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1.1 Seriespelet är en nationell liga organiserad av Svenska Skridsko-, Kälk- och 
Rullidrottsförbundet (SweSports) 
 
1.1.1 Säsongen för varje division sträcker sig från en månad innan första matchen i den 
divisionen till dess att kvalmatcherna inför nästa säsong är spelade. 
 
1.2 Som spelare i seriespelet välkomnar vi alla som identifierar sig som ciskvinnor, 
transkvinnor, ickebinära och transmän, i enlighet med gällande genderpolicy för SweSports 
 

1.2.1 Alla spelare måste vara licensierade av SweSports 
 
1.2.2 Spelaren måste vara licensierad i föreningen den representerar. 
 

1.2.3 Seriespelet har en undre åldersgräns på 16 år (födelseår gäller). 
 
1.3 SweSports är ansvariga för att marknadsföra seriespelet på hemsidan 
www.swesports.org,  turneringarna marknadsförs lokalt av föreningen som organiserar 
respektive turnering. 
 
1.4 Vid eventuell tvist i någon fråga är det upp till SweSports att bestämma. 

 

 
 
2.1.1 Uppdelningen av lag mellan seriespelets divisioner är baserad på föregående års resultat 
i seriespelet. 

 
2.1.2 Varje förening kan delta med ett lag med 20 spelare per division. Dessa 20 spelare kan 
väljas fritt bland föreningens medlemmar och utgör lagets charter. Spelare får inte 
dubbelchartras, dvs förekomma på mer än EN charter för seriespelet. Inga byten av spelare i 
chartern under säsongen annat än vid särskilda tillfällen, se 2.1.4. 
 
Föreningen kan välja att inte chartra 20 spelare vid säsongens början. Chartern kan därefter 
fyllas på senare under säsongen genom att informera förbundet. Förbundet ansvarar för att 
uppdatera charters och informera THO. 
 
2.1.3. Varje förening väljer själv hur många lag från föreningen som ska delta i seriespelet. De 
lag som deltar ska vara ordinarie lag eller lag bestående av spelare från flera mindre 
föreningar som ett sk mixlag. 
 
2.1.4 Byten på chartern kan göras vid särskilda tillfällen. Främst för längre skador och av 
hälsoskäl eller spelare som slutar samt vid transfer till annan förening. Om spelare slutar krävs 
intyg från slutande spelare och vid transfer krävs att gamla och nya föreningen meddelar 
förbundet att licensen ska flyttas till nya föreningen. 
 
2.1.5 Roster på max 15 spelare för varje match presenteras för matchens Head NSO senast 
två timmar innan matchstart. 

http://www.swesports.org/


 

2.2.1 Maximalt antal lag i en division är sex, minsta antalet är tre. Det bör inte vara mer än ett 
lags skillnad på antal lag i divisionerna. Om antalet anmälda lag är 3-6 kommer det att vara en 
division, 7-8 två divisioner, 9-18 tre divisioner, 19-24 fyra divisioner. 
 
2.2.2 Kvalmatcher tillämpas vid upp- och nedflyttning mellan divisionerna, förutsatt att 
divisionerna är fulla. 
 
2.2.3 Information om upp och nedflyttning blir klart i samband med kvalmatcher. Kvalmatcher 
spelas senast 2 månader efter sista seriespelshelg (samtliga divisioner). Arrangerande 
förening är i första hand den med laget i den högsta deltagande divisionen. 
 
2.2.4 Kvalmatcher spelas mellan laget med lägst placering i den högre division samt den som 
vunnit den lägre. Den som vinner kvalmatchen får spela nästa säsong i den högre divisionen 
medan den som förlorar får spela i den lägre. Om en förening redan har ett lag i någon av de 
divisionerna de kan få kvala till kan upp- och nedflyttning ej genomföras förutom om det är två 
lag från samma förening som eventuellt kan byta plats. 
 
2.2.5 De lag som har deltagit i någon form av seriespel under senaste säsongen förväntas 
också delta kommande säsong. Nya lag som vill delta anmäler detta till Svenska Skridsko-, 
Kälk- och Rullidrottsförbundet senast den 16/5 * (eller annat (senare) kommunicerat datum 
från förbundet). Nya lag och lag som inte slutfört föregående säsong i seriespelet går 
automatiskt in i den lägsta serien. Om det finns lag för att fylla upp fler än en division kommer 
ranking från FTS (1/6) ligga till grund för vilken division de nya lagen hamnar i. 
 
2.3. Lag som medverkar i seriespelet måste ha minst två matchställ vars huvudfärg står i hög 
kontrast i till varandra. Det är huvuddomaren för respektive match som har det avgörande 
ordet vad gäller vilka färger som skall anses vara av tillräckligt hög kontrast. 
 
2.4 En kostnad om 4000 kr/lag kommer att faktureras föreningen. 
 
2.5 Ett lag som drar sig ur seriespelet efter att schemat är satt kommer ändå att faktureras 
avgiften för seriespelet. 
 

 
 
3.1 Strukturen kommer vara en singelserie i form av turneringar där lagen spelar flera matcher 
per turnering. 
 
3.2 Det vinnande laget i varje match får 3 seriepoäng, förlorande laget får 0 seriepoäng. Vid 
förlängning pga. oavgjort vid full tid delas 2 sp ut till segrande laget och 1 sp till laget som 
förlorar. 
 
3.3. Om ett lag inte dyker upp till en turnering, slutar matchen 500-0 matchpoäng till det 
närvarande laget. 
 
3.4. Om två eller fler lag slutar med samma antal poäng efter ordinarie säsong, bestäms 
positionerna i följande ordning: 
 

1. Inbördes möten 

2. Matchpoängskillnad mellan lagen



 

3. Lottning 

Positionerna bestäms ett läge i taget. 
 

 
 
4.1 Möjlig avstängning ska ske inom fjorton dagar av en kommitté bestående av seriespelets 
huvuddomare, matchens huvuddomare och alla domare som bevittnade händelsen, händelsen 
anmäls även till förbundets disciplinnämnd som fattar beslut om avstängningens längd. Ett 
beslut med skriftliga uttalanden ges till den aktive och dennes förening. Med aktiv menas 
spelare, bench crew och funktionärer. 
 
4.2 En avstängd aktiv har fjorton dagar på sig att inkomma med en överklagan som ska 
behandlas inom sju dagar. 

 
 
5.1 Om det har skett ett felaktigt domslut under en match eller turnering, domare har dömt i 
strid mot reglerna, turneringen har hållits i strid med reglerna för Seriespelet eller WFTDA, eller 
om ett lag eller enskild(a) spelare gynnas av bedrägeri eller på annat sätt har agerat mot 
reglerna för Seriespelet eller WFTDA, kan motståndarlaget skicka en överklagan till Head 
Officials för seriespelet. 
 
5.2 Ett beslut kan bli överklagat genom att föreningen skriver en vädjan till SweSports inom 
fjorton dagar. SweSports och disciplinnämnden kommer sedan att ta beslut inom trettio dagar. 
 
5.3 Förseelser straffas beroende på hur allvarligt fallet är. Det är förbundet som avgör graden 
av förseelse. 
 
5.4 Klagomål och utfall är offentlig information. 

 

 
 
6.1 Varje lag är ansvariga för att organisera en turnering per år. Alla lag har möjlighet att 
ansöka om turneringshelg. SweSports sätter spelschema utifrån de önskemål/förslag på 
datum som kommit in. Så långt det är möjligt ska arrangemangen spridas på olika arrangörer 
och platser i landet. 
 
6.1.1 Om antalet turneringar avviker från antalet lag, kan ett lag få ett friår från att organisera 
en turnering. Detta ges dock inte två år i rad. 
 
6.1.2 Ett lag kan behöva, om resurser finns, organisera två turneringshelger under ett år. 
 

6.1.3 Det organiserande laget kan överlämna ansvaret för organisationen av turneringen till ett 
annat lag, om det andra laget är villiga att göra det. 
 
6.1.4 Det organiserande laget är ansvariga för marknadsföringen av turneringen lokalt medan 
SweSports marknadsför nationellt. 



 

6.2 Serien ska vara färdigspelad senast den 15/3 
 
6.3 Förening som organiserar turneringshelg är med stöd av seriespelets head officials 
ansvarig för att rekrytera och välja ut domare och non skating officials för turneringen. 
 
6.4 Matcher kommer att bli publika events automatiskt. Om det inte är möjligt, är det tillåtet att 
ha stängda turneringar. 
 

6.4.1 Om det blir en stängd turnering måste det organiserade laget bjuda in minst två 
representanter från varje lag i deras division. 
 
6.5 Matcherna ska livestreamas genom Solid Sport. Är inte detta möjligt måste en ansökan 
om dispens från livesändningen komma in till förbundet minst två veckor innan 
turneringshelgen. Då förbundet har ett avtal med Solid Sport om att alla matcher ska sändas 
blir det ett avtalsbrott om så inte görs och förening som inte efterlever detta kommer bötfällas 
med 2000kr. 
 
6.6 Reglerna som används är de senaste WFTDA-reglerna och relevanta WFTDA 
policydokument. Om nya regler kommer ut inom fyra veckor innan match krävs skriftligt avtal 
för att använda dem, annars spelas matcherna enligt tidigare regler. 
 
6.7 Alla seriespelsmatcher anmäls till Derbykalendern av förbundet när spelschemat är klart, 
dels för att licensförsäkringen ska gälla och dels för att så långt det är möjligt undvika alltför 
stora krockar. 
 
6.8 Den organiserade föreningen får ha andra matcher eller events i samband med turneringen. 
 
6.9 Match-HNSO:s stödjer arrangerande förening i att sammanställa statistik att skicka ut till 
deltagande lag inom fjorton dagar. 

 
6.10 Resultat och placering ska uppdateras hos Derbykalendern och på SweSports hemsida. 
Organiserande förening ansvarar för att rapportera alla resultat till Derbykalendern snarast 
möjligt efter helgen. 
 

 
 
7.1 SweSports skickar ut ett schema för nästa säsong till alla medverkande lag snarast möjligt 
för att ge möjlighet till kommentarer och förändringar. 
 

 
 
8.1 Gällande regler finns tillgängliga på swesports.org för att ge möjlighet till genomläsning 
och kommentarer innan lagen ska anmäla sitt deltagande. 
 
8.2 Förslag om förändringar i reglerna inför nästkommande säsong skickas till förbundet 
senast den 30 april. Förbundet tillsätter därefter en arbetsgrupp som tar fram ett förslag 
utifrån de förslag som inkommit. Nya förslaget på uppdaterade regler ska skickas till 
föreningarna för godkännande senast den 30 juni eller annat, av förbundet kommunicerat 
datum och (enkel) majoritet beslutar. 



 

8.2.1. Om ett lag inte svarar på det utskickade ändringsförslaget inom 30 dagar, antas det att 
laget svarar JA till förslaget. 
 
8.3 Vid konfliktsituationer används följande ordning: 
 

1. Svenska Seriespelets regler; 

2. WFTDA-regler och WFTDA-policydokument där det är applicerbart för flat track roller 

derby. 

 
8.4 Det är möjligt att bortse från dessa regler ifall tillräckligt starka anledningar ges och om 
Head Officials samt alla lagen inom divisionen godkänner det. 

 

 
 
9.1 Inför varje säsong väljer SweSports två huvuddomare och två huvud-NSO (seriespelets 
head officials) som har till uppgift att säkerställa en bra balans mellan kvalité och 
utvecklingsmöjligheter för svenska officials under seriespelet. 
 
9.2 Seriespelets head officials ska stödja de organiserande föreningarna i uttagningar av 
officials till turneringshelger genom att ta fram riktlinjer för uttagningar samt finnas 
tillgängliga för rådfrågning under förberedelserna till en turneringshelg. 
 
9.3 Minst en av seriespelets head officials ska om möjligt finnas närvarande under varje 
turneringshelg för att kunna ge stöd till den organiserande föreningen och officials. 
 
9.4 Seriespelets head officials ska följa utvecklingen hos svenska officials under säsongen 
och kontinuerligt ge feedback till officials som arbetar under turneringshelgerna. 
 
9.5 Varje deltagande förening ska anmäla minst två officials (SO eller NSO) till minst det antal 
matcher som föreningen spelar under säsongen. 
 
9.5.1 De matcher som föreningen skickar officials till behöver inte vara i samma division som 
det egna laget spelar i. 
 
9.5.2 Om en förening inte kan bidra med egna officials ansvarar den föreningen för att 
rekrytera andra officials från andra föreningar och stå för deras eventuella resekostnader i 
anslutning till det aktuella seriespelsarrangemanget, om dessa inte redan täcks av annat 
resebidrag. 
 
9.6 Det är inte tillåtet att kombinera rollen som domare med rollen som spelare eller coach i 
samma division under ett och samma event. Roller får däremot kombineras över 
divisionsgränserna (tex spela i en division och agera domare i en annan), samt från ett 
evenemang till ett annat (tex spela i början av en säsong och döma i slutet av samma säsong). 
 
9.7 Organiserande förening ansvarar för att ordna kostnadsfri logi för alla medverkande 
officials. 
 
9.8 Inför varje ny seriestart ska en utbildning av officials erbjudas i SweSports regi, för att 
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säkerställa kultiveringen av nya officials. 
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