalet prioriterade spelhelger är satt till sex för
damer och sju för herrar. Sista spelomgång är satt till helgen 30-31 januari 2021, vilket är helgen
innan slutspelet genomförs under SM-veckan vinter vecka 5, 2021 i Borås.
Elitserien för herrar består av följande lag: Hellas, HÄVP, Järfälla, LSF, SPIF och SVA.
Damernas Elitserie består av följande lag: Järfälla, LUGI (preliminärt), LSF, Polisen, SKK.
SLUTSPEL:
Fyra lag i damernas och fyra lag i herrarnas serie går till slutspel. Planerat spelupplägg är att alla fyra
lagen möter varandra en gång. Ettan och tvåan från gruppspelet går till final medans trean och fyran möts
i en bronsmatch. Slutspelet arrangeras i Borås Simarena, torsdag-söndag vecka 5, (4-7 februari) 2021.
TIDER:
•

Sista datum för klubbyte för spelare i Elitserien är den 8 november (skall senast skickas in och
betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras, d v s den 23 oktober 2020, senast kl 11.00).

•

Grundserien startar vecka 38 för herrar och vecka 41 för damer, 2020.

•

Grundserien ska vara färdigspelad senast söndag den 31 januari 2021.

•

Slutspel i Elitserien spelas i Borås, torsdag-söndag, vecka 5 under SM-veckan vinter 2021.

U14 (MIX):
SERIEUPPLÄGG:
Åldersgrupp U14 återtas i regional serieform istället för cupspel. Serien delas upp i en södra och en norra
serie. Båda serierna består av fem lag vardera. Södra serien består av: HÄVP, LSF, LUGI, SK RAN samt SVA.
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Norra serien består av: Falun (preliminärt), Hellas, Järfälla, Neptun och Polisen. Seriespel planeras starta
vecka 43 (23-25 oktober 2020) och sedan pågå fram till slutet av april 2021. Lagen möts i dubbelmöten, en
hemma och en bortamatch. Matchspel får gärna genomföras i form av spelhelger. Dels för att minimera
antal resor, men även för att lagen får spela så många matcher som möjligt när dem väl åker på en serieresa.
Inget gemensamt slutspel för årsgruppen genomförs, vinnare i respektive regionsserie blir regionsmästare.
Alla spelare som deltar i seriespelet skall vara licenserade i OCTO (SSF licenssystem för alla simidrotter).
TIDER:


Grundserien kan starta från vecka 43, 2020.



Seriespel slutfört till vecka 16, 2021.

U16 Div. II (MIX):
SERIEUPPLÄGG:
Seriestart för U16 Div. II Mix är planerad till vecka 38. Med sitt mer utspridda schema pågår seriespel
fram till vecka 17, 2021. Serien består av följande sex lag: Göteborg, LUGI, Vattenpoolarna, Upsala, SKK
och SVA. Sammanlagt är åtta spelhelger planerade för serien. Alla anmälda lag i U16 Div. II spelar i samma
serie. Då geografiska avståndet mellan lagen kan innebära långa resor är rekommendationen att seriespelet genomförs i spelhelger där minst 3-lag möts. Serien genomförs i dubbelmöten där lagen möter
varandra två gånger. Det finns inget som hindrar en förening att spela båda mötena mot samma lag
på borta eller hemma plan om det är smidigaste lösningen för båda berörda föreningarna och man är
överens om det. Då inget slutspel genomförs blir laget som placerar sig 1:a när grundserien är färdigspelad,
vinnare av serien.
TIDER:


Grundserien startar vecka 38, 2020.



Seriespelet i U16 Div. II skall vara färdigspelad till vecka 17, 2021.

ALLSVENSKAN:
SERIEUPPLÄGG:
Seriestart för Allsvenskans grundserie är vecka 40 (2-4 okt.). Upplägg för Allsvenskan säsong 2020-2021
är Allsvenskan och Allsvenskan B. Lag inom tävlan spelar i Allsvenskan medans Allsvenskan B består
av ”B-lag” till Elitserielag belägna i Stockholm. Vattenpoolarna som är HÄVP:s B-lag spelar utom
tävlan i Allsvenskan. Anledningen till detta är för att inte behöva åka till Stockholm för att möta
övriga B-lag. I övrigt hjälper Vattenpoolarna Göteborg att arrangera några av sina hemmamatcher i
Ängelholm. Allsvenskan har upp till 10 prioriterade spelhelger och pågår fram till v. 18, 2021. Då inget kval
till Elitserien kommer genomföras denna säsong ses Elitserien och Allsvenskan som två separata serier.
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Det öppnar upp för Allsvenska lagen att kunna låna in spelare från Elitserielag till spel i Allsvenskan.
Följande låneregler gäller för spel i Allsvenskan i år.


Till varje match ett Allsvenskt lag spelar har dem tillåtelse att ha med två inlånade junior/senior
spelare från en annan serie (exempelvis Elitserien, eller juniorspelare från annan klubb).



Ett lag kan alternera mellan sammanlagt fyra olika inlånade senior eller juniorspelare under en
säsong. Utöver det kan man även låna upp till fyra spelare födda 2002 eller senare under en säsong.



Är de inlånade spelarna född 2002 eller senare har det Allsvenska laget möjlighet att spela med
upp till fyra lånade spelare samma match. Det går däremot inte att kombinera med att man även
har seniorspelare inlånad till samma match. Två inlånade spelare född 2002 eller senare graderas
som en lånad junior eller seniorspelare. Det innebär exempelvis att ett lag kan spela med två
inlånade spelare födda 2002 samt en seniorspelare till samma match, däremot inte två seniorer
samt spelare född 2002 eller senare.

SERIESEGRARE:
Vinnare av serien blir det lag som placerar sig på första plats när grundserien är färdigspelad. Inget kval
till Elitserien spelas säsongen 2020-2021.
TIDER:


Sista datum för klubbyte för spelare i Allsvenskan är 3 månader innan sista spelomgång i
grundserien, vilken är satt till den 8-9 maj 2021 (vecka 18). Eventuellt klubbyte bör därmed vara
klart till den 9 februari 2021. (Inbetalning samt registrering bör därmed ske 14 dagar innan, d v s
den 26 januari 2021.) Lån av spelare kan däremot ske under hela seriespelet.



Grundserien startar vecka 40, 2020.



Allsvenska seriespelet skall vara färdigspelat senast söndagen den 9 maj 2021.

U16 Div. I (MIX):
SERIEUPPLÄGG:
U16 Div. 1 startar i mitten av januari 2021. Serien delas upp i en norra och en södra serie. Seriespel
genomförs i form av dubbelmöten, en hemma och en bortamatch mot alla lag i serien. Precis som i U16
Div. II kan matcher genomföras i spelhelger/kluster där lagen spelar fler än en match på en borta resa.
U16 Div 1 Mix – Norra består av följande lag: Hellas, Järfälla, Neptun och Team Polisen.
U16 Div 1 Mix – Södra består av följande lag: HÄVP, Linköping, SK RAN samt SPIF. Klubb med två lag
i samma division skall spela med två helt separata spelaruppsättningar. Klubb med ett lag i Division II
samt ett lag i Division 1 får låna ut två spelare från Division 1 till division II per match. Kan vara olika spelare
varje match. Rekommendation är dock att spelaren inte skall anses vara en av lagets toppspelare från den
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högre divisionen. Utgå ifrån vad som är bra för serien och inte vad som är bra för den egna klubben.
Spelare hemmahörande i Division II kan obehindrat lånas ut till spel i Division 1.
SLUTSPEL:
Slutspel i U16 division 1 spelas i slutet av maj, början av juni 2021. Helg fastställs senare i höst när serien
i sin helhet kan planeras. De tre bästa lagen från södra och norra serien går till slutspel. Preliminär
spelplats för slutspelet är Ängelholm.
TIDER:


Grundserien startar i mitten av januari (vecka 2) 2021.



Sista datum för klubbyte för spelare i U16 division är 3 månader innan final spelas
(skall senast skickas in och betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras).



Grundserien i division 1 ska vara färdigspelad senast helgen innan slutspelet genomförs.
Datum presenteras när serien kunnat planeras i sin helhet senare i höst.



Slutspel för U16 Division 1 spelas preliminärt i Ängelholm helg fredag-söndag, i slutet på maj
eller början på juni månad 2021.

J20 (POJKAR & FLICKOR):
SERIEUPPLÄGG:
Seriestart för J20 sker veckorna efter SM-slutspelet i Borås 2021. Tjejerna börjar sitt seriespel vecka 6,
killarna vecka 7, 2021. Både serierna har 5 prioriterade spelhelger. Tjejernas J20-serie består av fem lag:
Järfälla, Linköping, LUGI, Polisen och SKK. J20 för killar delas upp i en södra och en norra serie. Följande
lag spelar i J20 södra: Järfälla, Linköping, SK RAN och SVA. J20 norra består av följande lag: Falun,
Hellas, Neptun och SKK. Lagen möter varandra i dubbelmöte, en hemma och en bortamatch.
SLUTSPEL:
JSM-slutspel säsong 2020-2021 spelas preliminärt sista helgen i maj (28-30 maj) 2021. De två bästa
lagen i killarnas södra och norra serie går till slutspel. I tjejernas serie går de fyra bästa lagen från
grundserien till slutspel. Spelort för slutspelet är ännu ej fastställd. Preliminärt spelas det utomhus
på Tinnerbäcksbadet i Linköping.
TIDER:


Sista datum för klubbyte för spelare i JSM är 3 månader innan finalspel (skall senast skickas
in och betalas 14 dagar innan för att hinna hanteras, senast kl 11.00).



Grundserien startar vecka 6 för tjejer och 7 för killar 2021.



Grundserien ska vara färdigspelad senast söndag vecka 19 (15-16 maj) 2021.



Slutspelet spelas preliminärt helgen 28-30 maj 2021. Spelort, är ännu ej fastställd.
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POOLKAMP & POOLKAMP+:
En viktig förutsättning för svensk vattenpolo att utvecklas är att vi lyckas med nyrekrytering av fler
barn och ungdomar till sporten. En avgörande del i det arbetet är att matchspel anordnas i form av
Poolkamp. Dessa tävlingsmoment kan vara avgörande för att motivera barn till att träna kontinuerligt.
Med sin mindre plan och färre antal spelare lämpar sig spelformer även för de lite äldre barnen som
gillar kombinationen av simning och bollspel. Under säsong 2020-2021 uppmanar vi er föreningar att
även erbjuda lite äldre barn (upp till spelare födda 2005 eller senare) möjlighet att delta i något vi
kallar Poolkamp+. De riktar sig till föreningar med för få spelare att delta i seriespel men som ändå vill
ge sina spelare chansen att spela matcher.

POOLKAMP:
Ambitionen är att minst tre poolkamper arrangeras i landet både höst och vårtermin. Med geografisk
spridning skall alla föreningar förhoppningsvis ha en poolkamp i sin närhet per termin som man kan
delta på. Alla klubbar uppmanas försöka arrangera en poolkamp under säsong 2020-2021.

POOLKAMP+:
Poolkamp+ är tänkt att ge barn mellan 13-15 år chansen att spela matcher med tre utespelare +
målvakt på plan. Formen för Poolkamp+ är inte fastställd utan något ni som arrangör får besluta vad som
passar er bäst utifrån tid och tillgång på bassäng. Förslag på spelplan som kan används är poolkampsplan
eller beachpoloplan. Matcherna kan spelas som för beachvattenpolo i 2 perioder på 10 minuter vardera.
Kontakta Bengt Sehlmark för planering av Poolkamp samt Poolkamp+: svenskvattenpolo@gmail.com.

BEACH-SM 2021 - HALMSTAD:
SM-veckan sommaren 2021 kommer ske vecka 26-27 i Halmstad. Det blir då 8:e gången som SM i
Beachvattenpolo arrangeras. Anmälan till turneringen kommer kunna göras med start någon gång i
slutet på mars 2021.

Följande födelseår gäller säsong 2020-2021 för de olika åldersklasserna.
U14 Mix (USM-C)
Född 2007 eller yngre
U16 Mix (USM-B)
Född 2005 eller yngre
U18
(USM-A)
Född 2002 eller yngre (samma ålder som inför säsong 2019-2020)
J20
(Junior)
Född 2001 eller yngre
Senior
Född 2000 eller äldre (yngre spelare får delta men räknas
åldersmässigt tillhöra ålderskategorier enligt ovan)
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Förhoppningen är att under hösten kunna genomföra en domarutbildning för nybörjare i samband med
att en Poolkamp & Poolkamp+ genomförs i Stockholm (preliminärt vecka 38). Domarna kommer få varva
teorilektioner med att döma matcher på Poolkamp samt Poolkamp+. Preliminärt hålls sedan en till
domarutbildning för nybörjare i samband med en Poolkamp i södra Sverige under våren 2021.
I samband med U16-slutspelet i maj-juni är tanken att vi genomför en domarutbildning del 2. Om
så sker beror lite på vad slutspelet genomförs. Domarutbildning del 2 riktar sig till domare som under
några säsonger dömt ungdomsmatcher och nu är redo att ta sitt nästa kliv som domare. Vilka som får
gå utbildningen beslutas av domarkommittén i samråd med domaransvarig i respektive förening.

Ledare och tränarutbildning som var planerad att hållas under våren 2020 har flyttats fram till hösten
2020. Preliminära datum för hösten är: Ledarutbildning i Stockholm, 26-27 september. Tränarutbildning
(två delar) Del 1 (digitalt; 13-14 oktober), Del 2: (fysiskt; 14-15 november).

Tränarkonferensen som var tänkt att genomföras i mitten av september 2020 har blivit flyttad till slutet av
januari (vecka 3) 2021. Mer information kring tränarkonferensen kommer under hösten 2020.

UNGDOMSLÄGER:
Höstens breddläger för ungdomar är inställd då samlingar med fler än 50 personer inte är tillåtna. All
landslagsverksamhet inom Svensk Simidrott är tillsvidare inställd. Om Nordiska Mästerskapen för
ungdomar får genomföras i Finland planeras ett landslagsläger för respektive deltagande ungdomslandslag under oktober-november månad. Inget är fastställt i dagsläget. Besked lämnas preliminärt i
mitten av september.
NORDISKA MÄSTERSKAPEN 2020:
Nordiska Mästerskapen för ungdomar är planerade att ske i Finland sista helgen i november (27-29 nov.).
Om myndigheterna i Sverige och Finland tillåter arrangemanget är åldersgrupperna U15 & U17 för
pojkar planerade att delta. Arrangörslandet Finland har däremot inte bekräftat om turneringen kommer
kunna arrangeras för J20 tjejer och J20 för killar (som föreslagits från Sverige), samt om det kan ske
samma helg. Klara besked om turneringen kommer genomföras och för vilka, väntas till senare i höst.
Beslut kring landslagsspel för herr seniorer våren 2021 lär dröja till sista kvartalet 2020.

Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

Serieanmälan säsong 2020-2021:
Serieanmälan till säsong 2020-2021 stängde 10 juni 2020.
Höstens matchdatum skall senast vara införda i sin helhet i FX och avstämda med motståndarna:
Elitserien & U18 – senast den 9 oktober 2020.
Allsvenskan, U16 Div II & U14 – senast den 13 november 2020 (både höst- och vår serie).
Vårens matchdatum skall senast vara införda i sin helhet i FX och avstämda med motståndarna:
U16 Div 1 & J20 – senast den 19 februari 2021.
Tidiga matcher på säsongen bör ha stämts av med motståndare senast 3 veckor innan matchdatum.
Avanmälan för seriespel säsong 2020-2021 kan senast ske:
Elitserien, U18 samt U16 Div. II – senast onsdagen den 19 augusti 2020.
Allsvenskan – senast onsdagen den 2 september 2020.
U14 – senast onsdagen den 23 september 2020.
U16 Div. I – senast onsdagen den 16 december 2020.
J20 – senast onsdagen den 13 januari 2021.
Görs avanmälan senare än angivna datum kommer vite att utfärdas.

SERIEAVGIFTER SÄSONG 2020-2021:
SERIE:
AVGIFT:
Elitserien herrar (inkl. slutspel)
10 000 kr
Elitserien damer (inkl. slutspel)
8 000 kr
Allsvenskan (inget slutspel)
10 000 kr
Allsvenskan B (egna domare)
1 000 kr
JSM (inkl. slutspel)
2 500 kr
U18 (inkl. slutspel)
2 500 kr
U16 Div 1 (inkl. slutspel)
2 500 kr
U16 Div 2 (exkl. slutspel)

W. O. AVGIFTER SÄSONG 2020-2021:
SERIE:
AVGIFT:
Elitserien herrar
5 000 kr
Elitserien damer
5 000 kr
Allsvenskan
5 000 kr
Allsvenskan B
-Junior & ungdom (grundserien) 2 000 kr
Junior & ungdom (slutspel)
5 000 kr

1 000 kr

AVGIFT VID AVHOPP FRÅN SERIESPEL:
Avhopp som redovisas efter att serien fastställts och fram till 4 veckor innan seriestart utgår ingen
kostnad. Avhopp som sker mindre än fyra veckor innan seriestart utgår ett vite på 3000:-. Sker
avhoppet under seriens gång är kostnaden 5000:- per lag som hoppar av.
Det som inte framgår av denna serieinformation ska tolkas enligt SSF tävlingsbestämmelser.
Verksamhetsutvecklare/poloutskottet förbehåller sig rätten att korrigera datum för seriespel, slutspel
samt ändra form/ort för slutspel om nödvändigt för att kunna genomföra planerade serieupplägg.
Stefan Keisu, Verksamhetsutvecklare vattenpolo

