VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Förändrad seriepyramid, herrar genomförande 2011-2014
Under 2009 och 2010 diskuterade Västergötlands Fotbollförbunds
distriktsstyrelse och tävlingskommitté en förändring av seriepyramiden
för herrfotbollen.
Föreningarna informerades vid Representantskapet 2009 i Vårgårda.
Förslaget mottogs på ett positivt sätt av en klar majoritet av föreningarna.
Våren 2010 gick förslaget ut på remiss till föreningarna som fick ge sina
synpunkter i enkätform. 107 av distriktets 280 föreningar besvarade
enkäten och 86 procent av de föreningar som svarat ställde sig positiva
till en förändring.
Efter att ha utvärderat enkäten beslutade distriktsstyrelsen i september
att föreslå Representantskapet att den 25 november 2010 besluta om ny
seriepyramid för herrfotboll enligt föreliggande förslag.
Representantskapets beslut blev att genomföra förändringen under
tidsperioden 2011-2014.
I korthet innebär förändringen att Västergötland vid säsongsstarten 2014
har två division 4-serier, fyra division 5-serier och åtta division 6-serier,
samtliga med tolv lag. Den största förändringen på 50 år inom västgötafotbollen ska då vara genomförd.
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Mycket återstår dock innan vi är framme vid 2014. Omfattande förändringar står för dörren och av naturliga skäl får flera föreningar kliva nedåt
i seriesystemet även om man intar en mittenplats i sin serie.
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Vi vill slutligen påpeka att separata beslut inför varje säsong kommer att
fattas, i första hand när det gäller de förutsättningar som uppstår mot
bakgrund av västgötalagens trafik mellan förbundsserie (division 3) och
distriktsserie (division 4). Ett sådant dokument finns mellan säsongerna
2011-2012, kallat ”Upp- och nedflyttningar inför ny seriepyramid, herrar”.
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Summering av enkätsvar om ny seriepyramid 2010
En summering av enkätsvaren ser ut på följande sätt:
Fråga 1:
Är det bra med en ny seriepyramid i västgötafotbollen för att få en
bättre fotboll?
86 procent svarar JA
12 procent svarar NEJ
2 procent svarar ej
Fråga 2:
I division 6 kan det vara åtta serier med tolv lag, alt. tio serier med
tio lag. Vad föreslår ni?
60 procent föredrar åtta serier med tolv lag
39 procent föredrar tio serier med tio lag
1 procent svarar ej
Bland de division 6-föreningar som besvarar enkäten är fördelningen 60
procent för åtta serier och 37 procent för tio serier.
Fråga 3:
Ska den nya pyramiden innehålla kvalspel till division 4 mellan tiorna
i division 4 och tvåorna i division 5?
95 procent svarar JA
4 procent svarar NEJ
1 procent svarar ej
Fråga 4:
Ska den nya pyramiden innehålla kvalspel till division 5 mellan tiorna i
division 5 och tvåorna i division 6?
91 procent svarar JA
7 procent svarar NEJ
2 procent svarar ej
Fråga 5:
Ska man tävla sig till en plats i division 6 via en bra placering i reservserie?
85 procent svarar JA
14 procent svarar NEJ
1 procent svarar ej

Förändrad seriepyramid, herrar 2011-2014
Herrarnas seriepyramid har på senare år börjat diskuteras alltmer. Det har handlat om en
sjunkande kvalitet i takt med att fler lag tar sig upp i de utökade förbundsserierna. Det har
också handlat om att division 6 utarmas och består av för få lag.
Föreningarna beslöt vid Representantskapsmötet den 25 november 2010 att en ny seriepyramid ska vara genomförd 2014. Förändringen innebär en minskning av antalet division
4- och division 5-serier men en ökning av antalet division 6-serier.
Omläggningen i sammandrag
Div 4
Div 5
Div 6

2010, 2011
3x12 = 36
6x12 = 72
6x12 = 72

2012
2x12 = 24
6x12 = 72
7x12 = 84

2013
2x12 = 24
4x12 = 48
9x12 = 108

2014
2x12 = 24
4x12 = 48
8x12 = 96

SUMMA

180 LAG

180 LAG

180 LAG

168 LAG

Inför 2012:
Division 4 minskas med 1 serie och 12 lag.
Division 5 oförändrat, men 6 lag extra flyttas ner.
Division 6 utökas med 1 serie och 12 lag, motsvarande minskningen i division 4.
Inför 2013:
Division 5 minskas med 2 serier och 24 lag.
Division 6 utökas med 2 serier och 24 lag.
Inför 2014:
Division 6 minskas med 1 serie och 12 lag.
Fördelar och nackdelar med ny pyramid
• Bättre kvalitet i alla divisioner
• Division 4-lag bättre förberedda för division 3
• Tävling om att flyttas ner och upp i division 6
• ”Riktig” pyramid med två division 4-, fyra division 5- och åtta division 6-serier
• Längre resor i vissa serier
• Lägre status för de föreningar som hamnar i lägre serie efter omläggningen

Omläggningens genomförande
2011-2012
•
36
- 3
+3
+6
- 18
24

Division 4
36 – 12 = 24 lag
2011
till div 3
från div 3
från div 5
lag 7-12 per serie till div 5
2012

Justering efter division 3-kval och överskott/underskott i division 3.
I så fall kvalspel mellan sexor (vid överskott i div 3) eller sjuor (vid underskott i div 3),
beroende på om det är överskott eller underskott. I extremfallen kan även femte- och
åttondelag beröras av omsättningen mellan division 4 och 5.
Kvalspel genomförs vid varje läge där lag som kommer på samma placering i division 4
ska spelas isär. Detta kvalspel kan alltså beröra lag 5-8 i respektive serie. Se separat
dokument, ”Upp- och nedflyttningar inför ny seriepyramid, herrar 2011-2012”.
•
72
- 6
+ 18
+6
- 18
72

Division 5
72 lag, ingen ändring inför 2012
2011
till div 4
från div 4
från div 6
lag 10-12 per serie till div 6
2012

Lag 10-12 i division 5 flyttas utan begränsning till division 6. Skulle fler lag behöva flyttas
ner gäller detta lag 9 i respektive serie som då placeras i en tabell och flyttas ner enligt
seriemetoden. Skulle extraplatser uppstå i division 5 tillfaller dessa lag 2 i division 6 enligt
seriemetoden och beräkning efter snittpoäng, snittmål osv.
Inget kvalspel genomförs för att reglera trafiken mellan div 5 och 6.
Se separat dokument, ”Upp- och nedflyttningar inför ny seriepyramid, herrar 2011-2012”.
• Division 6
72 + 12 = 84 lag
72
2011
Formatet i div 6 2011 innehåller 72 lag, men endast 65 deltar
- 6
till div 5
+ 18
från div 5
84
2012
Antalet lag är tänjbart med tanke på överskott i div 5:
Nedflyttning ur div 6 efter seriemetoden. Vid underskott i div 5 flyttas bästa division 6-tvåa
upp.
Fr.o.m. inför 2012 ska lag sluta på plats 1-5 i B-reservserie för att få flyttas upp.
Erforderligt antal lag flyttas till reservserie.

2012-2013
•
24
- 3
+3
+6
-6
24

Division 4
24 lag, ingen ändring inför 2013
2012
till div 3
från div 3
från div 5
lag 10-12 till div 5
2013

Till division 3 går de två gruppsegrarna 2012. Tvåorna kvalspelar på neutral plan
(onsdagen efter serieslutet) om den tredje västgötaplatsen/ingången till div 3. Förlorande
tvåa samt de två grupptreorna deltar i ordinarie kvalspel till div 3.
Vid överskott på ett lag i division 4 kvalar niondelagen om att få bli kvar.
Vid överskott på två lag i division 4 tvångsnedflyttas båda niondelagen.
Vid underskott på ett lag i division 4 kvalar tiondelagen om att få bli kvar.
Vid överskott på två lag i division 4 stannar båda tiondelagen kvar.
Inför 2013 tas ett speciellt dokument fram utifrån speciella förutsättningar säsongen 2012,
”Upp- och nedflyttningar inför ny seriepyramid, herrar 2012-2013”. Även här har trafiken
mellan division 3 och 4 stor betydelse för distriktets serier.
•
72
- 6
+6
+7
79
- 31
48

Division 5
2012
till div 4
från div 4
från div 6

72 - 24 = 48 lag

lag 8-12 samt sämsta sjua efter seriemetoden till div 6
2013

Antalet lag är tänjbart med tanke på överskott/underskott i div 5:
Överskott i div 5 = fler sjuor flyttas ner
Underskott i div 5 = åttor får möjlighet att stanna kvar
VFF:s tävlingskommitté fattar inför säsongen beslut om kvalspel eller inte ska genomföras för att reglera trafiken mellan division 5 och 6.
Inför 2013 tas ett speciellt dokument fram utifrån speciella förutsättningar säsongen 2012,
”Upp- och nedflyttningar inför ny seriepyramid, herrar 2012-2013”. Även här har trafiken
mellan division 3 och 4 stor betydelse för distriktets serier.
•
84
- 7
+ 31
108

Division 6
2012
till div 5
från div 5
2013

84 lag + 24 = 108

Nedflyttning till reservserie om kvalificerade lag finns för uppflyttning = lag 1-5 i Breservserie.

2013-2014
•
24
- 3
+3
- 4
+ 4
24
- 2
+2
24

Division 4

24 lag, ingen ändring inför 2014

2013
till div 3
från div 3
ur div 4
från div 5
till kval mot div 5-tvåor
från kvalet till div 4
2014

Kvalspelet utgör ”gummiband” som reglerar överskott/underskott i div 4.
Till division 3 går de två gruppsegrarna 2013. Tvåorna kvalspelar på neutral plan
(onsdagen efter serieslutet) om den tredje västgötaplatsen/ingången till div 3. Förlorande
tvåa samt de två grupptreorna deltar i ordinarie kvalspel till div 3.
•
48
- 4
+4
- 4
+4
+9
- 8
49
-1
48

Division 5

48 lag, ingen ändring inför 2014

2013
till div 4
från div 4
till kval mot div 4-tior
från kval mot div 4-tior
seriesegrare i div 6
lag 11-12 till div 6
kval mellan de fyra tiorna i div 5
2014
•

108
- 9
+8
+1
108
- 12
96

Division 6

108 – 12 = 96 lag

till div 5
från div 5 direkt
ur från kvalet mellan div 5-tiorna
till reservserie 2014

Lag 1-5 i B-reservserie kvalificerade för div 6. För varje lag från B-reserv som ska upp ökas
siffran 12.

Färdig pyramid från 2014
•
24
- 3
+3
- 4
+ 4
24
- 2
+2
24
•
48
- 4
+4
- 8
+8
48
- 4
+4
- 4
+4
48

24 lag

2014
till div 3
från div 3
ur div 4, lag 11-12
från div 5
tior till div 4-kval
från kvalet till div 4
2015

Division 5

48 lag

2014
till div 4
från div 4
ur div 5, lag 11-12
från div 6
tvåor till div 4-kval
från div 4-kvalet
tior till div 5-kval
från div 5-kvalet
2015
•

96
- 8
+8
- 8
+8
96

Division 4

Division 6

96 lag

2014
till div 5
från div 5
tvåor till div 5-kval
från div 5-kvalet
2015

Lag 1-5 i B-reservserie kvalificerade för div 6. Erforderligt antal division 6-lag flyttas ned till
reservserier.
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