
Ny spelform i seriespelet
En ny, mer varierad spelform där varje klubbmöte tar hälften så lång tid som förut. Den är 
dessutom anpassad för att ge ökade seriösa tävlingsmöjligheter i singel som ju är en ny VM-klass 
och den ger även mer raffinerade taktiska överväganden i laguppställningen – allt detta utan att 
kräva förändringar av serielagets storlek eller demografi.

 Det konkreta förslaget är att varje klubbmöte består av en trippel (med eventuell avbytare), en 
dubbel och en singel som alla spelas samtidigt. Dessa matcher värderas enligt följande: trippel 4 
poäng, dubbel 3 poäng samt singel 2 poäng. I förslaget ingår att klubbarna ska mötas två gånger i 
serien – en ”hemmamatch” och en ”bortamatch”. Hemmalaget formerar sig sig på banan och 
offentliggör sin uppställning och bortalaget får en kort tidsperiod (exempelvis 1 minut) att formera 
sin uppställning. Hemmalaget börjar samtliga matcher.

Grundkonceptet (singel, dubbel, trippel som klubbmöte)  har väl använts lite här och där tidigare, 
bland annat i MoPSarna tävling ”Huggsexan”, där tävlingsformen fungerade ypperligt och var 
väldigt uppskattad. Det som är nytt är poängfördelningen mellan spelformerna och konkretisering 
av laguppställningshantering. Man kan tycka att poängfördelningen mellan matcherna är 
fullständigt godtycklig, men tanken är att värderingen ungefär ska ”kännas rimlig” i hur viktig en 
viss match är, men också att det inte ska kunna bli oavgjort och att varje värde är ”unikt” – man kan
alltså se på resultatet utgången av samtliga matcher (exempelvis 5-4 betyder ju att lag 1 vann 
singeln och dubbeln). 

Det finns tyvärr en nackdel med förslaget. Det krävs större spelyta för varje klubbmöte, men våra 
erfarenheter från Huggsexan är att det går att klämma in singeln mellan dubbel och trippeln med 
bara nån meters utökning. Dessutom tar ju inte singelmatcher så lång tid. 

Förslag: Förändra seriespelet så snart som möjligt enligt ovanstående förslag. Om det istället 
tillsätts en utredning för förändring av spelform till seriespelet så ligger det stick i stäv med denna 
motions intentioner om utfallet blir en ny spelform som kräver förändringar av serielagets storlek 
eller demografi. I denna motions anda ligger att seriespelet även fortsättningsvis ska vara öppen för 
små klubbar. Vill man nödvändigtvis laborera med spelformer som kräver spelare av olika kön och 
åldrar så är snarare Svenska Cupen rätt forum för detta – inte seriespelet.

 

 


