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Beslut angående de Regionala serierna i Region Öst.
I enlighet med det beslut som Svenska Ishockeyförbundet tagit angående ändringar
av seriebestämmelserna 2021-01-08 gällande kvalen till SDHL, Hockeyettan,
J20 Nationell och J18 Regional säsongen 2020/21 beslutar Tävlingskommittén i
Region Öst följande:
Tävlingskommittén i Region Öst gör bedömningen att inga kvalspel kan genomföras
enligt plan i de regionala serier som inte tillåtits träna eller spela.
De serier som berörs av Regeringens rekommendation har inte hunnit genomföra
tillräckligt många matcher för att säkerställa någon sportslig rättvisa och att under
rådande förutsättningar kora seriesegrare och fastställa en ranking av lag är inte
möjligt på den tid som återstår av säsongen i det fall något seriespel kan återupptas
under våren över huvud taget.
Tävlingskommittén i Region Öst beslutade därför idag om att ändra
seriebestämmelserna för säsongen 2020/2021 och gör följande omställning:
• Inte genomföra några kval inom regionnivån, och att till följd av det
kvalificerar sig inga nya lag från Hockeytvåan till Hockeyettan, Hockeytrean till
Hockeytvåan, Hockeyfyran till Hockeytrean, DamEttan till SDHL. Det kommer
heller inte att genomföras några kval till J20 Regional Östra, J18 Regional
Östra, eller J18 Division 1 Östra.
• Spel i HockeyTvåan, HockeyTrean, DamEttan, Damjuniorserien, J20 Regional
Östra, J20 Division 1 Östra, J18 Regional Östra, och J18 Division 1 Östra
återupptas inte under innevarande säsong. (Alla regionala serier)
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I Tävlingskommittén hoppas vi att kunna erbjuda alternativa former för matchspel
om smittläget medger att kunna spela matcher igen.
Ambitionen är då att erbjuda spel i mindre lokala serier utan upp-nedflyttning.
Hela mars månad skulle kunna nyttjas till matchspel för samtliga lag som vill spela.

Vi har också att ta hänsyn till olika myndigheters beslut.
Exempelvis har Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen, RF-SISU Stockholm och
kommunala företrädare möte i eftermiddag gällande den rekommendation som kom
18 december om att stänga ishallar t o m 24 januari.
För ungdomsserier hänvisas till respektive distrikt.

Deltog i beslutet gjorde tävlingskommitténs ledamöter:
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