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Tävlingsform per klass 
med reservation för ändringar eller felskrivningar 
 

P06-Extrasvår Spelas söndag 26/3 

Gruppspel:  10 lag fördelat i 2 grupper med 5 lag i varje. 

   

Slutspel/Avslutningsmatch: 

 1:an grupp 1 möter 1:an grupp 2 

2:an grupp 1 möter 2:an grupp 2 osv. 

 

Samtliga lag spelar 5 matcher (4 gruppspel samt 1 slutspel) 

Resultat och tabeller redovisas men ingen slutsegrare koras enligt STFF/SVFF regler. 

 

 

P06-Svår  Spelas lördag 25/3 och söndag 26/3 
Gruppspel:  24 lag fördelat i 4 grupper med 6 lag i varje. 

   

Slutspel/Avslutningsmatch: 

 Samtliga lag spelar en avslutningsmatch mot ett lika  

placerat lag från en annan grupp. 

   

Samtliga lag spelar 6 matcher (5 gruppspel samt en slutspel) 

Resultat och tabeller redovisas men ingen slutsegrare koras enligt STFF/SVFF regler. 

 

 

P06-Lätt/Medel Spelas söndag 2/4 
Gruppspel:  18 lag fördelat i 3 grupper med 6 lag i varje. 

   

Samtliga lag spelar 5 matcher, inga avslutningsmatcher 

Resultat och tabeller redovisas men ingen slutsegrare koras enligt STFF/SVFF regler. 

 

  



P07-Extrasvår Spelas lördag 25/3 och söndag 26/3 
Gruppspel:  8 lag fördelat i 2 grupper med 4 lag i varje. 

   

Slutspel:  Gruppettorna till slutspelsgrupp 1 

  Grupptvåorna till slutspelsgrupp 1 

  Grupptreorna till slutspelsgrupp 2 

  Gruppfyrorna till slutspelsgrupp 2 

 

Samtliga lag spelar 6 matcher 

Resultat och tabeller redovisas men ingen slutsegrare koras enligt STFF/SVFF regler. 

 

P07-Lätt/Medel Spelas lördag 1/4 och söndag 2/4 
Gruppspel:  16 lag fördelat i 4 grupper med 4 lag i varje. 

   

Slutspel:  Gruppettorna till slutspelsgrupp 1 

  Grupptvåorna till slutspelsgrupp 2 

  Grupptreorna till slutspelsgrupp 3 

  Gruppfyrorna till slutspelsgrupp 4 

 

Samtliga lag spelar 6 matcher!  

Resultat och tabeller redovisas men ingen slutsegrare koras enligt STFF/SVFF regler. 

 

F06-Svår  Spelas fredag 31/3 
Gruppspel:  4 lag fördelat i 1 grupp 

   

Slutspel/Avslutningsmatch: 

  1:an och 2:an möts och 3:an och 4:an möts. 

   

Samtliga lag spelar 4 matcher 

Resultat och tabeller redovisas men ingen slutsegrare koras enligt STFF/SVFF regler. 
 

 

F06-Lätt/Medel Spelas lördag 1/4 
Gruppspel:  8 lag fördelat i 2 grupper med 4 lag i varje. 

   

Slutspel:  Gruppettorna till slutspelsgrupp 1 

  Grupptvåorna till slutspelsgrupp 1 

  Grupptreorna till slutspelsgrupp 2 

  Gruppfyrorna till slutspelsgrupp 2 

   

Samtliga lag spelar 5 matcher!  

Obs att lagen från samma gruppspel INTE möts igen i slutspelsgruppen (dessa står som 

”Matchen är inte schemalagd” i spelprogrammet) 

Matchen från gruppspelet räknas in i slutspelsgruppen. 

Resultat och tabeller redovisas men ingen slutsegrare koras enligt STFF/SVFF regler. 
 

 

 

 



F07-Lätt/Medel Spelas lördag 1/4 
Gruppspel:  8 lag fördelat i 2 grupper med 4 lag i varje. 

   

Slutspel:  Gruppettorna till slutspelsgrupp 1 

  Grupptvåorna till slutspelsgrupp 1 

  Grupptreorna till slutspelsgrupp 2 

  Gruppfyrorna till slutspelsgrupp 2 

   

Samtliga lag spelar 5 matcher!  

Obs att lagen från samma gruppspel INTE möts igen i slutspelsgruppen (dessa står som 

”Matchen är inte schemalagd” i spelprogrammet) 

Matchen från gruppspelet räknas in i slutspelsgruppen. 

Resultat och tabeller redovisas men ingen slutsegrare koras enligt STFF/SVFF regler. 

 

P08  Spelas söndag 9/4 
Gruppspel:  25 lag fördelat i 5 grupper med 5 lag i varje. 

   

Samtliga lag spelar 4 matcher. 

Inga resultat och tabeller redovisas enligt STFF/SVFF regler. 

 

P09  Spelas söndag 9/4 
Gruppspel:  15 lag fördelat i 3 grupper med 5 lag i varje. 

   

Slutspel:  Samtliga lag spelar en avslutningsmatch mot ett lika  

   placerat lag från den ”andra” gruppen. 

   

Samtliga lag spelar 4 matcher. 

Inga resultat och tabeller redovisas enligt STFF/SVFF regler. 
 

 

Klasserna: P07-Svår, F07-Svår, F08, F09 utgår 

 

 


