SERIEUPPLÄGG 2019

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet – Martin Söderberg
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U15
• Spelas under våren och hösten
• Vårserien spelas i cupform med Easy Football (7-manna)

• Cuperna stöds ekonomiskt från SAFF för arrangerande förening
• Minst 2 cuper per deltagande lag
• Regionala serier på våren och hösten
• Vårserien spelas under vecka 18-23
• Höstserien spelas under vecka 33-40
• Höstserien spelas i 9 eller 11 manna format utan slutspel.
• Anmälan och betalning av hälften av serieavgiften till vårserien ska ske senast den 10 januari. I anmälan till
vårserien ska det anges om föreningen kan stå som arrangör. Andra hälften av serieavgiften betalas senast sista
februari.
• Anmälan till höstserie sker senast den 10 maj.
• Serieavgiften är 9000 kr enligt TB. Är serieavgiften betald har man rätt att deltaga i både vår och höstserien.
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U17
• Spelas under våren och hösten
• Vårserien spelas i cupform med Easy Football (7-manna)

• Cuperna stöds ekonomiskt från SAFF för arrangerande förening

Landslagsaktiviteter 2019
• ULU Breddläger v 22
• ULU uttagningsläger v 41
• Nordisk mästerskap v 42 (Norge)

• Minst 2 cuper per deltagande lag
• Regionala serier på våren och hösten
• Vårserien spelas under vecka 18-23 (ej v 22)
• Höstserien spelas under vecka 33-40
• Höstserien spelas i 9 eller 11 manna format utan slutspel.
• Anmälan och betalning av hälften av serieavgiften till vårserien ska ske senast den 10 januari. I anmälan till
vårserien ska det anges om föreningen kan stå som arrangör. Andra hälften av serieavgiften betalas senast sista
februari.
• Anmälan till höstserie sker senast den 10 maj.
• Serieavgiften är 9000 kr enligt TB. Är serieavgiften betald har man rätt att deltaga i både vår och höstserien.
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U19
• 11-manna serie med SM-slutspel
• Spelas under vecka 18-22 samt 33-39
• Nationell serie med möjlig indelning i konferenser

Landslagsaktiviteter 2019
• EM v 30-31 i Italien
• Lägerverksamhet under våren och
sommaren
• Eventuell finnkamp v 40

• Anmälan och betalning av hälften av serieavgiften ska ske senast den 10 januari. Andra
hälften av serieavgiften betalas senast sista februari.
• Serieavgiften är 16000 kr enligt TB
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SUPERSERIEN (D)
• Nationell 11-manna serie med SM-slutspel
• Spelas vecka 15-29
• De 5 högst rankade lagen från 2018 som anmäler sig
till Superserien (D) har rätt att deltaga.
• Anmälan och betalning av hälften av serieavgiften till
serien sker senast den 15 december. Resterande
serieavgift ska vara inbetald senast den sista februari.
• Serieavgiften är 25000 kr enligt TB
• Det lag som slutar på 5:e plats spelar kvalmatch mot
vinnaren av division 1 dam. Vinnaren av kvalmatchen
har rätt att spela Superserien (d) 2020. Kvalmatchen
spelas på laget från Superseriens hemmaplan.

Landslagsaktiviteter 2019
• EM v 32-33 i England
• Lägerverksamhet under våren och
sommaren
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DIVISION 1 (D)
• Nationell serie med möjlig indelning i konferenser
• Spelas i 9 eller 11-manna format.

Landslagsaktiviteter 2019
• EM v 32-33 i England
• Lägerverksamhet under våren och
sommaren

• Spelas under vecka 15-28
• Vinnaren av Division 1 dam spelare kvalmatch mot det 5:e placerade laget från Superserien
(d). Vinnaren av kvalmatchen har rätt att spela Superserien (d) 2020. Kvalmatchen spelas på
laget från Superseriens hemmaplan.
• Anmälan och betalning av hälften av serieavgiften till serien sker senast den 15 december.
Resterande serieavgift ska vara inbetald senast den sista februari.
• Serieavgiften är 25000 kr.
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SUPERSERIEN (H)
• Nationell 11-manna serie med SM-slutspel
• Spelas vecka 14-29
• Stängd serie, deltagande regleras enligt ansökan. Se
TB
• Anmälan till serie sker senast den 31 oktober.
• Serieavgiften är 52000:- och ska betalas med hälften
den sista november och hälften den sista februari.

Landslagsaktiviteter 2019
• Spelar EM-seriespel
• Två tävlingsmatcher under 2019
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SUPERETTAN HERRAR
• Nationell serie som spelas i 11-manna format med slutspel och kvalspel
• De 6 högst rankade lagen från 2018 som anmäler sig till Div 1 har rätt att
deltaga i serien.

• Spelas vecka 15-28
• Superettan spelas i två konferenser med dubbelmöte inom konferensen och
enkelmöte mot andra konferensen.
• De fyra högst placerade lagen går till semifinal. I semifinalerna och finalen har
det laget som slutade högst upp i serien alltid hemmamatch.

• De två lägst placerade lagen spelar kvalmatcher mot de två högst placerade
lagen från Division 1 herr. Laget som slutar 5:a i Superettan möter det lag som
kommer 2:a i Division 1 herr. Laget som slutar 6:a i Superettan möter det lag
som vinner Division 1 herr. Vinnarna av kvalmatcherna har rätt att spela
Superettan 2020
•

Anmälan och betalning av hälften av serieavgiften till serien sker senast den
15 december. Resterande serieavgift ska vara inbetald senast den sista
februari.

• Serieavgiften är 32000 kr enligt TB

Landslagsaktiviteter 2019
• Spelar EM-seriespel
• Två tävlingsmatcher under 2019
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DIVISION 1 HERR
• Regionala serier uppdelade geografiskt efter att de sex högst
rankade lagen som önskar delta i Superettan flyttats till Superettan.

• Spelas i 11-manna format
• Spelas vecka 15-28
• De två högst rankande lagen när serien är slutspelad spelar
kvalmatch på bortaplan mot lag 5 och 6 från Superettan. Vinnaren
av respektive kvalmatch har rätt att spela i Superettan 2020.
• Anmälan och betalning av hälften av serieavgiften till serien sker
senast den 15 december. Resterande serieavgift ska vara inbetald
senast den sista februari.
• Serieavgiften är 32000 kr enligt TB.
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DIVISION 2 HERR
• Spelas under våren.
• Spelas i cupform med Easy Football (7-manna).Start v 19.
• Cuperna stöds ekonomiskt från SAFF för arrangerande förening
• Minst 2 cuper per deltagande lag. 3 speltillfällen.
Placeringspoäng där varje regional vinnare går till en fjärde
finalomgång där man utser en Div 2 segrare.
• Anmälan och betalning av hälften av serieavgiften ska ske
senast den 10 januari. I anmälan ska det anges om föreningen
kan stå som arrangör. Andra hälften av serieavgiften betalas
senast sista februari.
• Serieavgiften är 10000 kr enligt TB. Spelarlicenser ingår i
avgiften.
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SVENSKA CUPEN
• Spelas i en herr och en damklass på seniornivå där det kommer utses en Svenska Cup mästare.
• Spelas enligt Easy Football regler (7-manna)

• Arrangerande föreningar erhåller ekonomiskt stöd från SAFF
• Spelas i cupformat under vecka 34-38. Alla anmälda lag från Div 1 och 2 liksom nytillkomna lag kommer
spela tre cuper vardera efter ett seednings- och utslagningssystem. Superserielag spelar två omgångar.
Vid varje omgång möts fyra lag.
• Lag från Div 2 och nyanmälda lag spelar från omgång 1.
Lag från Superettan och Div 1 spelar från omgång 2.
Lag från Superserien spelar från omgång 3.
Omgång fyra är finalomgång där det spelas om placeringar.
• För lag som deltagit i seriespel under våren utgår en serieavgift på 1000 kr.
• För lag som inte deltagit seriespel under våren är anmälningsavgiften 2000 kr och individuella licenser
måste erläggas.
• Anmälan till Svenska Cupen sker senast den 10 maj. I anmälan ska anges om föreningen kan stå som
arrangör.
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HERR 35+
• Spelas med en spelomgång på våren och en på
hösten. Regionalt med minst fyra lag.

• Spelas i cupform med Easy Football (7-manna).En
omgång i maj eller juni och en omgång i augustiseptember.
• Cuperna stöds ekonomiskt från SAFF för arrangerande
förening
• Anmälan och betalning av serieavgiften ska ske senast
den 31 mars. I anmälan ska det anges om föreningen
kan stå som arrangör.

• Serieavgiften är 1000 kr. Individuella licenser måste
lösas.

