
Presentation av strukturen för U14-klasserna

Hösten: steg 1 och steg 2

Steg 1 Steg 2

Grupp 1 Grupper Grupper

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4 Grupper Grupper

3:a A
-

2:a C

Rangordningsmatcher

Våren 2022 görs en första utvärdering av det nya upplägget för Gjensidige USM:s 
F14- och P14-klasser. Denna utvärdering kan leda till att delar av strukturen förändras. 
Enskilda delar av det som presenteras här kan alltså komma att justeras, men ger er ändå i 
stort en uppfattning av hur tävlingen genomförs.

3 lag med
plac 1-2 från 

steg 1
grupp 1-3

3 lag med
plac 3-4 från 

steg 1
grupp 1-3

Steg 1 och 2 spelas under hösten och är samlottade. Steg 1 spelas utspritt med en grupp 
per spelort och består oftast av 4-5 lag.

Alla lag från tre grupper i steg 1 spelar sedan på samma ställe i steg 2. Genom denna 
samlottning kan lagen redan när steg 1-grupperna publiceras i början av sommaren att 
planera för boende och resor för steg 2.

I steg 2 grupperas lagen i nya grupper baserat på resultat i steg 1. Gruppspelet följs sedan 
av rangordningsmatcher baserat på lagens tabellplaceringar i steget.

Rangordningsmatcherna ligger sedan till grund för nivåindelningen till steg 3.
Presentationen nedan baseras på fyralagsgrupper i steg 1 och visar hur tre steg 1-grupper 
hänger ihop mot steg 2. Om det vore 120 anmälda lag skulle det finnas 30 arrangörer av 
fyralagsgrupper i steg 1 och tio arrangörer i steg 2.

3 lag med
plac 1-2 

från steg 1
grupp 1-3

3 lag med
plac 3-4 

från steg 1
grupp 1-3

Rangordningsmatcher

4 lag

4 lag

4 lag

1:a A - 1:a B

2:a A - 2:a B

1:a C - 1:a D

3:a C - 3:a D

3:a B
-

2:a D



Våren: steg 3, steg 4 och finalspelet

Steg 3 Steg 4

Nivå 3A Nivå 4A

Nivå 4B

Nivå 3B

Nivå 4C

Nivå 3C

Nivå 4D

Finalspelet

Gruppettorna från nivå 4A är kvalificerat för Gjensidige USM:s finalspel. Vid finalspelet 
samlas de åtta främsta från tävlingens sex åldersklasser för en gemensam tävlingshelg. 
Finalspelet genomförs genom spel i två fyralagsgrupper med efterföljande placerings- 
matcher. Det lag som vinner finalen kan titulera sig svensk mästare i sin åldersklass.

Steg 3, steg 4 och finalspelet spelas under våren. Under våren tar tävlingen olika riktningar 
beroende på lagens prestationer. De främsta lagen tävlar om att ta sig hela vägen till det 
stora finalspelet i Uppsala. 

Lagen som tävlar i nivå 3A och 3B kan ta sig till nivå 4A och det är endast gruppettor från 4A 
som kvalificerar sig för finalspelet.

Nivå 3C, samt de efterföljande nivå 4B, 4C och 4D är ett fortsättningsspel som erbjuds till 
alla deltagande lag. När lagen har spelat färdigt gruppspelet i steg 4 så är USM-året över för 
dessa lag.

Presentationen nedan är baserad en tävling med totalt 120 lag.

Nivå 3A består av tio grupper med 
fyra lag. Det är de rangordnade 
lagen 1-4 från steg 2 som är 
kvalificerade för spel på denna 
nivå.

Nivå 3B består av tio grupper med 
fyra lag. Det är de rangordnade 
lagen 5-8 från steg 2 som är 
kvalificerade för spel på denna 
nivå.

Nivå 3C består av tio grupper med 
fyra lag. Det är de rangordnade 
lagen 9-12 från steg 2 som är 
kvalificerade för spel på denna 
nivå.

Nivå 4A består av åtta femlagsgrupper. 
Lag 1-3 från 3A och lag 1 från 3B spelar här.

I nivå 4B kan storleken på grupperna 
komma att variera. Inriktningen är att lag 4 
från 3A och lag 2-3 från 3B spelar här.

I nivå 4C kan storleken på grupperna 
komma att variera. Inriktningen är att lag 4 
från 3B och lag 1 från 3C spelar här.

I nivå 4D kan storleken på grupperna 
komma att variera. Resterande lag i 
tävlingen spelar på denna nivå.
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