Anmälan till Förbundsserie
Säsongen 2017-2018

Stockholm 2017-01-31

Information om och anmälan till Förbundsserier säsongen 2017/2018
Sista dag för anmälan
Nedanstående handlingar ska vara SBBF tillhanda fredagen den 20 februari 2017.
Anmälan görs elektroniskt med undantag från ekonomiska rapporter samt underskriven blankett.




Föreningsanmälan
Laganmälan (en per lag)
Arenadeklaration (en per arena) (gör via länk)

Senast tisdagen den 28 februari 2017 skall dessutom nedanstående handlingar vara SBBF tillhanda.
1. Godkänd och reviderad årsredovisning (inkl. revisionsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
2. Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår per den 31/12 2016 (RR & BR)
3. Budget för säsongen 2017-2018
4. Underskriven blankett ”Godkännande av anmälan 2017/2018”
5. Sanktion från BDF (gäller div. 2 lag)

Krav och rekommendationer
Nedanstående punkter är uppdelade i två nivåer.
O innebär obligatoriskt krav och skall vara uppfyllt för deltagande i aktuell serie.
R innebär att det är en rekommendation f.n. men inget obligatoriskt krav.
Föreningarna uppmanas dock sträva efter att uppfylla kraven för R då dessa på sikt kommer att flyttas
från R till O.

1) Ekonomi och administration

BL

SEH

BE

Ska ha en, enligt föreningens stadgar, fungerande och komplett styrelse

O

O

O

Ska ha en, enligt lag, fungerande löpande bokföring och ekonomisk kontroll

O

O

O

Får ej ha oreglerade skulder visavi SBBF, BDF eller annan medlemsförening

O

O

O

Ska ha ett positivt eget kapital

R

R

R

Ska ha godkänd och reviderad årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

O

O

O

Ska ha räkenskapsår 1/7 – 30/6

R

R

R

Ska ha ekonomisk prognos för det innevarande år (RR&BR)

O

O

O

Ska ha budget inklusive likviditetsplan för den kommande säsongen

O

O

O

Ska ha en revisor som står under Revisorsnämndens tillsyn

O

O

O

Ska ha en tydlig organisation med definierade roller och ansvar

O

O

O

Ska ha ett kansli som är tillgängliga via mail och telefon på kontorstid.

O

O

R

Ska genomföra matcharrangemang i enlighet med SBBF:s tävlingsbestämmelser

O

O

O

Föreningen:

Ska alltid representera föreningen och SBBF på ett sådant sätt att det ej skadar
det gemensamma varumärket

2)

O

O

O

Spelartrupp och ledare

Föreningen:
Ska för varje anmält lag ha en spelartrupp om minst 12, av SBBF, licensierade
spelare

O

O

O

Ska för varje anmält lag ha coach/coacher som genomgått, påbörjat eller antagits
till utbildning på av SBBF fastställd nivå för respektive serie

O

O

O

Ska ha giltiga skriftliga kontrakt för alla spelare och coacher

O

R*

R

Läktare med plats för minst 500 sittande åskådare

O

R*

R

Golv av trä

O

R*

R

Avstånd mellan publik och spelplanen på minimum två meter.

O

O

O

Stoppbräda i reserv med samma mått, storlek, material och vaddering som
ordinarie stoppbräda

O

O

O

Stoppbrädor med ljusslinga på ytterkant kopplad till matchklockan.

O

R*

R

Skottklockedisplayer monterade ovanför respektive korg, försedda med röd
ljussignal

O

R*

R

Skottklockedisplayer monterade ovanför resp. korg, försedda med röd ljussignal
På kortsidorna, synliga i resp. spelriktning, tavla med poängställning och
kvarvarande (om huvudtavlan är placerad på långsida eller i tak (jumbotron)
speltid om huvudtavlan är placerad på långsida eller i tak (jumbotron)

O

R*

R

O

R*

R

Resultattavla placerad så att spelare, coacher och samtliga åskådare kan se den

O

O

O

> matchtid

O

O

O

> poängställning

O

O

O

> spelarnummer (0, 00,0-99), aktuell foulställning

O

O

O

> lagfoulsräkning till max.5

O

O

O

> sista matchminuten räknas ned i 10-delar

O

O

O

Stabil och snabb internetuppkoppling med backup

O

O

O

Ha funktionärer med rätt kompetens och utbildning

O

O

O

Inför varje match producera matchinformation med respektive spelartrupp, med
tröjnummer, namn, ålder, längd, position och moderförening/land

O

R*

R

Ha matchspeaker

O

O

O

Ha sjukvårdsutbildad personal tillgänglig vid match

O

O

3)

Matcharena

Matcharenan ska ha:

Resultattavla som är utrustad med:

4) Matcharrangemang
Förening är skyldig att:
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R

*) Säsongen 18/19 kommer detta att bli obligatorisk

Ekonomiska handlingar
Föreningar med lag som söker till Förbundsserierna skall bifoga Godkänd och reviderad
årsredovisning för det senaste verksamhetsåret, Ekonomisk prognos för det innevarande året (RR &
BR) samt Ekonomisk budget inkl. likviditetsplan för den kommande säsongen.
Krav på revisor
Alla lag i Förbundsserien ska ha en revisor som står under Revisorsnämndens tillsyn. Kontaktuppgifter
ska lämnas i samband med anmälan.
Sanktion
För lag från Division 2 som avser att kvala till Basketettan, krävs sanktion från respektive BDF för
anmälan.
Beräknad seriestart
Basketettan dam och herr
Superettan herr
Basketligan herr
Basketligan dam
Basketligan rullstol

23 september
23 september
22 september
23 september
10 oktober

Spelprogrammet
SBBF skickar i maj ut ett första spelprogram till alla Förbundsserieföreningar. Fram till 30 juni är det
fritt att ändra sina hemmamatcher så länge flytten ligger inom omgångens omkringliggande matcher.
I början av juli skickar SBBF ut den andra versionen av spelprogrammet. From 1 juli tom den 15
augusti får föreningar fritt flytta matcher via Questbacklänken efter godkännande av motståndare.
From den 16 augusti görs matchflyttar genom Questbacklänken och då mot en avgift.
Informationsmöte
Mötet behandlar frågor om, krav och förutsättningar för, spel i förbundsserierna. Närvaro för den
operativt ansvarige är obligatorisk. Mer information om tid och plats meddelas under våren.
Presskonferens Basketligan dam och herr
En obligatorisk presskonferens inför seriestart för Basketligan dam och herr hålls i Stockholm inför
seriestart. Mer information om dag och plats meddelas under våren.
Serie- och licensavgifter
Serieavgiften delas på två fakturor som faktureras. Observera att den första delen av serieavgiften
faktureras efter sista anmälningsdag (28 februari) och måste vara betald den sista mars för att
anmälan ska vara giltig. Serieavgiften för varje serie är följande:
BL:
52 000kr
SEH:
38 000 kr
BE:
35 000kr
BLR:
19 000kr
Garantifond
Föreningar som anmäler lag till förbundsserierna skall i samband med anmälan inbetala 25 000 kr per
lag till en Garantifond hos SBBF såvida man inte tidigare säsong har gjort detta. Garantifonden
faktureras föreningen. Medlen i Garantifonden tillhör föreningen och skall upptas i föreningens
balansräkning och eventuell avkastning på medel i Garantifonden tillfaller föreningen.
Garantifonden skall täcka administrativa avgifter och straffavgifter förorsakade av föreningens lag i
förbundsserierna. Då Garantifonden debiteras skall föreningen om detta sker, inom 30 dagar återställa
Garantifonden till ursprunglig storlek.
När ett lag åker ur eller drar sig ur någon av förbundsserierna återbetalas saldot på Garantifonden
efter att slutavräkning gjorts.
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Ersättning till domare och kommissarier
Domararvodena och resekostnadsutjämningar för domare faktureras föreningarna periodvis i
förbundsserierna.

Försäkring
Alla spelare som är licensierade är försäkrade. Försäkringen gäller även i augusti men licensavgiften
måste betalas i tid för att försäkringen ska vara giltig.
Vilka ersättningsmoment som ingår i licensförsäkringen hänvisar vi till försäkringsvillkoren som ni kan
hitta på vår hemsida.
STIM och SAMI
Svenska Basketbollförbundet har ett centralt avtal med STIM och SAMI om användandet av musik i
samband med matcher. Genom den centrala förhandlingen så blir kostnaden för varje enskilt lag låg
och er administration minimal. Kostnaden ingår i serieavgiften.
Sideline
Samtliga matcher från Basketligan dam och herr ska laddas upp till servrarna hos Sideline inom 24
timmar. Varje lag har två licenser för Sideline Organizer och Analyzer. Licensavgiften för Sideline ingår
i serieavgiften.
Sportserver
Samtliga matcher från Superettan herr och Basketettan dam och herr ska spelas in digitalt och
laddas upp till servrarna hos Sportserver inom 24 timmar efter matchens slut. Licensavgiften för
Sportserver ingår i serieavgiften.
Anmälan till Förbundsserier
Anmälan till är Förbundsserierna är också en förpliktelse till att delta i de gemensamma aktiviteter som
SBBF beslutar om.
Code of concuct eller uppförandekod
Lag som deltar i Förbundsserierna skall ta in och förvara underskrivna Uppförandekoder för samtliga
spelare, ledare och till föreningen knutna matchfunktionärer (ej domare eller kommissarier). Dessa
skall kunna presenteras för kommissarie eller annat av SBBF utsett ombud på begäran i samband
med hemmamatch. Blanketten finns på hemsidan.
Riksidrottsgymnasierna
För Riksidrottsgymnasierna gäller särskilda bestämmelser enligt SBBF:s Tävlingsbestämmelser KAP
3 12.1 §
Dubbellicensering
För dubbellicensiering se SBBF:s Tävlingsbestämmelser KAP 3 10§
Utbildningsersättning
Utbildningsersättningen är 15 000 kr per säsong. Det innebär att varje utbildningsår är värt 12 500 kr.
Totalsumman uppgår till 75 000 kr. Spelare som är födda 1995 t.o.m. 1999 är i ”Ersättningsåldrarna”.
När spelare i denna ålder gör ett klubbyte till lag som deltar i Basketligan dam respektive herr skall
utbildningsersättning erläggas till föreningen/föreningarna som har utbildat spelaren innan spelaren
kan bli spelklar.
Krav på utbildning
Huvudtränarens utbildningsnivå för Basketligan herr och dam är Steg 4. Utbildningsnivån för
Basketettan herr och dam samt Superettan herr är lägst Steg 3. Utländska tränare valideras av SBBF.
Samtliga som sitter i sekretariatet skall ha förbundsfunktionärslicens och statistikförare skall ha
matchstatistiklicens.
Nya tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelser för 2017-2018 publiceras på SBBF:s webbsida.

4

Grundserie
Tabellplacering 1-8

Grundserie
Tabellplacering 9-10

Superettan
Lag 1-2 till Kvalserie

Slutspel
Kvartsfinaler bäst av 3
Semifinaler bäst av 5
Final bäst av 5

BASKETLIGAN DAM
2017/2018
BASKETLIGAN DAM
2017/2018

Kvalserie
Dubbelmöten
Lag 1-2 till BLD 17-18
Lag 3-4 till BED 17-18

Säsongen 2017-2018 kommer grundserien i BLD att spelas enligt följande med 10 deltagande lag.
Grundserien består av 27 matcher, d.v.s. trippelmöten. Den tredje omgångens hemma respektive
bortalag avgörs av ranking baserat på tabellplacering säsongen 2016-2017.
Placering efter grundserien avgör hemmaplansfördel i slutspelet. De åtta bästa lagen i BLD går till ett
rakt slutspel (kvarts-, semi- och final). Bäst av fem matcher gäller förutom kvartsfinalerna som spelas
bäst av tre matcher. De bäst placerade lagen har hemmaplansfördel i en eventuell avgörande match.
De lag som placerar sig på plats 9 och 10 plats spelar BLD kvalserie mot de två bäst placerade lagen i
Superettan dam (SED). BLD kvalserie spelas med dubbelmöten. De två främst placerade lagen i BLD
kvalserie är kvalificerade för nästa års BLD.
Landslagsperioder damer
FIBA:s kalender innebär att det är en kvalperiod under tävlingssäsongen:
 6 november – 16 november 2017
 5 februari – 15 februari 2018
Inga matcher i BLD spelas under denna period
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BASKETLIGAN HERR 2017/2018
Grundserie
Tabellplacering 1-8

Grundserie
Tabellplacering 9

Grundserie
Tabellplacering 10
& 11

Slutspel
Kvartsfinaler bäst av 5
Semifinaler bäst av 7
Final bäst av 7

Kval till BLH
Dubbelmöte
Lag 9 i BLH
Lag 2 i SEH

Superettan
Lag 1 spelar i BLH 18/19
Lag 2 kvalar till BLH mot lag 9
från BLH

BLH 2018/2019
Lag 1 från SEH
direktkvalificerar till
BLH säsongen 18/19

Superettan 2018/2019
Lag 10 från grundserien BLH
Förloraren i kvalet till BLH

Säsongen 2017-2018 kommer grundserien i BLH att spelas enligt följande. Vid 10 lag kommer det
spelas 36 matcher fördelat på 4 omgångar och vid 11 lag spelas grundserien i tre omgångar, 33
matcher. Den tredje omgångens hemma respektive bortalag avgörs av ranking baserat på
tabellplacering säsongen 2016-2017.
Placering efter grundserien avgör hemmaplansfördel i slutspelet. De åtta bästa lagen i BLH går till ett
rakt slutspel (kvarts-, semi- och final). Bäst av fem matcher gäller i kvartsfinalerna och bäst av sju i
semifinaler och final. De bäst placerade lagen har hemmaplansfördel i en eventuell avgörande match.
Vid 11 lag i BLH så kommer de två sämst placerade lagen flyttas ner direkt till Superettan herr, lag 9
kommer att spela kval mot det näst bästa laget från Superettan herr.
Vid 10 lag i BLH flyttas det sämst placerade laget ner direkt till Superettan herr, lag 9 kommer att få
kvala mot det näst bästa laget från Superettan herr
Vid 9 lag i BLH kommer det sämst placerade laget att få kvala mot det näst bästa laget från
Superettan herr
Landslagsperioder herrar
FIBA:s kalender innebär att det är en kvalperiod under tävlingssäsongen:
 20 november – 28 november 2017
 19 februari – 27 februari 2018
Inga matcher i BLH spelas under denna period
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BASKETLIGAN RULLSTOL 2017/2018
Grundserie
Lag 1-4 till final Four

Slutspel
Final Four

Serien genomförs i serieform med ”dubbelmatcher” vid långa resor. Lagen möter varandra fyra gånger
i en grundserie. Slutspelsformen beslutas när det står klart hur många lag som deltar i serien
säsongen 2016-2017.
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Superettan Herr 2017/2018
BLH 18/19

Grundserie
Tabellplacering
1

Grundserie
Tabellplacering
2

BLH-kval

Grundserie
Tabellplacering
9

SEH-kval

Grundserie
Tabellplacering
10

BEH 18/19

Superettan herr säsongen 2017-2018 kommer att spela i en serie med max 10 lag. Fri anmälan för
lag som spelar i BEH säsongen 2016-2017. Antagning sker efter placering i SEH och BEH
säsongen 2016-2017. Antalet spelomgångar är vid 9 eller 10 lag tre. Vid 8 lag fyra. D.v.s. Vid 10
lag 27 matcher, vid 9 lag 24 matcher och vid 8 lag 28 matcher. Det högst placerade laget efter
grundserien är sportsligt kvalificerat för Basketligan herr (BLH) nästkommande säsong. Det näst högst
placerade laget efter grundserien möter det näst lägst placerade laget i BLH i ett dubbelmöte där
vinnaren blir sportsligt kvalificerade till BLH.
Det lägst placerade laget efter grundserien degraderas till Basketettan herr (BEH) nästkommande
säsong. Det näst lägst placerade laget möter laget som slutade på plats två i BEH Final Four i ett
dubbelmöte där vinnaren blir sportsligt kvalificerad till SEH nästkommande säsong
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BASKETETTAN DAM 2016-2017
Grundserie Södra
Tabellplacering 1-4

Grundserie Norra
Tabellplacering 1-4

Grundserie Södra
Tabellplacering 5-12

Grundserie Norra
Tabellplacering 5-12

Superettan
Lag 1-2 till BLD kvalserie

Grundserie Södra
Fortsätter efter nyår
Lag 7-8 till BED
Kvalserie

Grundserie Norra
Fortsätter efter nyår
Lag 7-8 till BED
Kvalserie

BED Kvalserie*
Div 2
Götaland

Div 2
Svealand

Div 2
Norrland

Basketettan Dam 2017-2018 indelas i en Norra serie med max 12 lag och en Södra serie med max 12
lag. Indelningen görs när det står klart vilka lag som kvalificerat sig och efter geografisk tillhörighet.
Lag som deltagit under säsongen 2016-2017 är inte garanterade spel i samma geografiska serie
säsongen 2017-2018.
De två serierna spelas i varsin enkelserie. Lagens slutliga placering i grundserien 2016-2017 avgör
vilka man spelar hemma respektive borta mot 2017-2018. De högst rankade lagen kan även få en
extra hemmamatch.
När enkelserien är färdigspelad avancerar de fyra högst placerade lagen i respektive serie (BED Norra
resp. Södra) till Superettan Dam (SED). Till SED tar lagen med sig poäng och resultat från inbördes
möten i respektive BED. Dessa lag möter man en gång i SED men övriga fyra lag (från den andra
BED) möter man i dubbelmöten. De två högst placerade lagen i SED avancerar till BLD kvalserie
tillsammans med de lag som inte kvalificerat sig till slutspel i BLD om två platser i BLD kommande
säsong.
Lag som inte avancerat till SED i respektive serie i BED fortsätter i BED Norra respektive Södra i form
av en dubbelserie. Lagen tar med sig poäng och resultat från inbördes möten.
Lag 7 och 8 i BED Norra respektive Södra går till BED Kvalserie, tillsammans med de bäst placerade
lagen från Division 2 serierna om platser i BED kommande säsong
*) TU avgör hur kvalet spelas beroende på antal lag
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BASKETETTAN HERR 2017-2018
Grundserie Södra
Tabellplacering 1-2

Grundserie Norra
Tabellplacering 1-2

Grundserie Södra
Tabellplacering 9-10

Grundserie Norra
Tabellplacering 9-10

BEH förkval
Lag 1-2 till BEH
kvalserie

BEH kvalserie*

Div 2
Svealand

Div 2
Norrland

Final Four
Lag 1 direktkvalificeras till SEH
Lag 2 kvalar mot lag 9 från
SEH

Div 2
Götaland

Basketettan Herr 2017-2018 indelas i en Norra serie med max 10 lag och en Södra serie med max 10
lag. Indelningen görs när det står klart vilka lag som kvalificerat sig och efter geografisk tillhörighet.
Lag som deltagit under säsongen 2016-2017 är inte garanterade spel i samma geografiska serie
kommande säsong
De två serierna spelas i varsin dubbelserie. De två främsta lagen i varje serie går till Final Four där
segraren är direkt kvalificerad till Superettan Herr (SEH) kommande säsong och tvåan spelar kval om
en plats i SEH. I Final Four är inte dubbellicenser tillåtna. Skulle ett s.k farmarlag placera sig på en av
dessa platser går de miste om denna och platsen tillfaller istället lag 3 i den serien o.s.v.
De två lägst placerade lagen i varje serie spelar ett förkval om nedflyttning till division 2 herr där de två
lägst placerade lagen förlorar sina platser i BEH och de övriga spelar kval mot lag från division 2 herr.
Detta under förutsättning att antalet lag i SEH är minst 10. Två lag från division 2 skall alltid kunna gå
upp till BEH utan kval.
*) TU avgör hur kvalet spelas beroende på antal lag.

Frågor kring anmälan
Olle Lundén
olle.lunden@basket.se
08-699 63 11
Välkommen med anmälan
Svenska Basketbollförbundet
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