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Information ATG Svenska Cupen omg 1-3 HF Syd – Herrar 

Det är under våren 2023 återigen dags för omg 1-3 som kvalificerar till ATG Svenska Cupens 
gruppspel.  
I HF Syd har vi 22 herrlag anmälda till ATG Svenska Cupen. Av dessa är 8 bland de 22 
främsta och de går direkt in i gruppspelet. Övriga 14 lag spelar i distriktskvalet om två 
ytterligare platser i gruppspelet. ( Se lista över anmälda lag sist i detta dokument). 
 
Upplägg omgång 1-3 herrar, HF Syd 
Spelas i tre omgångar med separata spelperioder mellan 9/1-14/5 - 2023. Upplägget följer 
tävlingsreglementet för ATG Svenska Cupen som ni kan läsa om i dokument bifogat till detta 
brev. Observera att de två högst rankade lagen som deltar är direktkvalificerade till 
kvalomgång 3.  

 
I HF Syd för omgång 1-3 herrar gäller följande struktur: 
Omgång 1 (Enkelmatcher) 
Spelas 9-29/1  
 
Omgång 2 (Enkelmatcher) 
Steg 1 – Spelas 6-15/2  
Steg 2 – Spelas 17-27/2  
Steg 3 – spelas 1/3-12/3 
 
Omgång 3 (Dubbelmöte, sammanlagt resultat över 2 matcher) 
Match 1 – spelas 1-7/5 
Match 2 – spelas 8/5-14/5 

Fram till omgång 2 är lottningen ”låst” dvs det är bestämt i lottningen vilka man möter. I 
omgång 3 möter det högst rankade laget av de fyra som kvalificerat sig det lägst rankade 
laget. Det näst högst rankade laget möter det näst lägst rankade laget 
Ranking baseras på sluttabellerna i de färdigspelade serierna säsongen 22/23. 
Lägst rankat lag börjar på hemmaplan i kval 3. 
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Lottning och inplanering av matcher 
De 2 högst rankade lagen som inte är direktkvalificerade till gruppspelet (omgång 4, spelas i 
sommar/höst 2023) går in i omgång 3. Kvarvarande lag från Allsvenskan och div 1, liksom 
det högst rankade div 2 laget går in i omgång 2. Övriga lag från div 2, 3 och 4 spelar alla i 
omgång 1.  

I bifogad excel hittar ni hela kvalträdet/lottningen. 
 
Gällande lottningen är omgång 1 inlottad i tävlingssystemet, övriga omgångar kommer 
finnas i systemet inom kort. 
Vi ber alla lag att redan nu ta kontakt med motståndarlag för att planera in matcherna i 
omgång 1. 
 
När ni är överens om speldag med motståndaren mailar ni match nr, datum, tid och 
hall till : tavling@handbollsyd.se  
 
I kvalträdet framgår också om ni kommer spela hemma eller borta om ni vinner aktuell match 
(gul markering). Vi ber er även att planera för ev hemmamatcher i kommande omgångar 
redan nu, så långt det är möjligt. 
 
OBS: Alla ATG Svenska Cupen matcher i omgång 1 och 2 ska så långt det är möjligt 
spelas på VARDAG, detta för att inte försvåra domartillsättningen eller skapa krockar 
med seriematcher. 
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Anmälda lag ATG Svenska Cupen Herrar, HF Syd 23/24 
 
Direkt till Gruppspel (Omgång 4) 
Amo HK (Allsvenskan) 
HF Karlskrona (Allsvenskan) 
HK Malmö (Handbollsligan) 
IFK Kristianstad (Handbollsligan) 
LUGI HF (Handbollsligan) 
O/V Helsingborg HK (Handbollsligan) 
Vinslövs HK (Allsvenskan) 
Ystad IF HF (Handbollsligan) 
 
Distriktskval, HF Syd (gulmarkerade lag är direktkvalificerade till omgång 3) 
Bjärreds HK (Div 4) 
Eksjö BK (Div 2) 
H43 Lund HF (Div 2) 
Helsingborgs HK (Div 2) 
HK Ankaret (Div 1) 
HK Blå 85 Lund (Div 3) 
HK Drott Halmstad (Allsvenskan) 
IFK Karlskrona (Allsvenskan) 
IFK Ystad HK (Allsvenskan) 
IK Lågan Hörby (Div 1) 
Kävlinge HK (Div 2) 
Lödde Vikings HK (Div 2) 
Stavsten HK (Div 3) 
Växjö HF (Div 2) 


