Stockholm den 4 september 2018
Pressinformation för fri publicering

HOCKEYETTANS FÖRSLAG TILL
ETT NYTT SERIESYSTEM
Svenska Ishockeyförbundet har initierat en utredning om framtida
spelordning för svensk elitishockey.
Hockeyettan är en av intressenterna som lämnat förslag till utredaren
Ola Lundberg.
Med anledning av att Hockeyettan har noterat att förslaget spridits vidare
gör vi bedömningen att nu offentliggöra hela förslaget för undvikande av
eventuella missförstånd.
Svenska Ishockeyförbundets ambition är att ena alla intressenter att sluta upp
bakom ett antal strategiska mål för att nå en önskad position inom sport och idrott.
Det tycker vi i Hockeyettan är en bra utgångspunkt och den har varit ledande när vi
utformat vårt förslag som bygger på att vi idag måste vi se till den marknad och de
intressenter som skapar de värden som kan utveckla svensk ishockey.
Hockeyettans förslag är skapat för att uppnå följande värden:

•
•
•

Att utveckla och stärka ishockeyn över hela Sverige.
Utveckla den kommersiella möjligheten i syfte att stärka
klubbarna för att utveckla nationalsporten ishockey.
Förenkla förståelsen av seriesystemet.

- Förslaget har vuxit fram utifrån de strategiska diskussioner Hockeyettan bjudits in till och
de förutsättningar som vi bedömer kommer att gälla framöver, säger Hans Ljunggren,
Sportchef för Hockeyettan.
- I kort går det ut på att skapa ett starkare Hockeysverige genom nya Hockeyettan med fyra
serier med tio lag under SHL. Fler lag kliver upp till SHL och övriga från HockeyAllsvenskan
ansluter till nya Hockeyettan, avslutar Hans Ljunggren.

Bilaga: Hockeyettans förslag till ny spelordning:
För mer information om Hockeyettan, kontakta;
Ronnie Glysing, ronnie.glysing@hockeyettan.se, 070 960 01 10
Hans Ljunggren, hans.ljunggren@hockeyettan.se, 070 272 9359
Hockeyettan är ligan med 47 lag över hela Sverige. Det gör Hockeyettan till den bredaste ligan med flest antal
matcher som totalt lockar över 700 000 åskådare. Matcherna visas även live via hockeyettan.se.
Hockeyettan samverkar med Svenska Ishockeyförbundet och andra intressenter för att utveckla svensk ishockey.

_______________________________________________________________________
Hockeyettan

Frukthandlarvägen 9

120 44 Årsta

www.hockeyettan.se

Förslag till ny spelordning i syfte att skapa
tydliga ligakoncept som kan bidra till att nå
de strategiska målen för svensk ishockey.
Seriesystem och kvalformat
på elitnivå i svensk herrishockey av
Ronnie Glysing – Hans Ljunggren
Hockeyettan, Stockholm den 28 augusti 2018.
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Bakgrund:
Svenska Ishockeyförbundet har initierat en utredning om framtida spelordning
som en del i ett arbete att forma och genomföra strategier för att nå uppsatta
mål.
HockeyAllsvenskan har framfört att de önskar återinföra kvalserien till SHL.
Dessutom har några klubbar framfört att de av ekonomiska skäl vill förändra
HockeyAllsvenskan till att bestå av två serier – Norra och Södra.
SHL och HockeyAllsvenskan har enligt uppgift lämnat förslag till hur de ser på
ett serieupplägg på elitnivå för svensk herrishockey.
Härmed lämnar Hockeyettan sitt förslag till ett nytt framtida serieupplägg och
Hockeyettans övergripande vision och syfte med förslaget ar att se till
vad som är bäst för svensk ishockeys framtid och utveckling!

Förutsättningarna:

Svenska Ishockeyförbundets ambition är att ena alla intressenter att
gemensamt sluta upp bakom ett antal strategiska mål för att nå en önskad
position inom sport och idrott.
Det tycker vi i Hockeyettan är en bra utgångspunkt och den har varit ledande
när vi utformat vårt förslag. Tidigare förändringar av spelordningen under åren
har inte grundats på frågan om vem vi spelar för. Utgångspunkten har mer
handlat om att konstruera modeller för att nå bättre resultat för den yttersta
eliten, både sportsligt och ekonomiskt.
I dag måste vi underkasta oss den marknad och de intressenter som skapar
de värden som kan utveckla svensk ishockey. Kunderna (om vi får kalla alla
dem som tittar, följer, engagerar sig, spelar och snackar om så), media,
sponsorer och spelbolag.
Därför är Hockeyettans förslag utformat för att möta både sportsliga och
marknadsstrategiska krav.
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Förslaget:

Ishockey är en två nationalsporter i Sverige. Som sådan kan vi självkritiskt
medge att seriesystemet under SHL är svårt att följa och marknadsförutsättningarna gör att det är en utmaning att bedriva två professionella ligor
inom svensk ishockey.
Hockeyettans förslag bygger på att det under SHL skapas fyra serier, kallade
Hockeyettan Norra, Östra, Västra samt Södra. Varje serie innehåller tio lag
vilket ger totalt 40 lag som spelar 36 omgångar fram till mitten av januari.
Från grundserien går de två bästa lagen i respektive grundserie till Allettan
(totalt åtta lag) och de kvarvarande lagen (åtta lag per serie) fortsätter i
respektive Vårserie av Hockeyettan.
Både Allettan och Hockeyettan Vår spelar 14 omgångar fram till februari-mars.
Vi har också tagit fram en modell för Play Off och återinfört kvalserien till SHL.
Hockeyettans förslag innebär att 14 lag från HockeyAllsvenskan och tjugosex
26 lag från Hockeyettan kommer att ingå i de fyra serierna under SHL. Övriga
tjugoen 21 lag från Hockeyettan kommer att stärka upp Division 2 som utökas
till fler lokala serier.
HockeyAllsvenskan implementeras med Hockeyettan. I nuvarande form
bromsar en semiprofessionell liga den framtida utvecklingen genom att inte
kunna skapa tillräckligt med resurser när det gäller sportsliga och ekonomiska
värden upp till SHL och framför allt vidare till Hockeyettan och division 2 och
nedåt.
Det nya serieförslaget syftar till att både bredda och höja spetsen på svensk
hockey samtidigt som klubbarna får en mer anpassad sportslig och ekonomisk
kostym att förhålla sig till då resorna blir kortare och derbymatcherna fler.
Varje klubb spelar på sin nivå både sportsligt som ekonomiskt och vi erbjuder
ett ligasystem för alla intressenter som har en enklare logik att följa.
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Konsekvensanalys

•

Hockeyettan vill bidra till att både utveckla och stärka den svenska
modellen genom att förslaget anpassar seriesystemet till hur den
ekonomiska och sportsliga verksamheten ser ut i klubbarna idag.

•

Hockeyettan ser stora fördelar med endast två elitligor inom svensk
herrishockey varför vi vill implementera HockeyAllsvenskan i
Hockeyettan via fyra tio-lags serier direkt under SHL.

•

Hockeyettan anser att tiden är mogen att förändra seriestrukturen
då många klubbar under många år brottats med ekonomiska
utmaningar.

•

Klubbarna spelar på en mer anpassad nivå och kan hålla nere
kostnader när det gäller resor och löner. Licensreglementet och en
uppdaterad nykomponerad certifieringsmodell bidrar till att
möjliggöra genomförandet.

•

Hockeyettans fyra serier under SHL med intressanta streck ökar
medias intresse för fler klubbar över hela Sverige vilket skapar
möjligheter till att nå strategiska mål för svensk ishockey.

•

Fler lokala serier i Division 2 höjer kvalitén och därmed intresset
samt bidrar till bättre ekonomi.

•

Fler juniorer, främst i mindre klubbar, ges möjligheten att spela
seniorhockey då statusen höjs i Division 2.

•

Hockeyettan anser att det nya serieförslaget kommer att stimulera
fler unga spelare att fortsätta spela hockey längre upp i åldrarna.

•

Hockeyettans förslag bidrar till att det blir mer attraktivt att vara
kvar i de lokala föreningarna som ungdomsspelare.

•

Om föreningen är nära eliten så finns det ingen anledning för
ungdoms-/ och juniorspelaren till att byta förening.
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Hockeyettans förslag till nytt serieupplägg 20/21

12 – 20 lag

Norra
10 Lag

Östra
10 Lag

Västra
10 Lag

Södra
10 Lag

Division 2 totalt 110 - 120 lag säsongen 2020 - 2021
Division 2 Norra A
10 - 12 lag
Norrbotten
Lappland

Division 2 Östra A 10
- 12 lag
Norra Stockholm
Uppland

Division 2 Västra A 10
- 12 lag
Västmanland/Örebro

Division 2 Södra A
10 lag
Västergötland/Göteborg

Division 2 Norra B
10 - 12 lag
Västerbotten
Ångermanland

Division 2 Östra B 10
- 12 lag
Södra Stockholm
Södermanland

Division 2 Västra B 10
- 12 lag
Gästrikland/Dalarna

Division 2 Södra B
10 - 12 lag
Skåne/Blekinge

Division 2 Västra C
10 - 12 lag
Värmland
Dalsland

Division 2 Södra C
10 - 12 lag
Småland/Östergötland

Division 2 Norra C 10
- 12 lag
Jämtland
Medelpad
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