Modeller för U-serier (U19, U17, U16 och Ligacupen)
U19
Nytt tävlingsformat:
Tävlingen avgörs från april till oktober.
De 14 lagen i U19 Allsvenskan Norra respektive Södra spelar en enkelserie, dvs. totalt 13 matcher. De
7 bästa lagen i respektive serie kvalificerar sig till en slutspelsserie som därmed består av totalt 14
lag. Slutspelsserien avgörs i form av en enkelserie, dvs. totalt 13 matcher. Det lag som är seriesegrare
blir SM-vinnare. Denna modell ersätter tidigare format med ett slutspel bestående av semifinaler och
final.
Lag 8-14 ur ursprunglig enkelserie i U19 Allsvenskan Norra respektive Södra startar om på nytt i två
nedflyttningsserier. Lagen möts i dubbelmöten, dvs. totalt 12 matcher. De två sämst placerade lagen
i respektive serie flyttas ned till andranivån.
Kvalificering till Allsvenskan uppdras till Förbundsstyrelsen att fastställa i samband med att man
beslutar om det distriktsövergripande samarbetet för andranivån.

U17
Nytt tävlingsformat:
Tävlingen avgörs från april till oktober.
De 14 lagen i U17 Allsvenskan Norra respektive Södra spelar en enkelserie, dvs. totalt 13 matcher. De
7 bästa lagen i respektive serie kvalificerar sig till en slutspelsserie som därmed består av totalt 14
lag. Slutspelsserien avgörs i form av en enkelserie, dvs. totalt 13 matcher. Det lag som är seriesegrare
blir SM-vinnare. Denna modell ersätter tidigare format med ett slutspel bestående av semifinaler och
final.
Lag 8-14 ur ursprunglig enkelserie i U17 Allsvenskan Norra respektive Södra startar om på nytt i två
nedflyttningsserier. Lagen möts i dubbelmöten, dvs. totalt 12 matcher. De två sämst placerade lagen
i respektive serie flyttas ned till andranivån.
Kvalificering till Allsvenskan uppdras till Förbundsstyrelsen att fastställa i samband med att man
beslutar om det distriktsövergripande samarbetet för andranivån.

U16
Avsikten är att använda dagens tävlingsformat för den framtida tävlingen. Tävlingen, som SEF idag
arrangerar med hjälp av Örebro Läns FF, har genomförts sedan 2016.
Tävlingsformat idag:
Tävlingen avgörs från april till oktober.

Tävlingen består av cirka 60 lag. Dessa delas in i serier bestående av 5 x 10 lag i Svealand och
Götaland. Därutöver två serier i Norrland. Respektive serie genomförs med dubbelmöten.
Lag kvalificeras sig sedan till A- respektive B-slutspel. A-slutspel består av 24 lag och dessa delas in i
serier bestående av 4 x 6 lag som spelar i en enkelserie. Gruppsegrare kvalificerar sig till ett
avslutande slutspel bestående av semifinal och final. Lag från Norrland kan kvalificera sig till Aslutspel.
Övriga lag går till B-slutspel som delas in i serier utifrån antal lag.
Kvalificering för deltagande i tävlingen sker dels genom att ett antal platser tilldelas föreningar inom
akademinätverket och dels ett antal platser som SDF tillsätter.

Ligacupen
Avsikten är att använda dagens tävlingsformat för den framtida tävlingen. Ligacupen, som SEF idag
arrangerar med hjälp av Örebro Läns FF, genomförs i åldersklasserna 19, 17 och 16 år.
Tävlingsformat idag:
Tävlingen inleds med ett inledande gruppspel i november/december. Utifrån resultat i detta
gruppspel kvalificerar sig föreningen till A- respektive B-slutspel som avgörs under februari/mars
följande kalenderår.
Tävlingen består av cirka 60 lag, vilket ger 3-4 lag i respektive serie. Respektive serie genomförs som
enkelserie.
Segrare i respektive grupp + ett antal 2:or kvalificerar sig till A-slutspel. Övriga lag kvalificerar sig till
B-slutspel.
A-slutspel består av 24 lag och dessa delas in i serier bestående av 4 x 6 lag som spelar i en
enkelserie. Gruppsegrare kvalificerar sig till ett avslutande slutspel bestående av semifinal och final.
Övriga lag går till B-slutspel som delas in i serier utifrån antal lag.
I framtiden bör kvalificering för deltagande i tävlingen ske dels genom att ett antal platser tilldelas
föreningar inom akademinätverket och dels ett antal platser som SDF tillsätter.
SvFF tar 2018/2019 över anordnandet av tävlingen Ligacupen. Detta förändrar eller begränsar inte
SEF:s möjlighet att kommersiellt exploatera rättigheterna för Ligacupen som tävling.

