Solna 2017-08-23
Till SDF

U19- och U17-serierna 2018
Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per
SDF i ovanstående tävlingar år 2018. (Tilldelningen av platser för Norrland redovisas separat
eftersom speciella villkor gäller för dessa serier).

U19-serierna 2018 - (födda 1999)
Grundvillkor i korthet:
 Förening kan endast ha ett lag på U19-nivå
 Endast ”rena” föreningslag får delta (alla spelare ska vara licensierade i samma förening),
inga kombinationslag (endast spel i föreningens officiella namn) undantaget är
”Norrlandslånet”
 Plats i U19-Allsvenskan ska förening spela sig till
 Lag på SEF-nivå, Allsvenskans och Superettans lag 2017, har en garanterad plats i 2018-års
serie
 Lag kvalificerade via U19-Allsvenskan 2017 samt lag 1-2 i U19 div. 1, 2017 har också
en garanterad plats
 Alla SDF garanteras minst en plats i U19-serierna (grundplats)
 Norrland har en ”extraserie” av geografiska skäl och därmed även ekonomiska skäl
Direktkvalificerade lag till 2018-års serier
Lag i U19-Allsvenskan 2017
Lag 1-12 behåller plats i U19-Allsvenskan
Lag 13-14 nedflyttas till div. 1
Lag i U19 div. 1 2017
Lag 1 i Götaland och Svealand till U19-Allsvenskan. Även vinnande kvallaget i div. 1 till U19Allsvenskan.
”Bästa” lag i Norrland som inte använt sig av lån till U19-Allsvenskan
Övriga lag 2 behåller plats i div. 1.
Anmälda SEF-lag
Från Allsvenskan
Samtliga föreningar deltar förutom Jönköpings Södra IF.
Från Superettan
Samtliga föreningar deltar.

Direktplatser
Notera att, (U19-Allsvenskan-lag, lag 1-2 i div. 1, samt anmälda SEF-lag), inte ingår i distriktets
tilldelade kvot för 2017. Lagen har en direktplats eller om man ska kalla det en ”personlig plats”.
Vakanser
Om någon av lagen med direktplats tackar nej till en plats i U19 (Allsvenskan eller div 1),
återgår platsen till SvFF för central tilldelning enligt tävlingens föreskrifter, eller enligt
turordningslista.
Om det kommer vakanser efter att serierna fastställts tillsätts de i det geografiska området
där vakansen uppstår.
Lag kvalificerade för U19-Allsvenskan och som tackar nej till denna plats kan få behålla plats i
div. 1.
Fördelning av platser
Med anledning av att 2017-års serier inte är slutspelade innebär detta att fördelningen är
preliminär. Detta beror på att vi inte än vet vilka lag som tar plats 1 och 2 i U19 div. 1. SvFF
vill inte spekulera om vilka lag som tar dessa platser men har tagit med i beräkningen att plats
ska finnas för samtliga SEF-lag och för samtliga lag 1 och 2 i U19 div. 1. Det troliga är dock att
en del av dessa lag sammanfaller, innebärande att det kommer att bli fler platser för
fördelning till SDF-lag.
Detta innebär också att det kan vara svårt för SDF att ge exakta besked till föreningar om vilka
som kvalat in förrän seriespelet för U19-serierna 2017 är avslutat (och vilka avhopp som
kommer). SvFF gör därför direkt efter seriespelets slut en kompletterande fördelning enligt
turordningslistan.
Antal platser per SDF i U19 2018 (avser Götaland och Svealand)
utöver de direktkvalificerade lagen (platserna är uträknade utifrån det SDF-underlag av antal pojk- och
herr nio- och elvamannalag per den 31 maj 2017).

1 plats till: Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Halland, Södermanland, Uppland,
Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland.
2 platser till: Göteborg, Småland och Västergötland.
4 platser till: Skåne.
5 platser till: Stockholm.
Turordningslista (vid vakanser och kompletterande tilldelning)
Småland, Västergötland, Östergötland, Uppland, Göteborg, Halland, Skåne, Stockholm,
Värmland, Södermanland, Örebro Län, Västmanland, Dalarna, Bohuslän, Blekinge, Dalsland,
Gotland.
Antal platser per SDF (avser Norrland) utöver de direktkvalificerade lagen (platserna är
uträknade utifrån det SDF-underlag av antal pojk- och herr nio- och elvamannalag per den 31 maj 2017).

3 platser till: Hälsingland, Jämtland/H, Medelpad och Ångermanland.
4 platser till: Gestrikland och Norrbotten.
5 platser till: Västerbotten.

Turordningslista (vid vakanser och kompletterande tilldelning)
Norrbotten, Medelpad, Gestrikland, Hälsingland, Västerbotten, Jämtland/H, Ångermanland,.

U17-serierna 2018 - (födda 2001)
Grundvillkor i korthet:
 Förening kan endast ha ett lag på U17-nivå
 Endast ”rena” föreningslag får delta (alla spelare ska vara licensierade i samma förening), inga
kombinationslag (endast spel i föreningens officiella namn) undantaget är ”Norrlandslånet”
 Plats i U17-Allsvenskan ska förening spela sig till (via U17 div. 1)
 Lag på SEF-nivå, Allsvenskans och Superettans lag 2017, har en garanterad plats i 2018-års
serie
 Lag kvalificerade via U17-Allsvenskan 2017 samt lag 1-2 i U17 div. 1, 2017 har också
en garanterad plats
 Alla SDF garanteras minst en plats i U17 (grundplats)
 Norrland har en ”extraserie” av geografiska skäl och därmed även ekonomiska skäl
Direktkvalificerade lag till 2018-års serier
Lag i U17-Allsvenskan 2017
Lag 1-12 behåller plats i U17-Allsvenskan
Lag 13-14 nedflyttas till div. 1
Lag i U17 div. 1 2017
Lag 1 i Götaland och Svealand till U17-Allsvenskan.
”Bästa” lag i Norrland som inte använt sig av lån till U17-Allsvenskan
Övriga lag 2 behåller plats i div. 1.
Anmälda SEF-lag
Från Allsvenskan
Samtliga föreningar deltar.
Från Superettan
Samtliga föreningar deltar.
Direktplatser
Notera att, (U17-Allsvenskan-lag, lag 1-2 i U17 div. 1 samt anmälda SEF-lag), inte ingår i
distriktets tilldelade kvot för 2018. Lagen har en direktplats eller om man ska kalla det en
”personlig plats”.
Vakanser
Om någon av lagen med direktplats tackar nej till en plats i U17 (Allsvenskan eller div. 1)
återgår platsen till SvFF för central tilldelning enligt tävlingens föreskrifter, eller enligt
turordningslista.
Om det kommer vakanser efter att serierna fastställts tillsätts de i det geografiska området
där vakansen uppstår.

Lag kvalificerade för U17-Allsvenskan och som tackar nej till denna plats kan få behålla plats i
div. 1.
Med anledning av att 2017-års serier inte är slutspelade innebär detta att fördelningen är
preliminär. Detta beror på att vi inte än vet vilka lag som tar plats 1 och 2 i U17 div. 1. SvFF
vill inte spekulera om vilka lag som tar dessa platser men har tagit med i beräkningen att plats
ska finnas för samtliga SEF-lag och för samtliga lag 1 och 2 i U17 div. 1.
Detta innebär också att det kan vara svårt för SDF att ge exakta besked till föreningar om vilka
som kvalat in förrän seriespelet för U17-serierna 2017 är avslutat (och vilka avhopp som
kommer). SvFF gör därför direkt efter seriespelets slut en kompletterande fördelning enligt
turordningslistan.
Antal platser per SDF i U17 2018 (avser Götaland och Svealand)
utöver de direktkvalificerade lagen (platserna är uträknade utifrån det SDF-underlag av antal pojk- och
herr nio- och elvamannalag per den 31 maj 2017).

1 plats till:

Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Göteborg, Halland, Södermanland,
Uppland, Värmland, Västergötland, Västmanland, Örebro och Östergötland.
2 platser till: Skåne och Småland.
3 platser till: Stockholm.
Turordningslista (vid vakanser och kompletterande tilldelning)
Skåne, Västergötland, Stockholm, Göteborg, Småland, Östergötland, Uppland, Halland,
Värmland, Södermanland, Örebro Län, Västmanland, Dalarna, Bohuslän, Blekinge, Dalsland,
Gotland.
Antal platser per SDF (avser Norrland)
utöver de direktkvalificerade lagen (platserna är uträknade utifrån det SDF-underlag av antal pojk- och
herr nio- och elvamannalag per den 31 maj 2017).

2 platser till: Hälsingland, Jämtland/H, Medelpad och Ångermanland.
3 platser till: Gestrikland och Norrbotten.
4 platser till: Västerbotten.
Turordningslista (vid vakanser och kompletterande tilldelning)
Medelpad, Norrbotten, Hälsingland, Jämtland/H, Ångermanland, Gestrikland, Västerbotten.

Anmälan till U19- och U17-serierna 2018
Denna utveckling av Fogis skedde under 2016:
”Nu finns möjlighet för SDF att anmäla in lag i annat förbunds tävling. För att andra förbund
ska kunna anmäla har det tillkommit en ny egenskap/attribut på tävlingskategorin "Tillåt
anmälan av andra förbund".
Om detta attribut är satt på en TK och anmälningsperioden är pågående kan de
distriktsförbund som INTE äger TK:n anmäla lag till TK:n från en ny sida. Denna
anmälningssida nås från listan med tävlingskategorier under Tävling>Tävlingskategorier och
länk "Visa tävlingskategorier öppna för anmälan från distriktsförbund". Vid klick på denna länk
visas de TK som är öppen för andra förbund. I listan med möjliga TK visas ägande förbund
och sista anmälningsdag. Efter sista anmälningsdag kan inte distrikten längre anmäla lag.
När ett lag har anmälts kommer det få status "preliminärt". Det är sedan upp till
administrerande förbund att bestämma hur placeringen skall gå till i olika tävlingar. Detta
görs som vanligt och kan göras som att föreslå lagen eller anmäla och placera i tävling direkt.”
Med anledning av detta ska SDF via FOGIS kunna anmäla in lag till SvFF:s U19- och U17serier 2018. Detta ska göras senast den 6 november 2017.
Det viktigt att ni anger kontaktperson för aktuellt lag. Om så inte skett kommer vi att påminna
er och be komplettera med denna uppgift.
OBS! Notera att ni endast anmäler in era kvalificerade lag. Kan ni inte tillsätta era tilldelade
platser, vänligen meddela detta omgående till undertecknad.
SvFF informerar övriga föreningar gällande anmälan av övriga föreningar som
direktkvalificerat sig till U19- och/eller U17. Denna anmälan ska göras av berörd förening på
av SvFF anvisat vis och senast på av SvFF anvisad dag.
Har ni frågor kan ni kontakta undertecknad.
Med vänlig hälsning
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Tävlingsavdelningen
Christian Everskog
08-735 95 06

