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Bilaga 1, Förutsättningar seniorserier i HF Syd 
Information gällande seniorserier 22/23 
Damer div 2 
Spelas som säsongen 21/22, dvs en serie med 12 lag (önskat antal lag) och dubbelmöte. Mer 
information om upp/nerflyttning och övriga förutsättningar skickas ut till deltagande lag senare. 

Herrar div 2 
Spelas som säsongen 21/22, dvs en serie med 12 lag (önskat antal lag) och dubbelmöte. Mer 
information om upp/nerflyttning och övriga förutsättningar skickas ut till deltagande lag senare. Nytt för 
säsongen 22/23 är att Herr div 2 räknas som distriktsserie, dvs det är HF Syd som beslutar om 
serieindelning och spelform, samt ansvarar för all administration runt serien inklusive kvalspel till div 2. 

Damer div 3 
Från säsongen 22/23 spelas Dam div 3 som en serie med 12 lag (önskat antal lag) och dubbelmöte. 
Mer information om upp/nerflyttning och övriga förutsättningar skickas ut till deltagande lag senare. 

Herrar div 3 
Spelas som säsongen 21/22, dvs en serie med 12 lag (önskat antal lag) och dubbelmöte. Mer 
information om upp/nerflyttning och övriga förutsättningar skickas ut till deltagande lag senare. 
 
Damer div 4 
Från säsongen 22/23 har HF Syd även dam div 4. Det kan bli en eller flera serier, beroende på antalet 
anmälda lag. Spelform/antal matcher anpassas till antalet lag. Damseniorlag i HF Syd som inte 
tidigare deltagit i seriespel startar i div 4, utan undantag. Detta gäller alltså även nystartade 
samarbetsklubbar eller så kallade ”farmarklubbar” som inte tidigare deltagit i seriespel. 

Herrar div 4 
Spelas i en eller flera serier beroende på antalet anmälda lag. Spelform/antal matcher anpassas till 
antalet lag.  Herrseniorlag i HF Syd som inte tidigare deltagit i seriespel startar i div 4, utan undantag. 
Detta gäller alltså även nystartade samarbetsklubbar eller så kallade ”farmarklubbar” som 
inte tidigare deltagit i seriespel. 

 
Exakt hur upp- och nerflyttning kommer gå till och var strecken kommer ligga, skickas ut till deltagande 
lag i resp serie när serien är fastställd, dvs i god tid innan seriestart. 
 


