
  

 

Utveckling SS Dam 2023 

Inför säsongen 2023 kommer vi utveckla Tävlings Stockholmsserien Dam så den bättre 
motsvarar fler lags önskemål och behov. 
 
Stockholmsserie Dam ELIT 

Den högsta nivån döps om till ELIT och i den serien görs en hel del förändringar.  

Tanken är att serien ska locka lag som har högre ambitioner och som ser Stockholmsserien 

som sin primära serie. För att det ska bli tillräckligt attraktivt behövs ett större tävlingsinslag 

och fler matcher.  

De lag som anmäler sig till Stockholmsserie Dam Elit får vara beredda på: 

- Att spela mellan 13-16 matcher 

- Att eventuellt behöva åka 1-2 ggr utanför distriktet för bortamatcher 

- Att eventuellt spela ett slutspel eller en slutspelsserie på hösten. Det beror på hur 

många lag som anmäler sig.  

- Segrande lag kommer tilldelas medaljer 

- Stockholmslag har givetvis företräde till denna nivå, men om fler lag behövs kan 

anmälan öppnas för lag utanför vårt distrikt som visat intresse. 

Vi tror att basen i denna serie kommer vara trupper med spelare 17-20 år som har en hög 

ambition. Vi håller anmälan öppen fram till 16:e januari. 

 

Stockholmsserie Dam – övriga nivåer 

Övriga nivåer av Stockholmsserien Dam håller vi i princip orörda. Ambitionen är 9-13 

matcher. Men eftersom serien de senaste åren har drabbats av flera avhopp inför och under 

spel så kommer vi säsongen 2023 genomföra en vårserie och en höstserie.  

Senast 16:e januari anmäler man sig till spel för vårsäsongen. Ambitionen är att varje lag ska 

få 5-6 matcher under våren.  

Sen anmäler man sig igen. Senast den 10:e maj anmäler man sig till höstsäsongen. Då är 

återigen ambitionen att varje lag ska få 5-6 matcher.  

På detta sätt blir serien mindre sårbar för utdragna lag. Tävlingsmomentet i serien kanske blir 

lite lidande, men det är mer troligt att vi når upp till ambitionen kring antalet matcher. 

Antal nivåer som erbjuds återstår att se, det beror på antal anmälda lag.  

 

Anmälan – praktisk information 

Anmälan till både Elit och övriga nivåer sker senast 16:e januari.  

I anmälan anger ni om ni vill delta i ELIT.  

Vill ni delta i en övrig nivå räcker det med att anmäla sig. Lagen som valt övriga nivåer 

kommer delas i efter bästa förmåga av StFF. Vi kommer ha kommunikation med samtliga lag 

och göra indelningen utifrån era önskemål, resulat i SSDam under säsongen 2022 samt A-

lagets serietillhörighet. Tanken är att få till jämna och utvecklande matcher.  

 

En förening kan anmäla ett lag till ELIT och flera lag till övriga nivåer.  
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