
Seriebestämmelser Inlinehockey 2022 
Svenska Skridsko- Kälk- och Rullidrottsförbundet SweSports ansvarar ytterst för 
inlinhockeyns organisation och Seriebestämmelser inom Sverige så snart sporten är upptagen 
som idrott i förbundet. 
Fram till dess tjänstgör de föreningar tillsammans som är anslutna till  SweSports och har 
Inlinehockey i sin verksamhet som sportens förbund.   
 
 

Regioner 
Spelplatser för regionernas Playoff och kval 

Syd 
Oskarshamn 
 
Blekinge 
Halland 
Skåne 
Småland 
Östergötland 
 
  

Väst  
Göteborg 
 
Västra 
Götaland 
 
 
 
 
 
 
  

Mellan 
Norvalla 
 
Värmland 
Örebro 
 
 
  

Öst 
Stockholm 
 
Uppland 
Västmanland 
Södermanland 
Stockholm 
Gotland 
 
 
  

Norr 
Gävle 
 
Dalarna 
Gävleborg 
Jämtland/ 
Härjedalen 
Norrbotten 
Västerbotten 
Västernorrland 
 
 
 

Kvalificering till slutspel i Nordic Inline Hockey Championship - NIC 
 
Förbundet tilldelar en förening uppdraget att arrangera slutspel samt en förening i varje region att 
arrangera playoff och kvalspel till slutspelet. 
 
Regionen har rätt till 1 playoffspel var för Senior, Dam, Junior, Ungdom A och Undom B samt lägga 
upp kval till playoffspelet i den omfattning som behövs för att spela fram deltagande lag i playoff. 
Två regioner kan samsas om ett playoffspel men bara 1 lag kan bli kvalificerat till slutspel från 
respektive playoffspel. 
 
Förbundet kan bevilja ytterligare playoffspel i en region om särskilda skäl finns för det exempelvis 
om det inte blir playoffspel i varje region så att 5 lag inte kan spelas fram från regionerna och även 
ha särskilda regler för det tex att tvåorna från övriga regioners playoff bjuds in och gör upp om 
lediga platser i slutspelet. 
 
Lag från respektive region deltar i första hand till spel i den egna regionen men det är tillåtet att delta 
i andra regioners spel och kvalificera sig därifrån.  
Laget räknas som kvalificerat från den region där det först blir klart för slutspel om det spelar sig till 
plats från mer än en region.  
Om regionen väljer att ha final för att utse kvalificering av lag till slutspelet spelar inte från annan 
region kvalificerat lag i finalen. 
 
Playoff kan utformas lite olika i olika regioner och olika is samma region för Senior, Dam, Junior 
och Ungdom men upplägget ska godkännas av förbundet. 
 
För att ett Playoff för seniorlag ska anses giltigt måste minst 3 lag delta. 
 



Varje region anmäler de lag som vill delta i Dam slutspelet.  
Då få regioner har tillräckligt med lag för regelrätt Playoff i regionen anmäler respektive region de 
lag som vill delta så kommer upplägget att göras så att Playoff och Slutspel integreras. 
  
I regioner där särskild Play off för Juniorer inte kan ordnas kan juniorlagen spela med i Seniorserien 
och bäst placerade juniorlag i seniorserien anses då kvalificerat från regionen. 
 
För Ungdom A och B kan varje region skicka minst 1 lag i varje grupp. 
Om regionen inte kan ordna playoff för ungdom kan match mellan 2 lag eller organiserad träning 
anses tillräckligt för att regionen kan skicka 1 lag till slutspel. 
 
I slutspelet deltar upp till 5 lag för seniorer för såväl seniorer som Dam om inte särskilda skäl gör att 
förbundet fattar beslut om annat antal deltagande lag.  
I slutspelet ska först spelas en rak serie mellan samtliga deltagande lag och sedan avslutas det med 
en final som avgör guld respektive silverplats. Brons tilldelas 3: lag i serien. 
 
Slutspelet för Junior utformas av arrangerande förening men plats för minst 1 lag från varje region 
ska finnas fram till sista anmälningsdag från respektive region.  
I den mån fler lag från varje region deltar ska detta utformas så att anmälan kan göras fram till sista 
anmälningsdag från samtliga regioner av intresse att delta och hur uttagningen av lag till spel 
kommer att göras.  
Utformningen ska godkännas av förbundet. 
 
Slutspel för Ungdom A och Undom B utformas av arrangerande förening men plats för minst 1 lag 
från varje region ska finnas fram till sista anmälningsdag från respektive region.  
I den mån fler lag från varje region deltar ska detta utformas så att anmälan kan göras fram till sista 
anmälningsdag från samtliga regioner av intresse att delta och hur uttagningen av lag till spel 
kommer att göras.  
Utformningen ska godkännas av förbundet. 
 


