
 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

Information gällande Futsal-SM Ungdom 2021/2022   
 
SM i Futsal för flickor och pojkar 17 år, födda 2005 eller senare 

Efter representantskapsbeslutet som fattades 2018 har formatet för i SM i Futsal förändrats. Det innebär 
att kommande futsalsäsong är första gången som det nya formatet ska genomföras, då förra säsongen 
blev inställs pga pandemin. Spelperioden sträcker sig från december till mars och är uppdelad i fyra 
kvalificeringssteg (se bild nedan).  Efter sista anmälningsdag, då vi vet antal lag som kommer att delta, 
fastställs vilka lag som kvalificerar sig från steg 1 till 2. Lagen som placerar sig som Lag 1 och 2 i respektive 
seriegrupp i steg 2 och 3 kvalificerar sig till nästa steg.  
 

Tävlingsformat  

 

 

Steg 1   

Spelas 11-12 december, möjlighet finns även att spela 18-19 december 2021 
 
Till Futsal-SM Ungdom gäller fri anmälan till steg 1. Utifrån hur många lag som anmält sig fastställs antalet 
grupper samt vilka lag som kvalificerar sig till steg 2.  
 

Respektive distrikt står som arrangörer för minst ett gruppspel. SDF väljer själva datum för steg 1 inom den 

angivna spelperioden.  

 

Geografisk hänsyn tas vid gruppindelningen. 
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Steg 2  
 

Spelas 15-16 januari 2022 

 

Till steg 2 kvalificerar sig 32 lag i respektive tävlingskategori. Fördelning av platser sker utifrån placering i 

steg 1. Lagen delas in i 8 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt 

seriemetoden. Lag 1 och 2 i respektive grupp går vidare till steg 3.  

 

SDF arrangerar gruppspel enligt gällande turordning: 

Halland, Hälsingland, Jämtland/Härjedalen, Småland, Stockholm, Uppland, Örebro Län och Östergötland. 

 

Geografisk hänsyn tas vid gruppindelningen. 

 
 

Steg 3  
 
Spelas den 4-6 februari 2022 
 

Lagen delas in i 4 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt 

seriemetoden. Lag 1 och 2 i respektive grupp går vidare till steg 3. 

 

SDF arrangerar gruppspel enligt gällande turordning:  

Blekinge, Göteborg, Södermanland och Västerbotten. 

I det fall SDF inte har möjlighet att arrangera steg 3 kontakta Gert Nilsson (se kontaktuppgifter längst ner). 

 

Geografisk hänsyn tas vid gruppindelning och val av spelplatser. 

 
 

Steg 4 (Slutspel)   
 
11-13 mars 2022 i Helsingborg 
 

Lagen delas in i 2 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt 

seriemetoden. Segrande lag och på andra plats placerade lagen i respektive grupp spelar semifinaler, 

match om tredje pris och final. 

 

SvFF står som arrangörer för slutspelet. 
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Övrig information  

Tävlingsföreskrifter 

 

Vad gäller tävlingsspecifika frågor se bifogade föreskrifter. 

 
➢ Flickor och pojkar, 17 år  
Ett undantag från FIFA:s regelverk kommer att ske, nämligen att effektiv speltid om  
2x12 minuter tillämpas. Som en följd av detta erhålles den ”ackumulerade 10-meters frisparken” när ett 
lag har dragit på sig den fjärde frisparken i varje halvlek. 
 
Ersättning 
 
SvFF tar fram gemensamt marknadsföringsmaterial (mallar) till arrangörerna i steg 1-3.  
Arrangörsbidraget från SvFF till arrangörerna i steg 2 och steg 3 är 25 000 kr. 

 

Anmälan spelplatser 

 

Respektive distrikt anmäler in spelplats, datum och tid via nedanstående länk: 

Arrangör: https://www.svenskfotboll.se/usm-futsal-2021-sdf/ 

Förening: https://www.svenskfotboll.se/usm-futsal-2021-forening/   

 

I de fall distrikt tror sig behöva anordna fler grupper i steg 1 kontakta Anna Båtelson Höjer.  

Länken gäller även för anmälan av spelplats till steg 2 och steg 3.  

Sista anmäningsdag för spelplats är den 31 augusti 2021. 
 
Anmälan föreningar  
 
En separat inbjudan till föreningarna kommer att skickas ut så snart som möjligt men SvFF önskar redan nu 
hjälp med att sprida information gällande tävlingen vidare till föreningarna i Ert distrikt. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 
Tävlingsavdelningen 

 

Arrangörsfrågor: Gert Nilsson 08-735 95 31 

Tävlingsfrågor: Anna Båtelson Höjer  08-735 09 85 
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