
  

 

Antal matcher 

Bakgrund 

När StFF lägger serier siktar vi in oss på att erbjuda ett visst antal matcher för 

varje lag. Antalet matcher skiljer sig åt för olika åldrar. Hur många matcher vi 

siktar in oss på är framröstat på representantskapsmöten bakåt i tiden. Den 

senaste förändringen röstades igenom år 2013 då det beslutades att Div 1 13 år 

och äldre på pojksidan skulle innehålla 14 lag, d.v.s. 26 matcher.   

Vartefter åren gått har fler och fler lag önskat färre matcher i de äldre 

pojkserierna Div 1 också, så idag är det mer standard att vi lägger 12-lagsserier 

ändå.  
14-lags dubbelserier innebär ett antal mitt-i-veckan-matcher som ofta snor träningstider från lag.  

 

Ambition idag 

Idag siktar vi in oss på följande antal matcher i S:t Eriks-Cupens olika 

spelformer: 

5 mot 5- och 7 mot 7-matcher 

Prio 1 = 14 lag, enkelserie. 13 matcher. 

Prio 2 = 8 lag, dubbelserie. 14 matcher. 

 

9 mot 9- och 11 mot 11-matcher 

Flick – Div 1 = 12 lag, dubbelserier. 22 matcher.  

Flick – Div 2-5 = 10 lag, dubbelserier. 18 matcher. 

Pojk – Div 1-5 = 12 lag, dubbelserier. 22 matcher.  

 

Antal lämpliga helger 

De äldre serierna startar idag första helgen i april. De yngre startar sina serier i 

slutet av april, oftast efter påsklovet.  

Samtliga serier spelas fram till midsommar, några få spelar även helgen efter 

midsommar. 

Höstserierna börjar första eller andra helgen i augusti. Ofta någon vecka innan 

skolstart.  

5 mot 5- och 7 mot 7-serierna avslutas första helgen i oktober. Detta för att 

föreningarna vill bedriva inkomstdrivande cuper i oktober.  

9 mot 9- och 11 mot 11-serier avslutas senare under oktober.  

 



  

 

Övrigt 

Det hör av sig ledare från ”båda sidor”. Vissa vill ha fler matcher, andra vill ha 

färre.  

Det flyttas fler än 4 000 matcher varje år. Framför allt vet vi att det flyttas 

mycket matcher vissa helger. Påsk, Kristi Himmelsfärd och första omgången i 

augusti är tydliga exempel på det.   

Och vi vet att fler än 500 lag drar sig ur varje år. Antalet utdragna lag påverkar 

självklart antalet matcher som faktiskt kommer spelas. Så även om vi siktar in 

oss på att erbjuda ett antal matcher kommer den siffran minskas i takt med att 

lag drar sig ur. Det flesta serier, uppskattningsvis 75%, drabbas av minst ett 

utdraget lag under säsongen.  

Den stora mängden matchflyttar och utdragna lag kan tyda på att vi erbjuder för 

många matcher varje år. Men det kan också vara en indikator på att föreningar 

överanmäler lag. 

Exempel på omgångsnycklar 2022 

5 mot 5 – 7 mot 7     9 mot 9 – 11 mot 11 

       Omg 2 = Påsk 

       Omg 8 = Kristi Himmelsfärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Frågeställningar 

Siktar vi in oss på rätt antal matcher idag? 

Om vi ska ändra, till vad ska vi ändra? 

Ska vi göra skillnad på årskullar? 

Ska vi göra skillnad på kön? 

Ska vi göra skillnad på nivåer?  

Vilka helger är lämpliga att spela på? 

 

Vision framåt! 

Vi siktar på en lösning med valfritt antal matcher för alla lag upp till och med 12 

år. För att det ska kunna bli verklighet krävs en utveckling av Fogis. Dialog pågår 

med Svenska Fotbollförbundet kring denna utveckling.  

Se mer i Bilaga 1b – Antal matcher Framtid 


