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BESLUTSDOKUMENT RÖRANDE ALLSVENSKAN 2020 – 24 JUNI 2020 / TK     

                  

 
 

Allsvenskan 2020 
 

Alternativen för genomförande av Allsvenskan 2020 på nationell nivå (Elitserien, Superettan, 
Division 2 och Division 3) diskuterades ingående och länge vid tävlingskommitténs (TK) telefon-
sammanträde den 24 juni 2020. Detta med anledning av den ännu pågående Covid 19-pande-
min, risken för smittspridning, Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande folksam-
lingar samt iakttagande av försiktighet för personer som tillhör någon riskgrupp. 
 
De alternativ som diskuterades, utan inbördes rangordning, för allsvenskan 2020 var: 
 

1. Genomföra allsvenskans första omgång som planerat i september 2020 (för div 3: 29 
augusti); detta förutsatt att situationen förbättrats till dess. 

 

2. Allsvenskan i sin helhet flyttas fram kalendermässigt ”ett hack”, d v s den första 
omgången i respektive division spelas på datum för andra omgången o s v. 

 

3. Spela allsvenskan helt eller delvis online. 
 

4. Allsvenskan flyttas i sin helhet till januari-februari 2021 för att ta bättre höjd för 
händelseutvecklingen kring pandemin. 

 

5. Allsvenskan 2020 ställs in i sin helhet. 
 
 
1.  Genomföra allsvenskans första omgång som planerat i september 2020  
 
Den första omgången av allsvenskan äger rum cirka en månad efter det att Bridgefestivalen, 
inställd p g a pandemin, skulle ha ägt rum. Det finns i nuläget ingen prognos från Folkhälso-
myndigheten som pekar på att situationen skulle ha förbättrats tillräckligt före ingången av 
september 2020. Därför anser TK inte detta som något som något realistiskt alternativ. 
 
 
 

2.  Allsvenskan i sin helhet flyttas fram kalendermässigt ”ett hack” 
 
Ett beslut i enlighet med detta alternativ skulle innebära att SBF köper sig ungefär en månads 
ytterligare tid för beslut. TK ser inte det som realistiskt, eftersom beslut i frågan i så fall rimligen 
måste fattas senast i mitten av augusti, d v s lite drygt en månad från nu.  
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3.  Spela allsvenskan helt eller delvis online 
 

Att spela allsvenskan helt (eller delvis) online har kommit som förslag från några medlemmar. 
Detta motiveras bl a med hänvisning till hur väl upplägget fungerade för Riksmästerskapet 
online (spelades under Kr Himmelsfärdshelgen som substitut för SM Lag) och för de lokala 
lagserier som genomförs online i distrikt och klubbar runt om i landet.  
 

Också inför beslutet kring alternativ för SM Lag (och övriga SM-finaler) var frågan uppe till 
diskussion om att spela dessa online. TK:s beslut vid den tidpunkten var att inga Svenska 
Mästerskap beviljas genomföras på online, varken helt eller delvis.  
 

Det är sant att många fler spelare nu har vant sig vid spel online, men det finns också en 
betydande del som varken vill eller ens kan spela så. Till skillnad mot de lokala lagserierna – där 
intresserade lag anmäler sig om de önskar delta, annars avstår – omfattar allsvenskan lag som 
utifrån fjolårets resultat redan befinner sig i ett seriesystem och som förväntas spelas live.  
 

Till skillnad mot Riksmästerskapet online – som var öppet endast för lag som kvalificerat sig till 
SM-semifinal Lag och där ett lags avhopp i den tävlingen inte fick några ytterligare konsek-
venser för laget – får ett avhopp i allsvenskan som följd att laget ramlar ur seriesystemet.  
 

Därför önskar TK att undvika online-spel i ett sådant ligasystem. 
 

TK:s ståndpunkt är, att det nationella allsvenska seriesystemet (Elitserien, Superettan, Division 
2 och Division 3) ska omfattas av samma beslut som för SM-tävlingarna, varför TK ser online-
spel i dessa divisioner som ett dåligt alternativ. 
 
 
 

4.  Allsvenskan flyttas i sin helhet till januari-februari 2021  
 

Jämfört med alternativ 2 innebär en flytt av allsvenskan till datum betydligt längre fram i tiden 
(januari-februari 2021), att den förhoppningsvis ges större möjlighet att kunna genomföras på 
traditionellt sätt. SBF kommer att kunna följa händelseutvecklingen kring pandemin under hös-
ten och i november fatta beslut utifrån de fakta och rekommendationer som då finns till hands. 
 
 
 

5.  Allsvenskan 2020 ställs in i sin helhet 
 

Detta alternativ önskar TK undvika in i det längsta. 
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Beslut 
 

TK har vid telefonsammanträdet den 24 juni 2020 beslutat att: 
 

− speldatum för samtliga allsvenskans nationella divisioner (Elitserien, Superettan, division 
2 och Division 3) flyttas fram till januari-februari 2021 enligt vad som framgår i detta 
dokument under rubriken Följder för SBF tävlingskalender verksamhetsåret 2020/2021 ; 

 

− för den händelse pandemisituationen inte möjliggör spel live heller i januari-februari 
2020, kommer allsvenskan 2020 att ställas in i sin helhet ; 

 

− för den händelse beslut fattas om att allsvenskan 2020 ställs in, får det som konsekvens 
att divisionsindelning och spelordning för allsvenskan 2021 kommer att bli desamma 
som dem för 2020 års inställda upplaga ; 

 

− för den händelse beslut fattas om att allsvenskan 2020 ställs in, får det som konsekvens 
att ingen uppflyttning från de distriktsvisa division 4-serierna kommer att ske. I det fall 
division 4-serie är påbörjad innan beslut fattats om att ställa in allsvenskan 2020, 
kommer varje sådan serie att omvandlas till en lokal lagserie utan någon som helst 
koppling till allsvenskan och heller inga startavgifter krävas in av SBF för sådan serie. 

 
 
 

Följder för SBF tävlingskalender verksamhetsåret 2020/2021 
 

SBF TK är medveten om att flytten av allsvenskan 2020 från hösten 2020 till januari-februari 
2021 kommer att få inverkan för de distrikt och klubbar som lagt sina tävlingsprogram för nästa 
verksamhetsår utifrån tidigare publicerad SBF-tävlings-kalender. TK beklagar, men hoppas sam-
tidigt på förståelse från distrikt, klubbar och medlemmar. Vi befinner oss i en situation som är 
långt från den vi normalt är vana vid och där vi inte vet hur pandemins utveckling ter sig 
framöver. 
 
 

Följderna för SBF tävlingskalender 2020/2021 blir dessa beträffande Allsvenskan: 
 

➢ 29 aug  Division 3, rond 1–3, flyttas till 16 jan 

➢ 11-13 sep  Elitserien + Superettan, rond 1–5, flyttas till 15-17 jan 

➢ 19 sep  Division 3, rond 4–6, flyttas till 30 jan 

➢ 26-27 sep  Division 2, rond 1–5, flyttas till 23-24 jan 

➢ 16-18 okt  Elitserien + Superettan, rond 6-11, flyttas till 12-14 feb 

➢ 17 okt  Division 3, rond 7–9, flyttas till 13 feb 

➢ 24-25 okt  Division 2, rond 6–9, flyttas till 20-21 feb 

➢ 9 nov  Sista anmälningsdag av antal lag Allsvenskan Div 4, flyttas till 15 feb 
➢ 24 jan  Sista speldag för Allsvenskan Division 4, flyttas till 28 feb 
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Följder för andra tävlingar/event under våren i SBF tävlingskalender 2020/2021: 
 

➢ 16-17 jan  TL-seminarium Steg 3, Örebro, flyttas till 8-9 maj 
➢ 16-17 jan  Utbildningshelg, flyttas till 8-9 maj 
➢ 14 mar   Sista speldag SM Lag, kval, flyttas till 11 apr 
➢ 10-11 apr  SM Lag, semifinaler, flyttas till 24-25 apr 
➢ 25 apr    Sista anmälnings- och speldatum för DM-final i  

       SM Par Dam, Veteran, Mixed samt Open, flyttas till 30 maj 
 
 
Svenska Cupens slutspel 12–15 november 2020 
 

Beslut kring Svenska Cupen kommer att fattas efter att sista datum för innevarande omgångs 
(omgång 2) spelperiod är slut, d v s 12 juli 2020 

 

 

 

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 

Tävlingskommittén 

 


