
  

 

Serier ”vid sidan av” 

Bakgrund 
Det förekommer ett antal serier eller välplanerade träningsmatcher utanför S:t Eriks-Cupen. 
Syftet kan vara varierande. En del lag vill helt enkelt ha några matcher extra. En del lag vill välja sina 
egna motståndare, oftare möta lag man tycker sig spela bra matcher mot. Men en vanlig anledning 
är också att man vill spela regelbundna matcher i fel spelform.  
 
De flesta lag som deltar i dessa ”vid sidan av serier” deltar även i S:t Eriks-Cupen medan några få lag 
inte gör det.  
Det händer att matcher i S:t Eriks-Cupen flyttas eller helt ställs in på grund av träningsmatcher eller 
vid-sidan-av-serier. Det vet vi, utan att veta hur vanligt det är.  
 
Exempel 
Exempel 1 – Syftet fler matcher 
Tio 11 års-lag anordnar under året en träningsmatchserie där alla möter alla. Lagen får 9 matcher var.  
De flesta matcherna spelas på lagens träningstider eller på tider som inte krockar med andra 
matcher. Några få matcher renderar flyttar i S:t Eriks-Cupen.  
Matcherna spelas i rätt spelform. 
 
Exempel 2 – Syftet välja motstånd 
Några lag som upplever sig själva som lag som kommit långt i sin utveckling vill möta varandra oftare. 
Utöver S:t Eriks-Cupen anordnar dom en vid-sidan-av-serie dit 8 utvalda lag bjuds in. Ett antal 
matcher i denna serie renderar i matchflyttar i S:t Eriks-Cupen. Någon enstaka W.O i S:t Eriks-Cupen 
uppstår också. Matcherna spelas i rätt spelform, men tabell och resultat redovisas på en hemsida.  
Ett lag av dessa 8 väljer 2 att inte vara med i S:t Eriks-Cupen alls.  
 
Exempel 3 – Syftet fel spelform 
Ett antal lag i 14-års åldern vill hellre spela 11 mot 11. Därför anordnar en klubb en vid-sidan-av-serie 
för de klubbar som vill. 16 lag anmäler sig. Dessa 16 lag får 10 matcher var under året. Resultat och 
tabell redovisas, men tabellen blir haltande då inte alla möter alla. Lagen är ”på övre halvan” men 
det är inte lagen som ligger i absoluta toppen. Ett antal matcher i denna serie renderar i matchflyttar 
i S:t Eriks-Cupen och några W.O i S:t Eriks-Cupen uppstår. 3 av lagen väljer att inte delta i S:t Eriks-
Cupen. 
 
Sammanfattning olika problem 

• Matchflyttar och W.O som uppstår på grund av match i vid-sidan-av-serie.  

• Lag som inte deltar i S:t Eriks-Cupen på grund av deltagande i vid-sidan-av-serie. 

• En vid-sidan-av-serie som spelas i fel spelform.  

• Tabeller och resultat presenteras i fel ålder. 

Frågeställningar 
Hur bör StFF agera i dessa olika exempel?  
Vilket av problemen ovan är allvarligast? 
 
När övergår en ”enstaka träningsmatch” till en anordnad serie?  
 
Bör vi agera mot arrangören eller deltagande lag?  


