
Svenska Juniorcupen 2012. 

SvTF presenterar 20:e upplagan av Svenska Juniorcupen, tillika lag-SM 18 år 2012. 
  
Svenska Juniorcupen är en lagtävling för pojkar och flickor, 18 år eller yngre. För i 
år 2012 gäller att vi fortsätter försöket med den ”nya” tävlingsformen, dvs den är 
densamma som 2011 vilket innebär att lagen är indelade i en Sverigegrupp (16 lag) 
och i underliggande div.1-grupper (övriga lag) där vinnarna kvalificerar sig till 
Sverigegruppen 2013. Slutsegrande pojk- resp flicklag (Sverigegrupperna) blir 
Svenska Juniorlagmästare 2012 och erhåller RF:s SM-tecken för 18-års 
klubbjuniorlag. Liksom 2011 är de båda finalmatcherna planerade att spelas i 
samband Junior-SM (12-16 år) på GLTK, Göteborg (prel. 5 april).  

Observera att förlorarna i Sverigegruppens 1:a omgång får spela nedflyttnings-
/kvalmatch där vinnarna behåller platsen i Sverigegruppen 2013. Dessa matcher 
spelas samma datum som 2:a omgången vilket innebär att oavsett vid vinst eller 
förlust i 1:a omgången så är det förutbestämt om det är hemma- eller bortamatch i 
2:a omg. alt. nedflyttnings-/kvalmatchen. 

Ang. nedflyttningsmatcher så har de endast betydelse inför nästa års tävling om 
tävlingsformen blir likartad eller densamma som 2011. 
 

Observera också de olika lagsammansättningarna/ antalet matcher enligt följande: 
 
Pojkar 18 (f.1994 eller senare) omfattande 4 singelmatcher och 2 dubbelmatcher i 
varje Sverigegruppsmatch (inkl.nedflyttnings-/kvalmatcher). I P18 div.1. består 
lagmatcherna av 3 singlar + 1 dubbel. 
 
Flickor 18 (f.1994 eller senare) omfattande 3 singelmatcher och 1 dubbelmatch i 
varje Sverigegruppsmatch (inkl.nedflyttnings-/kvalmatcher). I F18 div.1 består 
lagmatcherna av 2 singlar + 1 dubbel. 
 

Trots att det har tillämpats geografisk lottning har det ändå i vissa fall blivit en del 
matcher med längre resväg till bortamatcherna, det kan därför vara önskvärt att 
Sverigegruppernas "kvartar" (dvs 1:a omg, 2:a omg och nedflyttningsmatch) spelas 
i sammandragningsform på en spelplats i jan/febr. 2012. För att det ska bli aktuellt 
med sammandragning måste alla 4 berörda klubbar vara helt överens. 

 

 

 

 

 

 



Svenska Juniorcupen 2012. 

Nedflyttnings- /kvalmatcher  4-5 febr.  2012.  

Alla lag som förlorar i 1:a omgången i Sverigegrupperna (Pojkar & Flickor) får spela 

nedflyttnings- /kvalmatcher för att få stanna kvar i Sverigegruppen 2013. Samtliga dessa 

pojklagsmatcher består av 4 singelmatcher + 2 dubbelmatcher resp 3 singlar + 1 dubbel för 

flicklagsmatcherna. Vilka lag som möts och spelar hemma resp borta framgår av nedan 

matchprogram.  

Angående nedan nedflyttnings- /kvalmatcher så har de betydelse inför nästa års tävling 

endast om tävlingsformen blir likartad eller densamma som 2012. 

 

Nedflyttnings- /kvalmatcher  POJKAR,  4 febr. 2012. 

(förlorare 1:a omgången Sverigegruppen P18) 

Hemmalag (H) – Bortalag (B)  

förl. Västerås-Fridnäs / SALK (H) – förl. Danderyd / Örebro (B)  

förl. Djursholm / KLTK (H) – förl. Näsbypark / Bålsta (B)  

förl. Lidköping / Karlskrona (H) – förl. Ullevi / Båstad/Göta (B) 

förl. Malmö-Bellevue / Fair Play (H) – förl. Helsingborg / Höllviken (B) 

 

Nedflyttnings- /kvalmatcher  FLICKOR,  5 febr. 2012. 

(förlorare 1:a omgången Sverigegruppen F18) 

Hemmalag (H) – Bortalag (B) 

förl. KLTK / Upsala (H) – förl. Danderyd / TSK Malmen (B) 

förl. SALK / Djursholm (H) – förl. GLTK 1. / Mälarhöjden (B) 

förl. Ystad / GLTK 2. (H) – förl. Båstad/Göta / Malmö-Bellevue (B) 

förl. Näsbypark / Värnamo (H) – förl. Helsingborg / Fair Play (B) 


