
 

SFSUs   ÖNSKEMÅL   FÖR   SPELSCHEMAT   2018 
 
SFSU:s   vision   är   att   ha   fasta   matchtider,   och   matcher   på   så   få   olika   dagar   som   möjligt.   Vi 
ser   helst   lördagar   och   söndagar   som   fasta   matchdagar,   och   vi   vill   att   ett   spikat 
spelschema   sätts   för   hela   säsongen. 
 
Ett   spikat   spelschema   så   tidigt   som   möjligt 
SFSUs   önskan   är   att   spelschema   spikas   så   tidigt   som   det   är   möjligt.   Helst   vill   vi   ha   ett   spelschema 
som   gäller   för   hela   säsongen   när   det   väl   publiceras. 
 
Fler   helgmatcher,   med   fokus   på   lördagsmatcher 
Vi   ser   positivt   på   att   antalet   helgmatcher   har   ökat   sedan   SFSU   började   ge   input   till   SEF   för 
spelschemat.      Trots   ökat   antal   helgmatcher,   så   har   dock   inte   lördagsmatcherna   ökat.   Snarare   har 
lördagsmatcherna   minskat.   Lördagarna   är   den   bästa   speldagen   enligt   SFSU,   därför   önskar   vi   fler 
lördagsmatcher. 
 
Det   är   stor   skillnad   mellan   lagen   där   det   inte   är   en   jämn   fördelning   av   helgmatcher.   Vissa   lag   i 
Allsvenskan   hade   12   bortamatcher   på   helger   samtidigt   som   andra   lag   hade   6   bortamatcher   på 
helger.   Detta   borde   fördelas   jämnare. 
 
Gällande   vardagsmatcher   så   anser   SFSU   att   fredagsmatcher   är   bättre   än   måndagsmatcher   och 
ser   gärna   en   ökning   av   detta   i   jämförelse   med   exempelvis   måndagsmatcher. 
 
Mer   supportervänliga   matchtider 
Under   2017   såg   vi   fortsatt   ett   antal   vardagsmatcher   med   start   18.30,   vilket   är   en   dålig   tid   då 
supportrar   ofta   får   resa   långt   för   sina   matcher.   Många   supportrar   ser   även   17.30-matchen   på 
söndagar   som   något   dåligt   då   man   trots   helgmatch   är   hemma   sent   vid   långa   resor. 
 
Inga   sena   matchflyttar   -   TV-bolagen   ska   inte   påverka   negativt 
Vi   har   med   åren   blivit   mer   och   mer   förskonade   ifrån   sena   matchflyttar   eller   supporterfientliga 
matchtider   som   bestäms   av   TV-bolag.   Vi   ser   fram   emot   fortsatt   positiv   utveckling   och   hoppas   att 
nuvarande   situation   inte   påverkas   av   mästerskap   eller   andra   utmaningar   vi   ser   under   2018. 
 
Vi   har   sett   att   ett   nytt   tv-avtal   har   tecknats   där   vi   hoppas   att   man   har   med   oss   aktiva 
fotbollssupportrar   i   arbetet. 
 
 
 


