
PM - Anmälan till serier som administreras av Stockholms BDF 2021-2022  
Anmälan  
  
Sista anmälningsdatum för seniorserierna division 3,4,5,6 för herrar och division 3, 4 för damer, 
Stockholmsserierna (U13-U19) nivå 3 och U21 samt EB U11 & U12. 
  
Anmälan är bindande.  
 

Tävlingsbestämmelser  
ALLMÄNT  
Innan anmälan så ska föreningen läsa igenom gällande tävlingsbestämmelser. Det är alltid föreningens 
skyldighet att känna till de bestämmelser som gäller samt följa dessa.  
  
Tävlingsbestämmelser för säsongen 2021 - 2022 finns på Stockholms BDFs hemsida 
https://stockholmbasket.se/tavlingsbestammelser/        
  

Bra att veta inför säsongen 2021 - 22  
Stockholmsserien  
2 nyheter för åldersklassen U13-U14 är att ingen zonpress är tillåten på främre planhalvan samt att domaren ej 
tar bollen på lagets bakre planhalva vid avblåsning om inte sekreteriatet signalerar byte, time out, straffkast 
eller annan kontakt med domarna. 
 

Det är fri anmälan till de olika nivåerna 1-4 i åldersgrupperna U13-U21.  
  
Det är fri anmälan till slutspelet i Stockholmsserien cupspel från de olika nivåerna. Nivå 1 kan endast 
välja slutspelet i Stockholmsserien, nivå 2-4 kan välja slutspelet i Stockholmsserien eller att deltaga i Lions 
Basket Cup.  
  
Det är fri lottning i cupslutspelet, placeringarna i grundserien är ej avgörande för seedning.  
  
Föreningarna kan ha två eller flera lag på samma nivå (1-4) exempelvis nivå 3A och 3B. Spelarna kan då endast 
deltaga i ett lag i samma serie exempelvis nivå 3A, men deltaga i föreningens lag i de andra serierna exempelvis 
1B, 2A osv.  
  
Till cupspelet i Stockholmsserien delas de anmälda lagen in i grupper om 3 – 4 lag, där 2 av de 3 till 4 lagen tar 
sig vidare till utslagningsdelen i slutspelsschemat. Gruppspelet börjar vecka 10.    
  
Zonförsvar är tillåtet från U13 och äldre.  
  
Seniorserien .  
TU beslutar om hur serierna utformas i herrar division 3 - 6 och damer division 3 – 4. 
  
Spelklasser   
U13, U14, U15, U16, U17, U19, U21   
Till samtliga klasser i U13-U19 kan ni anmäla er till nivå 1, 2, 3 och 4   
  

Easy Basket   
Easy Basket (EB) spelas för lag i klasserna U11 (födda 2011) och U12 (födda 2010).  
Kalender kommer finnas på StBDF:s hemsida , använd den här länken https://stockholmbasket.se/eb-u11-u12/ 
  
Anmälan för EB U10 (födda 2012 och senare) och yngre görs inför respektive omgång som ni hittar på denna 
länk https://stockholmbasket.se/eb-u8-u10/ 
EB nivå anpassas på anmälningsblanketten -svår, mellan eller lätt serie väljs.  
  
 

https://stockholmbasket.se/tavlingsbestammelser/
https://stockholmbasket.se/eb-u11-u12/
https://stockholmbasket.se/eb-u8-u10/


AVGIFTER - ungdom 
Anmälningsavgifter faktureras deltagande föreningar. 
  
Avgiften för Stockholmsserien omfattar även för Lions Basket Cup:  
Anmälningsavgiften till Lions Basket Cup för ett lag som inte deltar i Stockholmsserien är 1 000 kr   
samt domararvode.  
  
Stockholmsserien: U13-U21: 6 150 kr  
Easy Basket:  3 000 kr (sista anmälningsdag 31 augusti)  
  
Utdragningsavgifter se Tävlingsbestämmelser för säsongen 2021 - 2022  
  
Efteranmälan – (1 sep -31 okt):  
Lag som en förening efteranmäler:  1 500 kr  
  
 AVGIFTER - senior 
Anmälningsavgiften faktureras deltagande föreningar. Seniorseriernas avgifter 
faktureras uppdelat, med lagavgifter i september och beräknade domararvoden fördelat på två fakturor, en i 
september och en i november.  
  
Division 3 Damer & Herrar:  15 650 kr *  
Division 4 och lägre:  11 650 kr *  
  
*) Beslut på årsmöte gällande 50 kr lag för domarhandledning, finns inräknat i lagavgiften.  

  
Efteranmälan – (1 sep-31 okt):  
Lag som en förening efteranmäler:  1 500 kr  
  
Utdragningsavgifter se Tävlingsbestämmelser för säsongen 2020 – 2021  
  

Lag från annat BDF  
Alla lag som tillhör förening inom Stockholms BDF har rätt att delta i samtliga ungdomsserier i den nivå man 
har anmält sig till. Lag från annat BDF skall bifoga underskriven sanktion från styrelsen i respektive BDF för att 
anmälan ska vara giltig.  
  
Lag från angränsande distrikt Norra Svea, Mellansvenska och Östsvenska BDF, har rätt att delta i serierna för 
U15-U19. Lag som tillhör förening utanför Stockholms BDF faktureras hela avgiften, samt en tillkommande 
administrativ avgift på 1 000 kr.  Detta gäller inte division 2 seniorer där man följer sitt eget BDF:s direktiv.  
 

Tidsplan  
31 aug sista dag för EB-anmälan  
31 aug sista dag för anmälan till nivå 3  
31 aug sista dag för senioranmälan till division 3-6 
31 okt efteranmälan slut 
 

Detaljerad tidsplan för tävlingsverksamheten finns på: www.stockholmbasket.se  
 

Kontakta oss  
Tävling: tavling@stockholmbasket.se  
Domare: domare@stockholmbasket.se   
Info: info@stockholmbasket.se   
  
Charlotta.bernervall@stockholmbasket.se  
08-410 818 38  
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