
 

7 april 2022 

 

PM - Anmälan till serier som administreras av Stockholms BDF 2022-2023  

 

Anmälan  

Sista anmälningsdatum för seniorserierna division 2 - 7 och nivå 1, 2 och 3 i ungdomsserierna (U13-

U19) är söndagen den 1 maj 2022. Från och med 2 maj kan man efteranmäla lag (extra avgift). Ett lag 

som efteranmäler sig garanteras inte att hamna på den nivå laget är anmält till.  

 

Lag som drar sig ur en serie efter 2 maj, debiteras anmälningsavgiften samt en utdragningsavgift.  

Den person som gör anmälan ska vara firmatecknare för föreningen för att anmälan ska vara giltig.  

Anmälan är bindande.  

Sista anmälningsdag för U21, nivå 4 och nivå 5 i ungdomsserierna (U13-U19) och EB (U11-U12) är 

onsdagen den 31 augusti 2022.  

 

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 inklusive avgifter för säsongen 2022 – 2023, finns på Stockholms BDF:s 

hemsida https://stockholmbasket.se/tavlingbestammelser/  

(Publiceras under vecka 16)  

 

Bra att veta inför säsongen 2022 - 23  

Stockholmsserien  

En nyhet är att antal lag i nivå 1 och nivå 2, U14-U19 kommer att vara begränsat till 8 lag per nivå och 

åldersgrupp. Är det fler lag än 16 som anmält sig placeras de i nivå 3 serierna dit man också kan 

anmäla sig direkt. 

Förtydligande: Det kommer alltså inte finnas exempelvis en nivå 1A och 1B som det varit tidigare eller 

liknande i nivå 2. Nivå 1 kommer bestå av lag 1-8, nivå 2 av lag 9-16 samt nivå 3 av lag 17+. 

Undantag: I åldersgruppen U13 kan lagen delas in geografiskt om fler än 10 lag anmäler sig till nivå 1 

och detsamma gäller även i nivå 2. 

Det är fri anmälan till de olika nivåerna 1-5 i åldersgrupperna U13-U21.  

Lagen delas sedan in efter anmälan av tävlingsutskottet. 

Det är fri anmälan till slutspelet i Stockholmsserien från samtliga nivåer. Lag från nivå 1 kan endast 

välja slutspelet i Stockholmsserien.  



Lag från nivå 2-5 kan välja att delta i slutspelet i Stockholmsserien eller i Lions Basket Cup.  

 

Spelare kan endast deltaga i ett lag i en och samma serie (exempelvis om en förening har flera lag i 

nivå 3A osv.) 

Spelare kan deltaga i föreningens övriga lag i samma åldersgrupp i andra nivåer eller i äldre 

åldersgrupper. 

TU beslutar om hur serierna utformas i Herrar division 3 - 7 och åldersklasserna U13, U14, U15, U16, 

U17, U19 samt U21 . 

 

För anmälan till U21, nivå 4 och 5 i U13-U19 samt EB U11 (födda 2012) och U12 (födda 2011) är sista 

anmälningsdag onsdag den 31 augusti 2022.  

I samband med anmälan till EB väljer man mellan nivåerna svår (1), mellan (2) eller lätt (3). 

Anmälan för EB U10 (födda 2013 och yngre) görs inför respektive omgång. Mer finns att läsa på 

hemsidan.  

Kalender kommer finnas på Stockholm Baskets hemsida med viktiga datum under säsongen. 

 

INFORMATION OM AVGIFTER  

Alla avgifter framgår i Tävlingsbestämmelserna 

Anmälningsavgifter faktureras deltagande föreningar, där avgifterna faktureras uppdelat, i enlighet 

med de ekonomiska riktlinjerna.  

 

Övrigt om avgifter 

Avgiften för Stockholmsserien omfattar även deltagande i Lions Basket Cup. 

För lag som vill delta i Lions Basket Cup och som inte deltar i Stockholmserien, faktureras avgiften i 

samband med anmälan i december.  

 

I anmälningsavgiften, som anges i Tävlingsbestämmelserna ingår även licenskostnad, 

domarhandledningsavgift samt reseersättning för domarna. 

 

Utdragningsavgifter tillkommer för lag som drar ur lag ur serie efter att serien är lottad. 

 

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, får delta i ungdomsserier U15-U19, och skall då bifoga underskriven sanktion 

från styrelsen i respektive BDF för att anmälan ska vara giltig.  

 

OBS! För div 2 seniorer, se separata Tävlingsbestämmelser.  

 

 

 



Föreningsmöte per åldersklass 

23 maj U13 flickor och pojkar 

24 maj U14 flickor och pojkar 

31 maj U15 och U16 Flickor 

2 juni U15 och U16 Pojkar 

7 juni U17 och U19 Flickor 

9 juni U17 och U19 Pojkar 

Tidsplan  

1 maj sista dag för anmälan  

2 maj efteranmälan fas 1 börjar  

31 jul efteranmälan fas 1 slut  

1 aug efteranmälan fas 2 börjar  

31 aug sista dag för EB-anmälan  

31 aug sista dag för anmälan till nivå 4 och 5 

31 okt efteranmälan fas 2 för slut  

 

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

 

Kontakta oss  

Tävling: tavling@stockholmbasket.se  

Domare: domare@stockholmbasket.se  

Info: info@stockholmbasket.se  

 

Ekonomifrågor 

charlotta.bernervall@stockholmbasket.se, 08-410 818 38 

mailto:Charlotta.bernervall@stockholmbasket.se

