
  

 

Antal matcher - framtid 

Bakgrund 

Idag är Fogis stelbent och tillåter endast traditionella serier. Alla möter alla en, 

två eller tre ggr. Så som systemet är uppbyggt idag har vi få möjligheter att 

erbjuda olika antal matcher.  

Men vi tror att många lag har önskemål om annat antal matcher än det som är 

standard idag. 

 

Idé 

StFF försöker få till så systemet Fogis ska bli mer flexibelt. Det görs i flera steg. 

Det första steget är att komma bort från de traditionella serierna. Vi vill att man 

ska kunna lotta in ”serielösa” matcher. Detta är extra intressant upp till 12 år.  

Får vi till den lösningen så är nästa steg att ett lag redan i samband med 

anmälan ska kunna välja hur många matcher laget vill spela under säsongen. 

Kanske kan vi till och med komma till att laget kan välja vilka helger man vill 

spela. 

Vår förhoppning är att vi senare kan bygga på denna idé ytterligare. Kanske kan 

man välja att spela x antal matcher i en nivå och x antal matcher i en annan 

nivå?  

 

Nuläge 

StFF har långt gångna diskussioner med SvFF om att få till serielösa matcher upp 

till 12 år redan till säsong 2023. D.v.s. att vi kommer bort ifrån traditionella 

serier och kan parera utdragna lag på ett mycket bättre sätt.  

Om två lag drar sig ur kan vi helt enkelt lotta ihop de två lag som blev utan 

matcher mot varandra.  

Men vi ser inte att man redan till säsongen 2023 ska kunna välja antalet önskade 

matcher.  

 

Idé för lag under 13 år 

I samband med anmälan väljer laget hur många matcher laget vill spela under 

säsongen. Man kan även önska vilka helger man vill spela, men här kommer vi 

ha svårt att garantera att det blir exakt så. Det kan bli problem i nästa steg med 

t.ex. planer och domare.  

Efter att lagen har önskat lottar vi in matcher. Vissa lag kommer spela 14 

matcher, andra 10, ytterligare andra 20 osv. Serietabell och resultat redovisas 

inte. Lag får möta nya lag hela tiden, dubbelmöten sker i princip inte.  



  

 

 

Fördelar 

Flexibilitet i antal matcher och helger.  

Färre utdragna lag och matchflyttar.  

Om två lag utgår blir två andra lag utan en match. Då kan vi enkelt koppla ihop 

så dessa två lag får möta varandra i stället.  

En framtida möjlighet för ett lag att spela matcher på olika nivåer under samma 

säsong.  

Utmaningar 

Inga stora som vi ser det.  

Lag kommer ju ändå dra sig ur och då vi kopplar ihop två lag utan matcher till en 

ny match kan ändringar i spelschemat ske under säsong. En hemmamatch kan 

bli en bortamatch osv. Men här kan vi själva bestämma hur lång tid i förväg det 

är lämpligt att göra den typen av ändringar.  

 

Idé för lag 13 år och äldre 

Även 13 år och uppåt skulle vi kunna genomföra detta. Lag får välja önskvärt 

antal matcher och vilka helger man vill spela och inte. Men eftersom vi redovisar 

resultat och tabell i dessa åldrar så behöver vi tänka om kring serietabellen. Vi 

behöver sortera serietabellen utifrån snittpoäng och snittmålskillnad. På så sätt 

kan man jämföra lag trots att dom spelat olika antal matcher. Och för att kunna 

göra det behöver vi bestämma lite fler saker. Lag måste spela minst fem 

matcher för att synas i serietabellen? Redovisar vi en stor tabell för F12 år Medel 

eller delar vi ändå in lagen i olika serier trots att man kan möta vilket lag som 

helst?  

Detta handlar mer om att vikta fördelen med flexibilitet mot nackdelen att inte 

ha en 100% rättvisande serietabell. Serietabellen i dessa åldrar leder inte till upp 

eller nedflyttning.  

Fördelar 

Flexibilitet i antal matcher och helger.  

Färre utdragna lag och matchflyttar.  

Om två lag utgår blir två andra lag utan en match. Då kan vi enkelt koppla ihop 

så dessa två lag får möta varandra i stället.  

En framtida möjlighet för ett lag att spela matcher på olika nivåer under samma 

säsong.  

Utmaningar 

Serietabellen kommer inte bli 100% rättvis.  



  

 

 

 

Frågeställningar 

Är detta intressant upp till 12 år? 

Är detta intressant 13 år och uppåt? 

Kan det vara intressant för vissa nivåer men inte för andra?  

 

 

 

 


