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Välkommen till barnfotbollen! 
 

 

Vänligen tänk på att: 

 Det är Barn 

 Det är på lek 

 Föräldrar hejar på allihop 

 Domaren är mänsklig 

 Ditt Barn är inte elitspelare 

 

 

Om du inte förstår detta, vänligen kontakta Hallands 
Fotbollförbund. Vi förklarar gärna! 

035-265 20 20, info@hallandsff.se 
Skriv gärna ut och anslå på idrottsplatsen 
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Spela, lek och lär!  
Spela, lek och lär! är mottot för all barn- och ungdomsfotboll. I barn- och ungdomsfotbollen är det viktigaste 
att ha roligt och utvecklas som fotbollsspelare. Man bör träna dubbelt så många gånger som man spelar 
match. All barn- och ungdomsfotboll i Halland följer Svenska Fotbollförbundets mål och riktlinjer ”Fotbollens 
Spela, Lek och Lär” (FSLL). Ansvaret att följa ovanstående ligger på alla föreningar och alla ledare. 

Begreppen som vi nu använder oss av är Barnfotboll 6-12 år och Ungdomsfotboll 13-19 år 

Hallands FF tog inför spelåret 2013 fram det lilla häftet ”VARNING Känslig läsning” med tio punkter riktat till 
föräldrar inför tränings- och matchtillfällen med sina barn. 

Inför 2014 införde Hallands FF en utbildning ”Grönt Kort – Leda laget” som alla ledare som ska coacha laget i 
match ska ha genomgått. Utbildningsbevis ska visas upp för domaren i mötet före varje match och hänger 
sedan runt halsen på ledaren under matchen. 2017 gäller detta för alla ledare inom den halländska fotbollen 
upp till 19 års ålder. 

Under 2014 började vi erbjuda föreningar och ledare utbildningar i SvFF SpelarUtbildningsPlan (SUP). 
Spelarutbildningsplanen är indelad i nivåer och utgår från att träning och matchen utgör en helhet i spelarens 
utbildning. 
Nivå 1 6-9 år  Fotbollsglädje 
Nivå 2 9-12 år Lära för att träna  
Nivå 3 12-16 år Träna för att lära 
Nivå 4 16 år -  Träna för att prestera 
 
2015 utvecklades Grönt kort till att även omfatta domarna. Domarna som dömer matcher i 5mot5 och 7mot7 
ska ha genomgått utbildningen ”Grönt kort-Leda matchen”. Från 2017 gäller Grönt kort – Leda matchen för 
alla föreningsdomare alltså även domare som dömer 9mot9 och 11mot11 i föreningens regi för spelare 14 år 
och yngre. Distriktsdomare (domare som dömer matcher för spelare 15 år-19 år) har informerats om 
innebörden av Grönt kort. 

Inför säsongen 2017 rekommenderar Halland Fotbollförbund alla föreningar att använda matchvärdar vid alla 
barn- och ungdomsmatcher, se information om detta längre fram i detta dokument. 

Definitioner 
Poolspel – 3-4 fyra lag möts på en av lagens arena för att spela matcher mot varandra. Alla möter alla. 
Rekommendationen är att 3 lag möts. 

Sammandrag – Poolspel med ett stort antal lag som spelar på samma arena men i olika pooler. Varje pool 
innehåller max 4 lag. Rekommendationen är att det är 3 lag i varje pool. Sammandrag kan också göras utan 
pooler då varje lag spelar 3-4 matcher. Rekommendationen är att lagen spelar 3 matcher. 

Serie utan tabell – Enskilda matcher där resultatet i matchen inte sammanräknas i en tabell eller anslås 
offentligt. 

Serie med tabell – Enskilda matcher där resultatet i matchen bokförs och sammanräknas i en tabell med övriga 
matchers resultat i samma serie. 
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Fair play & respect 
Aktiva i barn- och ungdomsfotbollen respekterar vikten av fair play och visar respekt för människor. 

• Vi följer fotbollens regler!  
• Vi respekterar domarens beslut!  
• Vi uppmuntrar till juste spel!  
• Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna!  
• Vi hälsar på varandra före matchen!  
• Vi tackar respektfullt motståndarna och domare, vid mittlinjen efter matchen!  
• Vi arbetar för att hålla fotbollen drog- och dopingfri!  
• Vi har god stil på och utanför planen!  
• Vi använder ett vårdat språk! 
• Som förälder/anhörig talar vi aldrig illa om ledare, motståndare eller domare! 

Kamratandan framhålls 
• Kamratskap ger trygghet, identitet och tillhörighet 
• Att känna sig omtyckt i gruppen är positivt och stärker självkänslan. 

Vi tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet samt motverkar alla former av diskriminering, mobbning 
och nedsättande språk. 

”Varning! Känslig läsning” 
• Idrott för barn skall vara roligt, flytta fokus från resultat till det som varit bra och roligt 
• Kom till träning och match 
• Se domaren som en matchledare – respektera hans/hennes beslut 
• Beröm istället för att kritisera 
• Låt de formella coacherna sköta snacket och coachningen 
• Tänk på ditt kroppsspråk – din reaktion är avgörande för barnet. 
• Använd alltid ett vårdat språk 
• Ha alltid en positiv inställning till motståndare, domare, ledare och alla spelare 
• Hjälp barn och ungdomar att behålla det positiva i minnet 
• Uppmärksamma alla spelare och sätt leken i centrum 

Riktlinjer för föreningsdomare 
• Domaren i alla barn- och ungdomsmatcher upp t.o.m. 14 år ska ha genomgått utbildningen ”Grön Kort 

– Leda matchen” och ska visa upp sitt utbildningsbevis för ledarna i mötet före matchen. 

Observera!  
• Saknar domare eller ledaren utbildningsbevis från Grönt Kort, skickar den som observerar detta ett 

mail till HFF kansli info@hallandsff.se    
• Föreningen och ledaren ansvarar för att laget, ledarna och föräldrarnas uppträdande följer HFF:s givna 

direktiv. 
  

mailto:info@hallandsff.se
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Nya spelformer – framtidens fotboll 
Inledning 
Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya 
spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i 
kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en 
positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen 
skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse. De nya spelformerna har 
tagits fram med hjälp av en projektgrupp, med personer från svensk fotboll. Gruppen representeras av 
personer från SEF, EFD, distrikt och SvFF. 

Syfte 
Syftet med projektet Spelformer är att få fler att spela längre. 

Mål 
Att matchen ska bli ett lär tillfälle för alla barn och ungdomar som spelar fotboll, med utgångspunkt från deras 
behov och glädje.  

Metod 
Projektgruppen har arbetat utifrån nationell och internationell beprövad erfarenhet och forskning. Arbetets 
utgångspunkt har varit SvFF:s spelar- och tränarutbildning samt Fotbollens spela, lek och lär (FSLL). 
 
Bakgrund 
Under arbetet med Spelarutbildningsplanen framkom det att valet av spelform i förhållande till planens yta 
och form var en avgörande faktor när det gäller lärande. Likaså fanns det all anledning att se matchen i barn 
och ungdomsfotboll som en del av träningen. Planen för lärande ska på ett naturligt sätt bestå av både träning 
och match, där utgångspunkten är barnens bästa och deras behov.   
Det fanns även anledning att se över de ”pedagogiska regler och riktlinjer” som ytterligare ger barnen 
möjlighet att lära sig idrotten fotboll. Här var tanken också att ge bästa tänkbara rekommendationer med 
utgångspunkt från lärande och barns behov.  
I arbetet med spelformer har även kopplingen till tränarutbildningen (TRU) varit oerhört viktig. 
Spelarutbildningen berättar vad som ska tränas och tränarutbildningen hur det ska gå till och varför.  

För barnens bästa 
Barn och tränare befinner sig ofta i skilda idrottsvärldar och har olika uppfattningar om vad som är av 
betydelse, något som påverkar förväntningar och beteenden. Barn vill ha roligt, lära sig saker och ha varierade 
träningar. Samtidigt vill de att tränarna hjälper dem att vara fokuserade och skapa förutsättningar för lärande. 
Barnets bästa innebär även att få möjlighet att påverka sin egen situation. Det kan handla om att få bestämma 
om något på träningen eller att barnen får möjlighet att berätta vad de tycker och tänker – att någon lyssnar 
på deras åsikter och tar dem på allvar, vilket påverkar den självbestämmande motivationen. Lika viktigt är det 
att de upplever att matchen är utvecklande. 
Spelformer är den sista pusselbiten som skapar en helhet när det gäller spelar- och tränarutbildning. Målet är 
att alla barn och ungdomar som spelar fotboll ska få möjlighet att uppleva matchen som ett lär tillfälle. 
Övergripande handlar det om att barnen, i en matchsituation, får tillfälle att röra bollen ofta och utföra flera 
fotbollsaktioner. Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt idrottande. Om barnen får möjlighet att påverka, 
visa att de kan och känna tillhörighet i laget skapas motivation för att lära sig fotboll och fortsätta spela. 
Självklart handlar det också om behovet av att få ha roligt och uppleva glädjen i att utvecklas idrottsligt.      
Synsättet i spelarutbildningsplanen, där spelformer ingår, utgår från ett barnrättsperspektiv där 
utgångspunkten är FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Det innebär att barnets bästa 



7 
 

alltid sätts i första rummet och att deras rättigheter och lika värde är vägledande. Spelarutbildningsplanen tar 
hänsyn till barns och ungdomars mognadsnivå. Den har anpassats till deras fysiologiska, psykologiska och 
sociala förutsättningar. Därmed uppfyller spelarutbildningsplanen det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets 
idéprogram) understryker – att idrott för barn ska vara lekfull och allsidig och bygga på barnens egna behov 
och förutsättningar samt ta hänsyn till barnens olika utvecklingstakt.  
Genom rörelser utvecklas barnen och får förståelse för omgivningen genom sin egen förmåga. Rörelseglädjen 
spelar en viktig roll för lärandet och utvecklingen av den idrottsliga förmågan. Barn vill naturligt utvecklas och 
lära sig. En genomtänkt utbildning, med matchen som en del av träningen, ökar förutsättningarna för 
utveckling och långsiktighet. Antalet spelare, ytan och planens form är av betydelse, både vad gäller 
utvecklingen av färdigheter och spelförståelse. 
Barn leker för att det är roligt, och leken är nödvändig för att barn ska må bra och utvecklas. Leken är barnets 
värld där de fantiserar och prövar sina begränsningar. Det är genom leken barnen lär sig att hantera olika 
situationer och utveckla färdigheter, oavsett om det är träning eller match. Det innebär att vi ska skapa bästa 
möjliga förutsättningar för alla barn att utvecklas i samband med match. 

Fem spelformer 
Projektgruppen föreslår fem spelformer (3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7. 9 mot 9 och 11 mot 11). De fem 
spelformernas progression gällande yta och antal spelare är analyserad för att bästa lärandesituation ska 
uppstå. Den generellt mindre plan ytan (3, 5, 7 och 9) är till fördel för spelarutbildning och påverkar antalet 
bollkontakter positivt. Även pedagogiska regler/riktlinjer hjälper ytterligare till och skapar en bra lärsituation. 
Speltiden har generellt ökats och en speltidsgaranti föreslås, för att alla barn ska få möjlighet att spela match 
och utvecklas. Sarg/nät är också något som projektgruppen förordar i spelformerna 3 mot 3 och 5 mot 5. 
Barnen rör bollen oftare, vilket på sikt innebär bättre bollkontroll och spelförståelse. För mer information om 
de nya spelformerna, se HFFs hemsida under fliken Barn och ungdom. 

Kopplingen till SvFF:s Spelarutbildningsplan och Tränarutbildning 
Utgångspunkten för valet av spelform är bland annat innehållet i SvFF:s Spelarutbildningsplan (SUP). Varje 
spelform är synkroniserad med de fyra nivåerna i planen. En noggrann analys har genomförts för att varje del i 
spelarutbildningsplanen ska ha bästa möjliga förutsättningar med utgångspunkt från lärande. Spelets 
utveckling och barns utveckling har övergripande varit vägledande i arbetet att hitta spelform och yta. 
Även Tränarutbildningen (TRU) har haft stor betydelse under arbetets gång där beskrivning av spelet och 
kopplingen till träningsinnehåll haft inverkan på olika val. Likaså har lagets metoder och spelarens färdigheter 
påverkat det slutliga resultatet och då med inriktning på hur. 

Analysdel 
Alla delar i förslaget har prövats och analyserats under perioden augusti – september. För att underlätta 
analysen och förstärka argumenten har de flesta delar i förslaget filmats. Materialet kommer även att 
användas i information och utbildningssyfte. 
På de regionala konferenserna, under våren, fanns det representanter från tävling, domare och utbildning. 
Under konferenserna blev alla SDF informerade om tillvägagångssättet gällande analysfasen. De blev erbjudna 
att delta, i fall det exempelvis finns någon Cup eller manifestation för fotbollen där delar av förslaget kunde 
prövats.  

Nästa steg 
Efter analysfasen ovan är förslaget på ”nya spelformer” färdig, och presenterades till Rikskonferensen 
november 2016 med siktet inställt på ett beslut på svensk fotbolls Representantskap hösten 2017. Nästa år 
2017 blir då ett år där förslaget eller delar av förslaget kan prövas, för att sedan 2018 bli ordinarie verksamhet 
under starka rekommendationer och gäller skarpt från 2019.  
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Matchvärd 
Alla fotbollsmatcher skall spelas efter fotbollens grundläggande värderingar. Det är glädje, gemenskap, fair 
play och en härlig positiv stämning på idrottsplatsen och runt fotbollsplanen. Tyvärr händer det ibland saker 
som vi i fotbollsfamiljen tycker är fullständigt oacceptabelt. 

För att undvika sådana situationer så inför nu Hallands Fotbollförbund en rekommendation för alla föreningar 
att införa matchvärd vid sina fotbollsmatcher för barn- och ungdomar. 

Syftet är skapa en miljö på våra matcher där alla kan ha roligt med fotbollen och en miljö där våra domare trivs 
och ges möjlighet att utvecklas i sin domarroll. 

Föreningens ansvar (rekommendation) 
• Föreningen ansvarar för att alla barn- och ungdomslag i föreningen har matchvärd vid alla sina 

matcher, den som är matchvärd kan inte samtidigt vara ledare/spelar/matchfunktionär för laget vid 
match. 

• Matchvärden skall vara lätt att känna igen genom att bära en väst eller på annat sätt tydligt urskilja sig 
från övriga som är runt planen. 

Matchvärden ska: 
• Stötta domaren innan, under och efter matchen. 
• Agera mot beteende som inte är förenligt med nolltoleransen. 
• Informera ansvariga inom föreningen om eventuella händelser som inte är förenliga med 

nolltoleransen. 

Rekommendationer till matchvärdar 
Genom att vara matchvärd så bidrar du till att skapa en bra miljö på våra matcher 

Innan match 
• Ta emot domare och motståndarlag och presentera dig, informera om att du finns på plats under hela 

matchen och efteråt. 
• Kontrollera så att ledare och domare har sitt Gröna Kort eller domarlegitimation. 
• Presentera domaren för båda lagen innan match och poängtera att domaren är, precis som spelarna, 

under utbildning. 

Under match 
• Stötta domaren under matchens gång 
• Var tillgänglig för domaren under paus, börja med att fråga hur domaren känner sig och hur domaren 

tycker att det går 
• Om någon utanför spelplanen bryter mot nolltoleransen påtala detta för ansvarig ledare 

Efter match 
• Följ domaren till omklädningsrummet 
• Stäm av läget med domaren 
• Informera ansvarig i föreningen och Hallands FF om eventuell händelse som inte är förenlig med 

nolltoleransen via www.svenskfotboll.se/halland/matchvärd 

Meddelande från tävlingskommittéen: 

Som matchvärd har du ej rätt att avbryta matchen eller att 
avvisa en person från idrottsplatsen! 

http://www.svenskfotboll.se/halland/matchv%C3%A4rd
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Nolltolerans 
Vad är olämpligt att göra eller säga som ledare eller förälder? Vid besök på Hallands FFs samtliga matcher 
anser vi i fotbollsfamiljen att följande uppträdande är olämpligt: 

• Att försöka påverka eller ge negativa kommentarer om domsluten. 
• Att använda svordomar mot ledare, spelare och domare. 
• Att använda obscena gester, könsord eller rasistiska uttryck. 

Föräldrarnas 10 budord 
1. Idrott för barn- och ungdomar skall vara roligt, flytta fokus från resultat till det som varit bra och roligt. 
2. Kom till träning och match. 
3. Se domare som en vägledare – respektera domarens beslut. 
4. Beröm istället för att kritisera. 
5. Låt de formella ledarna sköta snacket och coachingen (Skall skötas av den ledare som gått Grönt kort 

kursen – Leda laget). 
6. Tänk på ditt kroppsspråk och din blick – din reaktion är avgörande för barnet. 
7. Använd alltid ett vårdat språk. 
8. Ha alltid en positiv inställning till motståndare, domare, ledare och spelare. 
9. Hjälp barnet/ungdomen att behålla det positiva i minnet. 
10. Uppmärksamma alla spelare och sätt leken i centrum. 

Barnfotboll = 6-12 år Ungdomsfotboll = 13-19 år  

Det finns redan idag ett antal föreningar i Halland som använder sig av matchvärdar med gott resultat. En av 
dessa föreningar är Skottorps IF som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Kontakta Ola Nilsson i Skottorps 
IF för mer information om deras arbete. 

Ola når du på 070-581 82 23 eller via e-post på ola@el-tele.se 

Övriga föreningar som också använder sig av matchvärdar och som kan tänka sig att dela med sig av sina 
erfarenheter får gärna höra av sig till HFF via e-post till info@hallandsff.se så kan vi förmedla 
kontaktuppgifterna. 

  

mailto:ola@el-tele.se
mailto:info@hallandsff.se
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Ledar- och domarinformation ”Grönt kort – Leda laget”  
Varför Grönt kort? 
Hallands Fotbollförbund började under 2014 med att utbilda alla ledare som skall leda ett lag i match i åldrarna 
upp till och med 12 år för behörighet med Grönt Kort – Leda laget. Ursprunget i detta var att vi vill säkerställa 
barns och längre fram även ungdomars möjlighet att spela fotboll utifrån den vision som är antagen av de 
halländska föreningarna. Barn och ungdomar skall ha möjlighet att spela fotboll i en sund och utbildande miljö 
där resultat är underordnat utveckling, prestation och utbildning. 

Utbildning i Grönt kort – Leda laget 
Grönt kort – Leda laget gäller nu all barn- och ungdomsfotboll i Halland. Samtliga ledare som ska leda lag med 
spelare upp till 19 år i match, ska före säsongen 2017 genomgå utbildning. Utbildningen är ca 3h. Den kan ske 
via HFF centrala utbildningar eller internt på hemmaplan i föreningen. 

Vad innebär Grönt kort - Leda laget för ledaren? 
Att vara innehavare av ett Grönt Kort innebär att ledaren är representant för sitt lag, sin förening och för 
Hallands Fotbollförbund, ledaren ska också vara ett föredöme för barn och ungdomar. Ledaren förväntas 
uppträda med spelarens bästa för ögonen, ta tillvara deras intressen och verka för deras bästa. Det gröna 
kortet är personligt och varar i tre år sedan är det dags att på nytt utbilda sig i en fortbildningskurs. Kortet 
hänger synligt om halsen på ledaren under matchen. 

Vad innebär Grönt kort - Leda laget för föreningsdomaren? 
Det är ledare och domare som tillsammans leder matchen och ser till att den blir ett inlärningstillfälle för 
spelarna. Ansvaret är fördelat lika mellan dessa tre. Detta samspel är oerhört viktigt för att bilda ett 
utvecklande klimat. Ledare och domare samlas innan matchen för att presentera sig och samtala kort om 
förutsättningarna för matchen. Då visar domaren sin legitimation och ledarna sitt gröna kort. Finns det något 
som är viktigt för de andra att veta? Ex. kanske spelarna inte har spelat så många matcher och behöver hjälp 
av domaren att förstå reglerna. Ledaren har ett ansvar gentemot domaren, många ungdomsdomare är i början 
av sin utbildning och kan behöva stöttning under och efter matchen. Kanske är det domarens första match och 
feedback i ett utbildande klimat är viktigt.  

Vad innebär Grönt kort - Leda laget för distriktsdomaren? 
Under en match är domarens uppdrag att leda matchen utifrån rådande spelkultur, sin speluppfattning och 
spelregler för fotboll tillsammans med de riktlinjer som gäller för halländsk barn- och ungdomsfotboll. 
Matchen skall ledas utifrån ett utvecklande perspektiv. Ett annat av domarens uppdrag är att tillgodogöra sig 
den egna utbildningen. Domaren behöver precis som spelarna ett utbildande klimat. 

Som innehavare av Grönt kort är ledaren ansvarig för sig själv, sitt lag, sina spelare och för sin publik. Grönt 
kort innebär också att om ledaren har frågor eller synpunkter på domslut, ett annat lags ledare eller liknande 
så tas de enskilt med den det berör, ex i halvlek(för barnen och de yngre ungdomarna)eller efter matchen och 
alltid i ett utbildande klimat. Det gröna kortet är personligt och varar i tre år sedan är det dags att på nytt 
utbilda sig i en fortbildningskurs. Kortet hänger synligt om halsen på ledaren under matchen. 

Saknar ledaren Grönt kort? Skicka ett mail till HFF kansli info@hallandsff.se  och meddela vilken förening och 
vilket lag det gäller. 

Föräldrautbildning – Grönt Kort 
På HFF hemsida under Barn&Ungdom finns ett bildspel som ledare kan använda för att utbilda lagets föräldrar 
i Grönt kort. Till bildspelet finns också en text som stöd till ledaren. 

  

mailto:info@hallandsff.se
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Så här spelar vi 3 mot 3 
I Halland har vi inte tidigare angivit spel 3 mot 3. Under 2017 finns möjligheten att prova på detta i enlighet 
med riktlinjer som SvFF tagit fram. 

2018 kan det bli starka rekommendationer från SvFF att genomföra detta och från 2019 ett beslut att det skall 
gälla fullt ut i enlighet med föregående text om ”Nya spelformer”. 

 SvFF Nya spelformer 
Ålder 6-7 
Spelform 3 mot 3 
Nivå SUP Nivå 1 - Fotbollsglädje 
SUP spelets utveckling Spelaren – Individuellt 

spel 
TRU beskrivning av spelet Hög aktivitet, Många 

bollkontakter, Lekfullt 
Planstorlek 15x10 med sarg/nät 

15x12 utan sarg 
Målstorlek 1,5 x 1 meter 
Bollstorlek 3 
Minsta antal matchbollar 3 
Speltid, poolspel 4 x 3 minuter 
Garanterad speltid, 
poolspel 

24 minuter 

Antal matcher vid 
poolspel 

4 

Antal rekommenderade 
spelare 

6 ingen mv 

Domare Föreningsdomare 
Offside Nej 
Retreat line Nej 
Extra spelare Ja 
Igångsättning - 
utespelare 

Inspel, kortpass 
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Så här spelare vi 5 mot 5 
Fotboll 5mot5 spelas utomhus av 6-9 åringar och skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med 
mycket bollkontakt. Se matris för barn- och ungdomsfotbollen i Halland, markerad i ljusblått. 

Angivelserna i matrisen gäller för spel i Halland under 2017. Andra delen av matrisen är de angivelser som 
föreslås gälla för de ”Nya spelformerna”. 

Under 2017 får lag i matcher komma överens om att följa angivelserna för de ”Nya spelformerna” istället för 
de som anges under HFF 2017. Likaså kan föreningar som ansöker om tillstånd för att arrangera cup i sina 
tävlingsbestämmelser följa angivelserna i de ”Nya spelformerna”. 

Riktlinjer för spelet  
• När målvakten har bollen och står i begrepp att starta spelet skall det anfallande laget få chansen till 

speluppbyggnad med ett passningsspel efter marken. Det försvarande laget backar hem till 
mittlinjen så att målvakten kan rulla eller passa ut bollen till sina backar som skall kunna få chansen 
att vända upp och passa bollen vidare innan de hamnar under press från attackerande spelare. 
(Ansvaret för att ovanstående följs ligger på ledarna för respektive lag.) 

• På samma sätt är det anfallande lagets ansvar att inte sparka långa ut- och insparkar. Vi vet att för 
spelarnas egen utveckling så är det bättre med passningsspel efter marken än långa utsparkar och 
kamp. Tänk på vad som är långsiktigt bra för era spelare och optimera inte endast matchens resultat. 

• Straffområde används inte. Frisparkar är direkta. Avstånd för motspelare är 5 meter.  
I övrigt hänvisas till ”Spelregler för fotboll”. 

Riktlinjer för spelare  
• Benskydd ska användas av alla spelare både vid match och träning. 
• Spelare får EJ ha smycken på sig varken under träning eller under match. (ej tillåtet att tejpa). 

Riktlinjer för ledare 
• Registrering av spelarna görs i FOGIS fr.o.m. det år de fyller 12 år. Detta gäller även för de som deltar i 

F11 och P11 arrangerade av HFF. HFF uppmanar generellt alla föreningar att registrera sina spelare i 
FOGIS när spelarna börjar i föreningen. 

• Före matchen ska ledaren för respektive lag läsa upp följande tre punkter för spelarna och föräldrarna 
o Tänk på att unga domare ofta är under utbildning. Respektera det! 
o Domaren ser inte allt. Respektera det! 
o Föregå med gott exempel. Tänk på ditt språk och klaga inte på domslut! 

• Ledare och spelare står på ena långsidan, föräldrar och publik på andra. Ledarna är föreningsklädda.  
• Matchen är en del av träningen. Tänk på vad som är långsiktigt bra för era spelare och optimera inte 

endast matchens resultat. 
• Det ska vara positiva tongångar runt plan vid barn- och ungdomsmatcher  

o Ledarna sköter byten och uppmuntrar sina spelare att göra det man övat på träningen 
o Alla runt planen undviker att instruera bollhållaren, låt denne fatta beslut själv. 
o Respektera domaren och låt denne instruera om spelarna råkar göra fel 

• Det är viktigt att alla barn som är uttagna till match får: 
o spela lika mycket i matchen, turas om att starta matcherna, spela på olika platser i laget (även 

målvakt), turas om att vara lagkapten. 
• Vi uttrycker en stark rekommendation att spelarna deltar i sin åldersklass. 

 

  



13 
 

 HFF 2017 SvFF Nya spelformer 
Ålder 6-9 6-7 8-9 
Spelform 5 mot 5 3 mot 3 5 mot 5 
Nivå SUP  Nivå 1 - Fotbollsglädje Nivå 1 - Fotbollsglädje 
SUP spelets utveckling  Spelaren – Individuellt 

spel 
Spelaren – Individuellt 
spel 

TRU beskrivning av spelet  Hög aktivitet, Många 
bollkontakter, Lekfullt 

Hög aktivitet, Många 
bollkontakter, 
Individuella färdigheter 

Planstorlek Max 40 x 20 meter 15x10 med sarg/nät 
15x12 utan sarg 

8år – 1. 30x15 med sarg 
2. 30x20 utan sarg 
9år – 1. 30x20 utan sarg 
2. 30x15 med sarg 

Målstorlek 3 x 2 meter 1,5 x 1 meter 3 x 1,5 meter 
Bollstorlek 3 3 3 
Minsta antal matchbollar 1 3 3 
Speltid, enskild match 2 x 20 minuter  3 x 15 minuter 
Speltid, poolspel Max 2 x 15 minuter 4 x 3 minuter 3 x 10 minuter 
Garanterad speltid, 
enskild match 

  30 minuter 

Garanterad speltid, 
poolspel 

 24 minuter 60 minuter 

Antal matcher vid 
poolspel 

2-3 4 3 

Antal tillåtna spelare 10   
Antal rekommenderade 
spelare 

7 6 ingen mv 7 

Domare Föreningsdomare – 
Grönt kort – Leda 
matchen 

Föreningsdomare Föreningsdomare 

Offside Nej Nej Nej 
Retreat line Ja, ½ plan alltid Nej Ja, ½ plan alltid 
Extra spelare Nej Ja Ja 
Igångsättning - 
utespelare 

Inspel, kortpass Inspel, kortpass Inspel, kortpass 

Igångsättning – målvakt Rulla  Rulla 
Tillbakaspel till målvakt Ja  Ja 
Straffområde Nej   
Frisparkar Direkt, 5 meters avstånd   
Dispens 2 st överårig (1år)tillåts   
Grönt kort Ledare som coachar lag i 

match skall ha 
genomgått kursen Leda 
laget och bära kortet 
runt halsen vid match 

  

Matchvärd Rekommenderas   
Spel genomföras i Poolspel eller 

Poolspel i sammandrag 
eller sammandrag utan 
poolspel 

  

Resultat Bokförs ej   
Tabeller  Nej   
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Så här spelare vi 7 mot 7 
Fotboll 7mot7 spelas utomhus av 10-12 åringar och skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med 
mycket bollkontakt. Se matris för barn- och ungdomsfotbollen i Halland, markerad i ljusblått. 

Angivelserna i matrisen gäller för spel i Halland under 2017. Andra delen av matrisen är de angivelser som 
föreslås gälla för de ”Nya spelformerna”. 

Under 2017 får lag i matcher komma överens om att följa angivelserna för de ”Nya spelformerna” istället för 
de som anges under HFF 2017. Likaså kan föreningar som ansöker om tillstånd för att arrangera cup i sina 
tävlingsbestämmelser följa angivelserna i de ”Nya spelformerna”. 

Riktlinjer för spelet  
• När målvakten har bollen och står i begrepp att starta spelet skall det anfallande laget få chansen till 

speluppbyggnad med ett passningsspel efter marken. Det försvarande laget backar hem till 1/3-dels 
plan (retreat line) så att målvakten kan rulla eller passa ut bollen till sina backar som skall kunna få 
chansen att vända upp och passa bollen vidare innan de hamnar under press från attackerande 
spelare. (Ansvaret för att ovanstående följs ligger på ledarna för respektive lag.) 

• På samma sätt är det anfallande lagets ansvar att inte sparka långa ut- och insparkar. Vi vet att för 
spelarnas egen utveckling så är det bättre med passningsspel efter marken än långa utsparkar och 
kamp. Tänk på vad som är långsiktigt bra för era spelare och optimera inte endast matchens resultat. 

• Inkast görs om bollen passerar sidlinjen. Domaren instruerar och låter samma spelare göra om inkastet 
om det inte utförs rätt. 

I övrigt hänvisas till ”Spelregler för fotboll”. 

Riktlinjer för spelare  
• Benskydd ska användas av alla spelare både vid match och träning. 
• Spelare får EJ ha smycken på sig varken under träning eller under match. (ej tillåtet att tejpa). 

Riktlinjer för ledare 
• Registrering av spelarna görs i FOGIS fr.o.m. det år de fyller 12 år. Detta gäller även för de som deltar i 

F11 och P11 arrangerade av HFF. HFF uppmanar generellt alla föreningar att registrera sina spelare i 
FOGIS när spelarna börjar i föreningen. 

• För F12 och P12 skall laguppställning skrivas ut elektroniskt via FOGIS, den ska vara komplett med 
person- och tröjnummer. Laguppställningen lämnas till domaren innan match och efter matchen 
sparas de av hemmalaget tills resultatet är inlagt i FOGIS. Hemmalaget ansvarar för att rapportera in 
resultatet för matchen vilket görs direkt efter matchens slut via sms, se riktlinjer för 11-mannafotboll. 
Inrapportering av resultatet görs endast för att visa att matchen är spelad. 

• Före matchen ska ledaren för respektive lag läsa upp följande tre punkter för spelarna och föräldrarna 
o Tänk på att unga domare ofta är under utbildning. Respektera det! 
o Domaren ser inte allt. Respektera det! 
o Föregå med gott exempel. Tänk på ditt språk och klaga inte på domslut! 

• Ledare och spelare står på ena långsidan, föräldrar och publik på andra. Ledarna är föreningsklädda.  
• Matchen är en del av träningen. Tänk på vad som är långsiktigt bra för era spelare och optimera inte 

endast matchens resultat. 
• Det är viktigt att alla barn som är uttagna till match får: 

o spela lika mycket i matchen, turas om att starta matcherna, spela på olika platser i laget (även 
målvakt), turas om att vara lagkapten. Ledarna sköter byten och uppmuntrar sina spelare att 
göra det man övat på träningen.  

• Vi uttrycker en stark rekommendation att spelarna deltar i sin åldersklass. Vi rekommenderar också att 
lagen undviker att spela med underåriga spelare. Ett antal att rätta sig efter är att hälften av lagets 
spelare har åldern inne för åldersklassen. 
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 HFF 2017 SvFF Nya spelformer 
Ålder 10 – 12 år 10 – 12 år 
Spelform 7 mot 7 7 mot 7 
Nivå SUP  Nivå 2 – Lära för att träna 
SUP spelets utveckling  Medspelare nära. 

Kollektivt spel med få spelare. 
TRU beskrivning av spelet  Grundförutsättningar och färdigheter i 

spelet 
Planstorlek Max 60 x 40 meter 10-11 år – 50 x 30 meter 

12 år – 55 x 35 meter 
Målstorlek 5 x 2 meter 5 x 2 meter 
Bollstorlek 4 4 
Minsta antal matchbollar 1 3 
Speltid, enskild match 3 x 20 minuter 3 x 20 minuter 
Speltid, poolspel 3 x 10 minuter  
Garanterad speltid, 
enskild match 

 40 minuter 

Antal matcher vid 
poolspel 

2-3  

Antal tillåtna spelare 12 12 
Antal rekommenderade 
spelare 

10 10 

Domare Föreningsdomare – Grönt kort – 
Leda matchen 

Föreningsdomare 

Offside Nej 10-11 år – Nej 
12 år – Ja, sista 1/3 del 

Retreat line Ja, 1/3 plan alltid Ja, 1/3 dels plan vid döboll 
Extra spelare Nej Ja 
Igångsättning - 
utespelare 

Inkast 10-11 år – Inspel, kortpass 
12 år – Inkast 

Igångsättning – målvakt Rulla, Kasta Rulla, Kasta 
Tillbakaspel till målvakt Ja Ja, endast fötter 
Straffområde Ca 30 x 12 meter  
Dispens 2 st överårig (1år)tillåts  
Grönt kort Ledare som coachar lag i match 

skall ha genomgått kursen Leda 
laget och bära kortet runt halsen 
vid match 

 

Matchvärd Rekommenderas  
Spel genomförs i Enskilda matcher 

Poolspel 
 

Resultat 10 år Bokförs ej 
11-12 år Rapporteras in i Fogis men 
visas ej.  

 

Tabeller Nej  
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Så här spelare vi 9 mot 9 
Fotboll 9mot9 spelas utomhus av 12-14 åringar och skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med 
mycket bollkontakt. Se matris för barn- och ungdomsfotbollen i Halland, markerad i ljusblått. 

Angivelserna i matrisen gäller för spel i Halland under 2017. Andra delen av matrisen är de angivelser som 
föreslås gälla för de ”Nya spelformerna”. 

Under 2017 får lag i matcher komma överens om att följa angivelserna för de ”Nya spelformerna” istället för 
de som anges under HFF 2017. Likaså kan föreningar som ansöker om tillstånd för att arrangera cup i sina 
tävlingsbestämmelser följa angivelserna i de ”Nya spelformerna”. 

Riktlinjer för spelet  
• När målvakten har bollen och står i begrepp att starta spelet skall det anfallande laget få chansen till 

speluppbyggnad med ett passningsspel efter marken. Det försvarande laget backar hem till 1/3-dels 
plan så att målvakten kan rulla eller passa ut bollen till sina backar som skall kunna få chansen att 
vända upp och passa bollen vidare innan de hamnar under press från attackerande spelare. 
(Ansvaret för att ovanstående följs ligger på ledarna för respektive lag.) 

I övrigt hänvisas till ”Spelregler för fotboll”. 

Riktlinjer för spelare  
• Benskydd ska användas av alla spelare både vid match och träning. 
• Spelare får EJ ha smycken på sig varken under träning eller under match. (ej tillåtet att tejpa). 

Riktlinjer för ledare 
• Registrering av spelarna görs i FOGIS fr.o.m. det år de fyller 12 år. 
• Laguppställning ska skrivas ut elektroniskt via FOGIS, den ska vara komplett med person- och 

tröjnummer. Laguppställningen lämnas till domaren innan match och efter matchen sparas de av 
hemmalaget tills resultatet är inlagt i FOGIS. Hemmalaget ansvarar för att rapportera in resultatet för 
matchen vilket görs direkt efter matchens slut via sms, se riktlinjer för 11-mannafotboll. Inga tabeller 
förekommer i F12 och P12. 

• Före matchen ska ledaren för respektive lag läsa upp följande tre punkter för spelarna och föräldrarna 
o Tänk på att unga domare ofta är under utbildning. Respektera det! 
o Domaren ser inte allt. Respektera det! 
o Föregå med gott exempel. Tänk på ditt språk och klaga inte på domslut! 

• Ledare och spelare står på ena långsidan, föräldrar och publik på andra. Ledarna är föreningsklädda.  
• Matchen är en del av träningen. Tänk på vad som är långsiktigt bra för era spelare och optimera inte 

endast matchens resultat. 
• Det ska vara positiva tongångar runt plan vid barn- och ungdomsmatcher  

o Ledarna sköter byten och uppmuntrar sina spelare att göra det man övat på träningen 
o Alla runt planen undviker att instruera bollhållaren, låt denne fatta beslut själv. 
o Respektera domaren och låt denne instruera om spelarna råkar göra fel 

• Det är viktigt att alla barn som är uttagna till match får: 
o spela lika mycket i matchen, turas om att starta matcherna, spela på olika platser i laget (även 

målvakt), turas om att vara lagkapten 
• Vi uttrycker en stark rekommendation att spelarna deltar i sin åldersklass. Vi rekommenderar också att 

lagen undviker att spela med underåriga spelare. Ett antal att rätta sig efter är att hälften av lagets 
spelare har åldern inne för åldersklassen. 
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 HFF 2017 SvFF Nya spelformer 
Ålder 12-14 år 13-14 år 
Spelform 9 mot 9 9 mot 9 
Nivå SUP  Nivå 3 – Träna för att lära 
SUP spelets utveckling  Medspelare långt ifrån. 

Kollektivt spel med flera spelare. 
TRU beskrivning av spelet  Lagets metoder med hög 

delaktighet och många 
fotbollsaktioner 

Planstorlek 
Str omr – str omr 

12 - 13 år – max 75 x 50 meter 
14 år – max 75 x 60 meter 

13 år – 65 x 50 meter 
14 år – 72 x 55 meter 

Målstorlek 12-13 år – 5 x 2 meter 
14 år – 7,32 x 2,44 meter 

7,32 x 2,2? meter 

Bollstorlek 12-13 år – 4 
14 år – 5 

13 år – 4 
14 år – 5 

Minsta antal matchbollar 1 5 
Speltid, enskild match 12-13 år – 2 x 30 minuter 

14 år – 2 x 35 minuter 
3 x 25 minuter 

Garanterad speltid, 
enskild match 

 50 minuter 

Antal tillåtna spelare 14 14 
Antal rekommenderade 
spelare 

12 12 

Domare Föreningsdomare, Grönt kort – Leda 
matchen 

Distriktsdomare? 

Offside Ja Ja, sista 1/3 delen 
Retreat line Ja, 1/3 plan alltid Ja, 1/3 dels plan vid döboll 
Extra spelare Nej Nej 
Igångsättning - 
utespelare 

Inkast Inkast 

Igångsättning – målvakt 12-13 år – Rulla, Kasta 
14 år – Valfri 

Valfri 

Tillbakaspel till målvakt Ja, endast fötter Ja, endast fötter 
Straffområde 30 x 12 meter  
Dispens 2 st överårig (1år äldre)tillåts utan 

särskilt tillstånd 
 

Grönt kort Ledare som coachar lag i match skall ha 
genomgått kursen Leda laget och bära 
kortet runt halsen vid match 

 

Matchvärd Rekommenderas  
Spel sker i HFFs serier 12 år – serier utan resultatredovisning 

och tabell 
13-14 år – Seriespel 

 

 

 

  



18 
 

Spelplanen 
9mot9 spelas på längden av en 11-mannaplan, från straffområde till straffområde, 12-13 år ca 68-72x50 där 
båda långsidor konas eller så gör man som bilden nedan visar, 14 år ca68-72x60m. I de fall som det finns 
separata 9-mannaplaner, s.k. ungdomsplaner, är detta att föredra. 
Nedan ses ett exempel (Alternativ B)på hur avgränsning kan göras för 9-mannaplan på befintlig 11-manna 
plan. 
Straffområdet är 30x12 meter oavsett om 7-, eller 11-mannamål används. 
Straffområdet kan markeras med s.k. gummiplattor eller låga konor. Spray går ju också bra att använda för att 
markera hörnen. 
Avstånd till straffpunkten för 7-mannamål (5x2m) är 9m och till straffpunkten för 11-mannamål är 11

 
I övrigt hänvisas till ”Spelregler för fotboll”, HFF tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser. 
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Så här spelar vi 11 mot 11 
Fotboll 11mot11 spelas utomhus av 14-19 åringar och skall lära våra ungdomar att spela fotboll på ett lekfullt 
sätt med mycket bollkontakt. Se matris för ungdomsfotbollen i Halland, markerad i ljusblått.  

Angivelserna i matrisen gäller för spel i Halland under 2017. Andra delen av matrisen är de angivelser som 
föreslås gälla för de ”Nya spelformerna”. 

Under 2017 får lag i matcher komma överens om att följa angivelserna för de ”Nya spelformerna” istället för 
de som anges under HFF 2017. Likaså kan föreningar som ansöker om tillstånd för att arrangera cup i sina 
tävlingsbestämmelser följa angivelserna i de ”Nya spelformerna”. 

Riktlinjer för spelare  
• Benskydd ska användas av alla spelare både vid match och träning. 
• Spelare får EJ ha smycken på sig varken under träning eller under match. (ej tillåtet att tejpa). 

Riktlinjer för ledare 
• Registrering av spelarna görs i FOGIS fr.o.m. det år de fyller 12 år. Det år spelaren fyller 15 år skall 

föreningen göra en ny registrering av spelaren. 
• Laguppställning ska skrivas ut elektroniskt via FOGIS, den ska vara komplett med person- och 

tröjnummer. Laguppställningen lämnas till domaren senast 30 minuter innan match. 
• I matcher med distriktsdomare (P15-16, P17-19, F15-16, F16-19 och samtliga DM-matcher) skall 

domaren spara laguppställningen tills allt är infört i FOGIS och lagen godkänt den (inom 72 timmar 
efter matchens slut). 

• Hemmalaget ansvarar för att rapportera in resultatet direkt efter matchens slut via sms till 0730-
126 126 *matchnummer, *mellanslag, *hm-bm (hemmamål-bortamål). Matcher där WO lämnats skall 
ej rapporteras. Det lag som lämnat WO skall meddela detta omgående till HFF kansli 
info@hallandsff.se 

• I matcher med föreningsdomare (P14) skall hemmalaget spara laguppställningarna till resultatet är 
inlagt i FOGIS. Hemmalaget ansvarar för att rapportera in resultatet. 

• Före matchen ska ledaren för respektive lag läsa upp följande tre punkter för spelarna och föräldrarna 
o Tänk på att unga domare ofta är under utbildning. Respektera det! 
o Domaren ser inte allt. Respektera det! 
o Föregå med gott exempel. Tänk på ditt språk och klaga inte på domslut! 

• Ledare och spelare står på ena långsidan, föräldrar och publik på andra. Ledarna är föreningsklädda.  
• Matchen är en del av träningen. Tänk på vad som är långsiktigt bra för era spelare och optimera inte 

endast matchens resultat. 
• Det ska vara positiva tongångar runt plan vid ungdomsmatcher 

o Ledarna sköter byten och uppmuntrar sina spelare att göra det man övat på träningen 
o Alla runt planen undviker att instruera bollhållaren, låt denne fatta beslut själv. 
o Respektera domaren och låt denne instruera om spelarna råkar göra fel 

• Det är viktigt att alla barn som är uttagna till match får: 
o spela lika mycket i matchen, turas om att starta matcherna, spela på olika platser i laget (även 

målvakt), turas om att vara lagkapten 
• Vi uttrycker en stark rekommendation att spelarna deltar i sin åldersklass. I åldersgrupperna 14, 15, 

och 16 år är rekommendationen att hälften av lagets spelare har åldern inne för åldersklassen. 

I övrigt hänvisas till: 
• Spelregler för fotboll 
• HFF tävlingsbestämmelser 
• HFF representationsbestämmelser.  

mailto:info@hallandsff.se
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 HFF 2017 SvFF Nya spelformer 
Ålder 14 – 19 år 15 – 16 år 17 – 19 år 
Spelform 11 mot 11 11 mot 11 11 mot 11 
Nivå SUP  Nivå 3 – Träna för att lära Nivå 4 – Träna för 

att prestera 
SUP spelets utveckling  Medspelare långt ifrån. 

Kollektivt spel med 
många spelare. 

Medspelare längst 
ifrån. 
Kollektivt spel 
med hela laget. 

TRU beskrivning av spelet  Lagets spel med fokus på roller, metoder och 
arbetssätt. 

Planstorlek Minst 100 x 60 meter 105 x 65 meter 
Målstorlek 7,32 x 2,44 meter 7,32 x 2,44 meter 
Bollstorlek 5 5 
Minsta antal matchbollar 3 5 
Speltid, enskild match 14 år – 2 x 35 minuter 

15-16 år – 2 x 40 minuter 
17-19 år – 2 x 45 minuter 
I DM förlängning – 2 x 10 
minuter 

15 år – 2 x 40 minuter 
16-19 år 2 x 45 minuter 

Garanterad speltid, 
enskild match 

 15 år – 40 minuter 
16-19 år – 45 minuter 

Antal tillåtna spelare 16 16 
Antal rekommenderade 
spelare 

14 14 

Domare 14 år – Föreningsdomare – 
Grönt kort – Leda matchen 
15-19 år – Distriktsdomare 

Distriktsdomare 

Offside Ja Ja ½ plan 
Retreat line Nej Nej 
Extra spelare Nej Nej 
Igångsättning - 
utespelare 

Inkast Inkast 

Igångsättning – målvakt Valfri Valfri 
Tillbakaspel till målvakt Ja, endast fötter Ja, endast fötter 
Straffområde 40 x 16 meter  
Dispens 14-16 år 2 st överårig (1år 

äldre)tillåts utan särskilt 
tillstånd  
17-19 år 3 st överåriga tillåts 
varav max 2 st 1år äldre och 1 
st oavsett ålder utan särskilt 
tillstånd. 

 

Grönt kort Ledare som coachar lag i 
match skall ha genomgått 
kursen Leda laget och bära 
kortet runt halsen vid match 

 

Matchvärd Rekommenderas  
Spel sker i HFFs serier 
och HFF DM 

Seriespel 
DM 14, 15, 16 och 18 år 
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Checklista vid poolspel och sammandrag 
När man fått ett poolspel/sammandrag tilldelat 

• Boka planer och omklädningsrum för poolspel/sammandraget.  
Försök att lägga sammandraget en förmiddag så kan man linjera och ställa iordning mål 
kvällen innan. 

• Göra spelprogram. 
• Ev. informera föräldrarna om att det kommer att behövas hjälp med sammandraget. Kiosk, 

grill, städning m.m. 
• Tillsätt domare. 

 
Senast två veckor innan poolspel/sammandraget. 

• Skicka ut kallelse, spelprogram och kontaktuppgifter till deltagande lag.  
• Kontrollera domartillsättningen och notera domarens/domarnas kontaktuppgifter. 
• Gör klart organisation och uppgifter, informera föräldrar (eller andra) om fördelning och 

ansvar. Följ föreningens rutiner. 
 
Veckan innan poolspel/sammandraget. 

• Kontakta domare och säkerställ att de fått uppgifter om datum, tid mm. 
• Säkerställ tillgång till klubblokal, kiosk, omklädningsrum samt rutiner för larm mm. 
• Skriv ut lappar på dörrarna till omklädningsrummen vart lagen skall byta om.  
• Säkerställ att nödvändigt material finns på plats gällande genomförande och försäljning. 
• Förbered utbetalning av domares ersättning i enlighet med föreningens rutiner. 

 
Kvällen innan (eller i god tid innan poolspel/sammandraget börjar.) 

• Linjera/Markera upp planerna. 
• Förebered bollar.  
• Plocka ihop västar som bortalaget kan använda sig av om lagen har samma färg på tröjorna 

eller om en målvaktströja har samma färg som motståndarlaget. 
• Säkerställ att det finns domartröjor i omklädningsrummet för domarna.  
• Kontrollera tillgång till nycklar mm. 

 
Innan poolspel/sammandraget börjar. 

• Lås upp omklädningsrummen.  
• Sätt upp lappar med lagens namn på dörrarna till omklädningsrummen. 
• Sätt upp spelschema vid omklädningsrum och kiosk eller annan strategisk plats.  
• Placera tre bollar i varje mål. 
• Vid behov placera ut vägvisare till IP. 
• Västar placeras vid varje plan så bortalaget kan ta på sig om de har samma färg på tröjorna.  
• Ta emot domarna och gå igenom regler och speltid. 
• Påminn domaren att de ber ledarna visa sina gröna kort samt att domaren visar sitt eget. Var 

noga med att förklara att det är deras domslut som gäller. Blir det problem med några 
föräldrar så vänder de sig till arrangerande förenings ledare som tar diskussionen med 
föräldrarna och ändra ledare. Stötta och kom med råd till våra föreningsdomare. 
 

Efter poolspel/sammandraget 
• Följ föreningens rutiner för att stänga omklädningsrum, kiosk mm 
• Följ föreningens rutiner för administration av domares ersättning 
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Information om föreningsdomarutbildningar 
HFF erbjuder en kurs för 9-11-mannadomarna och sedan 2015 en annan kurs för 5-7-mannadomarna. 
Kurserna leds av en klubbinstruktör utsedd av HFF. 

HFF rekommenderar att nya domare först går kursen 5mot5/7mot7 och provar på att döma först matcher 
5mot5 och därefter 7mot7. Vissa föreningar har en värd eller fadder som tar hand om domaren vid matcherna 
för att finnas som ett stöd. HFF rekommenderarar att föreningen utser Matchvärd.  

Nästa steg är att gå Ungdomsdomarkursen för att börja döma matcher 9mot9 och 11mot11. När domaren 
dömt i föreningen 2-4år önskar vi att föreningen rekommenderar domaren att gå en grundkurs för 
distriktsdomare, Steg 1. 

5mot5 och 7mot7 ”Grönt kort-Leda matchen” 
Kursen för de som ska döma 5mot5 och 7mot7 matcher är 4 lektionspass á 45min, ca 3h, varav ungefär hälften 
är praktik. Den heter ”Grönt kort – Leda matchen” 

Material som ingår är pipa, häfte ”Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll” samt informationsblad om Grönt 
kort-Leda laget.  

Praktiken kan genomföras på t.ex. en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en idrottshall. Tips, 
är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp. 

9mot9 och 11mot11 ”Grönt kort – Ungdomsdomare” 
Kursen för de som ska döma 9mot9 och 11mot11 i föreningen är som tidigare år sex lektionspass á 45min, ca 
4,5h. Den heter ”Grönt kort – Ungdomsdomare”. Material som ingår är regelbok, häfte ” Riktlinjer för barn- 
och ungdomsfotboll” samt informationsblad om Grönt kort-Leda laget. Minst en timme av utbildningen ska 
vara praktik ute så deltagarna ska vara ombytta. 

Praktiken kan genomföras på t.ex. en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en idrottshall. Tips, 
är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp. 

Boka kurs 
Kurserna bokas genom att föreningen tar kontakt med klubbinstruktör i lokal domarklubb eller 
Jorgen@hallandsff.se på HFF kansli och bestämmer dag och tid samt uppskattat antal deltagare (6-16 
deltagare är rekommenderat). Är det fler deltagare är det bättre att göra två eller fler kurstillfällen. 

Kontaktuppgifter finns på HFF hemsida under fliken domare. 

Finansiering 
Finansiering sker genom Idrottslyftet.  
HFF betalar arvode och reseersättning till instruktören. HFF betalar också kursmaterial. Föreningen står själva 
för ev. fika, lokal och planhyra. 
Efter genomförd kurs fakturera HFF föreningen för de kostnader som HFF haft. HFF gör också en utbetalning 
till föreningen på samma belopp.  

Deltagarmaterial, planering och redovisning 
Kursinstruktören ansvarar för att material kommer till kursen, tar närvaro (genom fastställd blankett för 
registrering i FOGIS) och redovisar det till HFF tillsammans med sin ersättningsblankett. Föreningen ansvarar 
för att ordna ev. fika samt att projektor och att praktiklokal/plan finns. 

 

mailto:Jorgen@hallandsff.se
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Tränarutbildningsplan 
HFF rekommenderar tränare/ledare att gå följande kurser i den ordning som kurserna står. 

Plattformen – 2 dagar 
Plattformen är kurs i allmänt ledarskap för barnträning. Kursen ger en bra praktisk inblick i hur man kan 
organisera träningen för barn. Kursen arrangeras av SISU Idrottsutbildarna. För mer information kontakta SISU. 

Spelartbildningsplanen ”SUP Grund” – 3 timmar 
Detta är den första fotbollstränarutbildningen vi rekommenderar att tränare/ledare går för att skaffa sig 
verktyg inför den fortsatta utbildningen. Kursen är också mycket lämplig för redan aktiva tränare och för 
föreningens styrelse och övriga organisationsledare. Mer info om denna kurs finns på nästa sida. Kursen 
arrangeras av HFF/Föreningen inom ramen för Idrottslyftet. 

Spelarutbildningsplanen ”SUP fördjupning” – 3 timmar 
Fördjupningskursen av spelarutbildningsplanen är en praktisk utbildning som fokuserar på tränaren i träning av 
laget. Fördjupningen kan göras flera gånger och på många olika sätt, vi rekommenderar att den första kursen 
fokuserar på den nivå som tränaren är aktiv inom. Kursplanering görs i samråd mellan föreningen och 
instruktören. Mer info om denna kurs finns på nästa sida. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen inom ramen 
för Idrottslyftet. 

Grönt kort - Leda laget – 3 timmar 
Denna kurs skall alla ledare som coachar lag vid match med lag upp till 19 år genomgå. Kursen är lämplig att gå 
när laget man tränar ska börja spela matcher. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen inom ramen för 
Idrottslyftet. Fortbildning sker vart tredje år (1,5 timme) 

Målvaktstränarutbildning C – webbstudier + 1 dag 
Detta är den första tränarutbildningen som vi rekommenderar i SvFFs tränarstege. Vi rekommenderar den till 
tränare/ledare i lag som spelar 5mot5 efter SUP kurserna. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen. 

Spelarutbildningsplanen ”SUP fördjupning” – 3 timmar 
Fördjupningskursen av spelarutbildningsplanen är en praktisk utbildning som fokuserar på tränaren i träning av 
laget. Fördjupningen kan göras flera gånger och på många olika sätt, vi rekommenderar att kursen vid det här 
tillfället fokuserar på något tema inom den nivå som tränaren är aktiv inom. Kursplanering görs i samråd 
mellan föreningen och instruktören. Mer info om denna kurs finns på nästa sida. Kursen arrangeras av 
HFF/Föreningen inom ramen för Idrottslyftet. 

Tränarutbildning C – 1 dag + webbstudier + 1 dag 
Detta är den andra tränarutbildningen som vi rekommenderar i SvFFs tränarstege. Kursen riktar sig till 
tränare/ledare för lag upp till 12 år. Den är lämplig för tränare/ledare i lag som spelar7mot7. Detta är första 
steget som måste genomgås för ungdoms- och seniortränare. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen. 

Spelarutbildningsplanen ”SUP fördjupning” – 3 timmar 
Fördjupningskursen av spelarutbildningsplanen är en praktisk utbildning som fokuserar på tränaren i träning av 
laget. Fördjupningen kan göras flera gånger och på många olika sätt, vi rekommenderar att kursen vid det här 
tillfället fokuserar på fördjupning av något tema inom den nivå som tränaren är aktiv inom. Kursplanering görs 
i samråd mellan föreningen och instruktören. Mer info om denna kurs finns på nästa sida. Kursen arrangeras 
av HFF/Föreningen inom ramen för Idrottslyftet. 
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Tränarutbildning B Ungdom – 2 dagar + webbstudier + 2 dagar 
Kursen riktar till tränare/ledare för lag mellan 13-19år. Förkunskapskrav är godkänt deltagande på 
Tränarutbildning C. 

Spelarutbildningsplanen ”SUP fördjupning” – 3 timmar 
Fördjupningskursen av spelarutbildningsplanen är en praktisk utbildning som fokuserar på tränaren i träning av 
laget. Fördjupningen kan göras flera gånger och på många olika sätt, vi rekommenderar att kursen vid det här 
tillfället fokuserar på något tema inom den nivå som tränaren är aktiv inom. Kursplanering görs i samråd 
mellan föreningen och instruktören. Mer info om denna kurs finns på nästa sida. Kursen arrangeras av 
HFF/Föreningen inom ramen för Idrottslyftet. 

Spelarutbildningsplan ”Matchanalys” – 3 timmar 
Matchanalyskursen är en praktisk utbildning som fokuserar på tränarens coachning av laget i match kopplat till 
spelarens utveckling. Matchanalyskursen kan göras flera gånger och på många olika sätt. Kursen kopplas till 
den nivå tränaren är aktiv inom. Kursplanering görs i samråd mellan föreningen och instruktören. Kursen kan 
genomföras direkt efter SUP ”Grund” och även genomföras mellan de olika kurser som vi nämnt här. Mer info 
om denna kurs finns på nästa sida. Kursen arrangeras av HFF/Föreningen inom ramen för Idrottslyftet. 
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Utbildning i SvFF Spelarutbildningsplanen  

Av HFF utbildade och godkända instruktörer kommer gärna ut till er förening och håller en utbildning med 
inspirationsträning utifrån SvFF Spelarutbildningsplan. 

Vi föredrar om ni samverkar inom föreningen eller med annan förening så att antalet ledare är mellan 6-16st 
och om det är en övningstrupp med spelare, att det är 8-20spelare. Tränarna kan själva vara övningstrupp om 
man så önskar. 

Föreningen lämnar önskemål på datum och tid, lämna gärna två eller tre förslag. 

Spelarutbildningsplanen(SUP) 
Hallands FF erbjuder inom satsningen på implementering av SvFF Spelarutbildningsplan utbildning för 
föreningsledare i en kurs som heter "SUP Grund". 

Kursen vänder sig till ledare som vill fördjupa sin förståelse kring hur SvFF rekommenderar att man skapar 
goda lärandemiljöer för sina fotbollsspelare. 

Syftet med Spelarutbildningsplanen är att öka kunskapen om fotboll utifrån barnrättsperspektivet, hur man 
som tränare bör vara och vad man i sin träning bör fokusera på i olika åldrar. 

Utbildningen är två-tre timmar. Vissa tillfällen är det endast teori, andra tillfällen är det både teori och praktik. 
Upplägget görs i samråd med föreningen. 

Fortbildning Spelarutbildning grund (SUP Grund) 
Denna fortbildning är en teoretisk grundutbildning på 3 timmar som går igenom spelarutbildningsplanens 
uppbyggnad och grundtankar. 

En utbildning som riktar sig till alla olika ledare i föreningen. Den kan med fördel genomföras med både 
aktivitetsledare (tränare/ledare) och organisationsledare (styrelse/ledamöter i sektioner/kommittéer/utskott). 

Skall verksamheten kunna bedrivas med utgångspunkt från spelarutbildningsplanen är det av stor vikt att även 
organisationsledare i styrelser och kommittéer/sektioner genomgår denna utbildning för att kunna organisera 
föreningens verksamhet på bästa sätt. 

Fortbildning Spelarutbildning fördjupning (SUP fördjupning) 
Fördjupningen av spelarutbildningsplanen kan göras på många olika sätt. Man kan fokusera på den nivå som 
deltagande tränare/ledare ansvarar för. Den kan ta upp olika ämnen inom spelarutbildning som exempelvis 
fysik, kost, anfallsspel, passningar mm. De olika ämnena kan även kombineras med nivåerna. 

Denna fortbildning riktar sig till aktiva tränare/ledare där fokus är på deras uppdrag som ledare i träning och 
match. För att delta i denna aktivitet krävs att ledaren genomgått SUP Grund. För att genomföra aktiviteten så 
behövs en spelartrupp. 

Fortbildning Spelarutbildningsplan Matchanalys (SUP Matchanalys) 
En av de största förändringarna inom spelarutbildningsplanen och i tränarutbildningen är att träningen skall 
utgå från matchen. Fokus är på prestation inte resultat. 

För att kunna identifiera spelarnas prestationer behöver tränare/ledare ha insikt i vad och hur de skall leta 
efter detta i matchen. 
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Utbildningen riktar sig till tränare/ledare som ansvarar för lag som kommit igång med sitt matchspel. Ju äldre 
spelarna är desto mer fortbildning som denna behövs. 

För att delta i denna aktivitet krävs att ledaren genomgått SUP Grund. För att genomföra aktiviteten så behövs 
en spelartrupp om man inte utnyttjar en redan befintlig match. 

Finansiering 
Finansiering sker med Idrottsmedel.  

HFF betalar arvode och reseersättning till instruktören. HFF betalar också kursmaterial. Föreningen står själva 
för ev. fika, lokal och planhyra. 

Efter genomförd kurs fakturerar HFF föreningen för de kostnader som HFF haft. HFF gör också en utbetalning 
till föreningen på samma belopp.  

Låter detta intressant? 
Kontakta Anna på HFF kansli för mer information eller för att boka instruktörer som kommer till er. 

anna@hallandsff.se 
035-265 20 23 

  

mailto:anna@hallandsff.se
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Riktlinjer för förening som arrangerar intern kurs  
Välkommen att arrangera interna kurser  

När ni arrangerar en kurs internt i föreningen använder ni endast instruktörer som är godkända av Hallands 
Fotbollförbund(HFF). Förteckning över godkända instruktörer till resp. kurs finns på HFF hemsida. Deltagarantalet bör 
vara 6-16st beroende på kurs. 

Är det fler deltagare än 16st bör två instruktörer användas alternativt skapa ytterligare en kurs. 

Bjud gärna med deltagare från närliggande föreningar. 

Föreningen ansvarar för att:  
• Senast 3 veckor före kurs – Ansöka om tillstånd att arrangera intern kurs/intern tränarutbildning, på fastställd 

blankett http://halland.svenskfotboll.se/blanketter/ Glöm inte att meddela om det finns plats för externa 
deltagare, ange antal. 

• Senast 2 veckor före kurs – Till HFF kansli skicka in en deltagarlista med namn, personnummer, epost och 
mobilnummer. (Gäller samtidigt som godkännande för registrering i FOGIS.) 

• Ordna med utrustning som krävs för kursens genomförande, t.ex. dator med internetuppkoppling samt 
dataprojektor(kan vid enstaka fall lånas av HFF) 

• Boka teorilokal samt hall/plan för praktik samt mat och fika enl. fastställda tider för kursen 
• Kom överens med HFF (Anna) om vem som betalar kursinstruktörens ersättning. (Gäller endast vid utbildning 

som inte finansieras med Idrottsmedel, Målvaktstränarutbildning C, Tränarutbildning B ungdom och 
Tränarutbildning C) 

• HFF betalar alltid arvodet vid följande kurser, som samtliga finansieras med Idrottsmedel: 
o Föreningsdomarutbildningar, Grönt kort – Ungdomsdomare och Grönt kort – Leda matchen 
o Steg 1 domare 
o Spelarutbildningsplanen, grund 
o Spelarutbildningsplan, fördjupning 
o Spelarutbildningsplan, matchanalys 
o Grönt kort – Leda laget 
o Knäkontroll 
o Fortbildning för ledare och tränare 

Behöver ni hjälp med något, kontakta Anna på HFF kansli. anna@hallandsff.se 035-265 20 23 

  

http://halland.svenskfotboll.se/blanketter/
mailto:anna@hallandsff.se
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Checklista – att arrangera interna kurser i föreningen 

1. Boka datum med kursinstruktör – endast av HFF godkända instruktörer! 

2. Ansök om tillstånd att få arrangera den interna kursen till HFF på fastställd blankett 

3. Boka fotbollsplan eller idrottshall för praktikpassen enligt programmet 

4. Kontrollera kursprogrammet och boka teorilokal med gott om utrymme för skolsittning, grupparbete och bord 

för kursinstruktörerna! 

5. Skriv och publicera inbjudan till föreningens ledare (och gärna angränsande föreningars ledare) 

6. Ta in anmälningar och skicka in deltagarlista till HFF, senast två veckor innan kursstart 

7. Utse ansvarig person för att öppna och låsa lokaler, plocka fram material osv. 

8. Beställ/Köp in frukost, lunch och eftermiddagsfika samt utse vem som serverar detta 

9. Skicka kallelse till kursdeltagarna 

10. Stäm av följande punkter med kursinstruktör inför kursen.  

a. Tid för ankomst 

b. Säkerställ att rätt utrustning finns på plats ex white board, blädderblock och pennor, 

anteckningsmaterial, PC-kanon, duk för PC-kanon. 

c. Tillgång till internetuppkoppling!  

d. Plan eller hall för praktik samt träningsmaterial så som bollar, västar och koner. 

e. Deltagarmaterial – ta emot postleveransen och kontrollera att ni har fått rätt kursmaterial 

f. Mattider och tider för teori och praktik 

11. Städa lokalen 

12. Kursinstruktören ansvarar för att meddela närvarande och godkända deltagare till HFF kansli. 
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Tillståndsansökan Att arrangera intern tränarutbildning  
Gäller Målvaktstränarutbildning C, Tränarutbildning C och Tränarutbildning B Ungdom 

Förening:   

Adress: Mobilnummer:  

Postnummer: Ort:  

När tillstånd godkänts och deltagarlistan skickats in beställer HFF materialet. 
Kursmaterial och faktura skickas direkt till föreningens adress(enl. ovan) 

Kontaktperson:  

E-post:  

Mobilnummer:  

Ansökan gäller kurs:       

Kursdatum: Dag 1: Dag 2: (Dag 3: Dag 4: ) 
Föreningen önskar att HFF tillsätter instruktör(markera med ett kryss):_______ 
Kursinstruktör (av HFF godkänd är bokad, ange namn):_______________________________  

Deltagare från andra föreningar? Om ni har möjlighet att ta emot deltagare från andra föreningar 
kan kursen läggas ut på HFF hemsida.  
Ja(ange antal):_____Nej, vi kan inte ta emot fler deltagare (markera med ett kryss):____ 

Beräknad kurskostnad per deltagare inkl. kostnad för kursmaterial(skrivs på intyget): ____ 
Kursen kan inte sökas i Idrottslyftet. 

Kontakt är tagen med SISU konsulent(ange namn):_______________________________ 

Ansökan ska skickas in till HFF senast 3 veckor innan kursstart. Fyll i ansökan, spara ner den på din 
dator, maila in den till anna@hallandsff.se 

Deltagarlista med namn, personnummer, e-post och mobilnummer insändes tillsammans med en 
budget för kursen senast två veckor före kursstart till anna@hallandsff.se  

Har ni frågor? Kontakta Anna Lundkvist på HFF kansli anna@hallandsff.se 035-265 20 23. 
Läs också riktlinjer och checklista för att arrangera intern kurs. 

Beslut Hallands Fotbollförbund 

Bifall Avslag Datum Handläggare  

 Underskrift  
Ansökande förening faktureras för tillståndsansökan efter att den är beviljad, enligt fastställd avgift för det år som kursen genomförs (se avgifter). 

  

mailto:anna@hallandsff.se
mailto:anna@hallandsff.se
mailto:anna@hallandsff.se
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Tillståndsansökan Att arrangera intern kurs  
Gäller Föreningsdomarutbildningar, kurser utifrån Spelarutbildningsplanen, Grönt 
kort-Leda laget, Knäkontroll samt övriga fortbildningar 

Förening:   

Adress:  

Postnummer: Ort:  
När tillstånd godkänts och deltagarlistan skickats in beställer HFF materialet. 
Kursmaterial tas med av kursinstruktören direkt till kursen. 

Kontaktperson:  

E-post:  

Mobilnummer:  

Ansökan gäller kurs:       

Kursdatum:    
Föreningen önskar att HFF tillsätter instruktör(markera med ett kryss):_______ 
Kursinstruktör (av HFF godkänd är bokad, ange namn):______________________________  

Deltagare från andra föreningar? Om ni har möjlighet att ta emot deltagare från andra föreningar 
kan kursen läggas ut på HFF hemsida.  
Ja(ange antal):_____Nej, vi kan inte ta emot fler deltagare (markera med ett kryss):____ 
Kursen finansieras genom Idrottsmedel. HFF betalar arvode och reseersättning till instruktören. HFF betalar också 
kursmaterial. Föreningen står själva för ev. fika, lokal och planhyra. 
Efter genomförd kurs fakturerar HFF föreningen för de kostnader som HFF haft. HFF gör också en utbetalning till 
föreningen på samma belopp. Beroende på antalet deltagare vid kurs kommer den totala kostnaden vara olika för varje 
kurs liksom kostnaden för respektive deltagare. 

Kontakt är tagen med SISU konsulent(ange namn):_______________________________ 
Ansökan ska skickas in till HFF senast 3 veckor innan kursstart. Fyll i ansökan, spara ner den på din 
dator, maila in den till anna@hallandsff.se 
Deltagarlista med namn, personnummer, e-post och mobilnummer insändes senast två veckor före 
kursstart till anna@hallandsff.se  

Har ni frågor? Kontakta Anna Lundkvist på HFF kansli anna@hallandsff.se 035-265 20 23. 
Läs också riktlinjer och checklista för att arrangera intern kurs. 

Beslut Hallands Fotbollförbund 

Bifall Avslag Datum Handläggare  

 Underskrift  

  

mailto:anna@hallandsff.se
mailto:anna@hallandsff.se
mailto:anna@hallandsff.se
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Förutsättningar för tillståndsansökan för att arrangera egen tävling. 
När föreningar, som tillhör Hallands Fotbollförbund, skall arrangera egen tävling i form av cup, serie, 
poolspel eller liknande, skall föreningen alltid ansöka om tillstånd om detta hos Hallands 
Fotbollförbund. 

På följande sidor finns bestämmelser som skall följas när det gäller arrangemang för barn och 
ungdomar. Blanketterna gäller även egen tävling för seniorer. 

Tillståndsansökan skall alltid skickas in till HFF och föreningen skall ha fått ansökan godkänd innan 
inbjudan skickas ut till andra föreningar och innan möjligheten finns för föreningar att anmäla sig till 
cupen. 

Svensk fotboll består av tre grenar – fotboll, futsal och beachsoccer. Det finns en tillståndsblankett 
för respektive gren. Blanketterna ligger på HFFs hemsida under HFF Info/Blanketter och formulär. 

Fullständigt ifylld blankett, insändes alltid tillsammans med tävlingens Tävlingsbestämmelser, 
inbjudan och förteckning över tävlingsledning. 

Tävlingsbestämmelserna skall bl.a. visa startavgift, priser, matchtider, ev. åldersdispensregler samt 
erforderlig information om tävlingens förutsättningar och upplägg. För samtliga tävlingar gäller att 
spelare som skall delta skall vara registrerade/licensierade för den förening som man 
representerar. Detta skall också anges i tävlingsbestämmelserna och i inbjudan. 
De skall också överensstämma med Hallands Fotbollförbunds tillståndsbestämmelser.  

För tävlingar i Halland gäller att samtliga ledare som coachar lag (från Halland) vid match skall ha 
genomgått kursen Grönt kort-Leda laget. Intyg för genomgången kurs skall bäras runt halsen. 
Detta tillsammans med att turneringen följer Fotbollens spela, lek och lär och HFFs riktlinjer för 
barn- och ungdomsfotboll skall anges i inbjudan. Innan tävlingens start skall arrangerande 
föreningen anordna en ledarträff där detta poängteras alternativt informera varje lags ledare 
inför dess första match. 

Blanketten för tillståndsansökan skickas till Hallands Fotbollförbund, Andersbergsringen 104, 302 55 
Halmstad eller info@hallandsff.se senast två månader före tävlingens första dag och alltid före 
utskick av inbjudan.  

Vid SvFFs representantskap 2015 togs beslut om att inga segrare får koras i tävlingar med barn 
under 12 år. I beslutet finns också en möjlighet för föreningar att söka dispens för åldersgruppen 
12 år. Förutsättningar för att söka dispens ser ni på kommande sidor tillsammans med utdrag ut 
SvFFs tävlingsbestämmelser för arrangerande av egen tävling. Dispensansökan görs hos SvFF och 
bifogas med tillståndsansökan till HFF.  

  

http://halland.svenskfotboll.se/forbundsinformation/blanketter/
mailto:info@hallandsff.se
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Tillståndsbestämmelser för barn- och ungdomsturneringar (cuper, poolspel, 
seriespel) i Halland. 
Samtliga ungdomsturneringar som arrangeras inom distriktet och som fått sanktion från Hallands 
Fotbollförbund kommer att finnas på vår hemsida under fliken Tävling och Cuper. 

Om turneringen inte finns med på denna lista betyder det att den inte är godkänd och sanktionerad  av HFF. 
OBS! Föreningar som anordnar turneringar som inte blivit sanktionerade av HFF riskerar påföljd i form av straffavgift. 

Följande regler gäller för cuper och turneringar i alla nedanstående åldrar: 

• SvFFs riktlinjer Fotbollens spela, lek och lär samt HFFs riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll skall 
följas och detta skall anges i inbjudan samt påpekas vid inledningen på varje tävling. 

• Ledare som coachar lagen (från Halland) vid match skall ha genomgått Grönt kort – Leda laget samt 
bära intyg för detta runt halsen vid samtliga matcher. Ledare från andra distrikt skall informeras om 
vad Grönt kort står för. 

Övriga förutsättningar för att cup/serie/poolspel mm.  skall kunna bli sanktionerad ses nedan. 

Notera att angående planstorlek nedan, för 10 år och äldre, är det spel utomhus som avses. För spel enligt 
FUTSAL för 10 år och äldre gäller alltid spel 5 mot 5 på plan som är 20x40 meter. 

Flickor och Pojkar -12 år 
1. Cup/turnering får endast spelas under förutsättning att det inte krockar med HFFs verksamhet. 
2. Varje lag ska garanteras 3 matcher. 
3. Poolspel utan placering. Inga tabeller får användas och inga segrare får koras. 
4. Diplom till samtliga deltagare. 
5. Matcherna döms av föreningsdomare. 
6. Matchtid 

a. För 7-9 år max 2x20 minuter, rekommenderas max 90 minuters total speltid/dag och lag. 
b. För 10-12 max 2x25 minuter, rekommenderas max 110 minuters total speltid/dag och lag 

7. Planstorlek 
a. För 7-9 år 3 el. 5-manna 
b. För 10-11 år 3-, 5- eller 7-manna 
c. För 12 år 3-, 5-, 7, eller 9-manna 

Flickor och Pojkar 13-16 år 
1. Cup/turnering får endast spelas under följande datum, under förutsättning att det inte krockar med 

HFFs verksamhet. 
a. 1 oktober – 5 april 
b. 6 juni – 18 augusti 
c. 1 maj 
d. Kristi Himmelfärdshelgen 

2. Gruppspel och Slutspel tillåts. 
3. Lagpriser och enskilda priser får förekomma. 
4. Matchtid: Max 2x40 minuter, rekommenderas max 130 minuters total speltid/dag och lag. 
5. Planstorlek 

a. För 13 åringar 3-, 5-, 7- eller 9-manna 
b. För 14-16 åringar 3-, 5, 7-, 9- eller 11-manna. 

6. Matcherna skall dömas av utbildade domare. 
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Anvisning gällande undantag från förbud att utse slutsegrare i turneringar  
Inledning  
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslutade i november 2015 att införa ett förbud mot att kora segrare i all 
tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år (såväl vad avser föreningsarrangerade cuper som SDF-tävlingar).  
Bakgrunden var fokus på fotbollsutveckling och de grundprinciper som bör gälla för 6-12 åringar som 
spelar barnfotboll. I barnfotboll ska barnen leka, uppleva glädje och lära sig träna fotboll. Det är viktigt att 
alla får delta lika mycket och prova på olika positioner i laget. Alla barn ska ge bästa möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska här styra verksamheten och matchresultat 
ska spela en underordnad roll.  
SvFF beslutade också att det ska finnas en möjlighet att bevilja undantag från förbudet när det föreligger 
särskilda skäl, att förbudet ska regleras i SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) 2016, att dispensansökningar 
prövas av SvFF samt att bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2017.  
Besluten fattades av SvFF:s Representantskap, som också uppdrog till Förbundsstyrelsen att i god tid 
innan SDF:s tillståndsgivning inför 2017 ta fram en vägledning för hantering av dispensansökningar.  
Denna text syftar till att fungera som en anvisning och vägledning för cuparrangörer som önskar att söka 
dispens för att få möjlighet att kora slutsegrare i turneringar för spelare t.o.m. 12 år.  

Tävlingsregeln  
2 kap 8 § TB föreskriver nu att fr.o.m. den 1 januari 2017 får det inte koras slutsegrare i tävlingar för 
spelare t.o.m. 12 år.  
Förbundsstyrelsen har, efter framställan från ansökande (arrangerande) förening, rätt att medge 
undantag från detta förbud om det finns särskilda skäl, som exempelvis ett större internationellt 
deltagande i den föreningsarrangerade tävlingen.  

Tillämpningsanvisning (tolkning av särskilda skäl)  
Fråga uppstår vad som då utgör särskilda skäl för dispens enligt regeln. Det vill säga: under vilka 
förutsättningar har man som cuparrangör möjlighet att få rätt att kora slutsegrare i sin turnering?  
SvFF:s Förbundsstyrelse har uppfattningen att barnfotboll ska genomsyras av barnrättsperspektivet. 
Utifrån detta anser Förbundstyrelsen i sin roll som prövningsorgan med stöd av 2 kap 8 § TB att 
slutsegrare inte bör koras i turneringar för spelare t.o.m. 11 år. Vad gäller åldersklasser för spelare som är 
12 år kan det dock finnas skäl att medge undantag om arrangören kan dokumentera att turneringen 
präglas av en sund tävlingsmiljö och att hänsyn tas till barnrättsperspektivet.  
 
Förbundsstyrelsen har därför fastställt följande tillämpningsanvisningar.  
12 år  
Vad gäller cuper för spelare 12 år ser Förbundsstyrelsen två olika situationer som utgör särskilda skäl för 
dispens.  
 
Antingen 
1. Ett större internationellt deltagande  
Förbundsstyrelsen förstår det i tävlingsbestämmelserna exemplifierade skälet om ett större 
internationellt deltagande mycket restriktivt. För att medges dispens på denna grund krävs ett deltagande 
i turneringen från minst 25 nationsförbund.  
 
eller 
2. Turneringen präglas av fair play  
Särskilda skäl kan istället för ett större internationellt deltagande bestå av att turneringen präglas av fair 
play samt en djupare förståelse av barnrättsperspektivet.  
Förutsättningarna att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 12 år med hänvisning till att 
turneringen präglas av fair play är:  
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Tävlingsregler innehåller föreskrifter om att  
a) Åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match,  
b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska spela,  
c) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag,  
d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag 

genomför cupen under lika lång tid,  
e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper.  

 
Berört SDF intygar att cupen genomförs utifrån grundprinciperna för Fotbollens spela, lek och lär och 
Idrotten vill,  

- Cuparrangören har ett aktionsprogram och kontroll av hur föräldrar och funktionärer ska agera i 
samband med cupspelet,  

- Sjukvårdare med erforderlig utrustning närvarar i samband med hela turneringen för det fall att 
spelare skadar sig,  

- Cuparrangören ska ha ett fair play-program, enligt av SvFF godkänd modell, och utbilda 
föreningarna i detta,  

- Cuparrangören stimulerar till fotbollslek i samband med turneringen.  
 
11 år och yngre  
Förutsättningar för att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 11 år och yngre:  

• En stor restriktivitet kommer att tillämpas och endast under extraordinära omständigheter kan ett 
undantag beviljas.  

• Skälet om ett större internationellt deltagande är inte tillämpligt för åldersklassen 11 år och yngre.  

Hantering av dispensansökningar  
Cuparrangörer som vill få frågan prövad har att inkomma med dispensansökningar till SvFF.  
Formellt prövas frågan av Förbundsstyrelsen. Deltagande lag från den, vid ansökningstillfället, senast 
genomförda turneringen, är utgångspunkten för ansökningshandlingen när data som exempelvis storlek 
på cupen efterfrågas.  
Ansökan genomförs på fastställt formulär via fogis.se och till ansökan ska vissa bilagor bifogas. I ansökan 
förbinder sig föreningen att leva upp till de under tillämpningsanvisningarna redovisade villkoren samt ska 
också beskriva de åtgärder som görs för att leva upp till kraven.  
 
Till ansökan ska bifogas  

- Senaste års deltagarförteckning, specificerat med lagens nationsförbund eller distriktstillhörighet.  
- Aktionsprogram för föräldrar och funktionärer.  
- Fair Play-program.  
- Kopia på tävlingsföreskrifter som ska tillämpas vid kommande tävling.  
- Intyg från SDF.  

 
SvFF kan komma att begära kompletteringar i ärendet och det är därför viktigt att ange korrekt 
kontaktperson i ansökan.  
Ansökan kommer sedan att skyndsamt hanteras och prövas av SvFF. Under förutsättning att SvFF bifaller 
ansökan ges därefter cuparrangören möjlighet att kora segrare i aktuell åldersklass.  
Erhållen dispens ska därefter bifogas till SDF när föreningen söker tillstånd för att arrangera den aktuella 
cuptävlingen.  
Noteras att SvFF:s beslut får överklagas till Riksidrottsnämnden.  
Mer information om det som skrivs i texten finns på fogis.se. För frågor kring hanteringen eller 
tillämpningen kan ni med fördel vända er till SvFF:s kansli (telefon 08-735 09 00 eller 
tavling@svenskfotboll.se).  
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Tillståndsansökan för egen tävling, FOTBOLL  
Läs förutsättningarna för tillståndsansökan noga innan ni skickar in tillståndsansökan 
Ansökande förening faktureras efter att tillståndet är behandlat och beslut delgivits föreningen, enligt fastställd avgift för det år som tävlingen 
genomförs (se tävlingsavgifter). Är inbjudan utskickad innan tillståndsansökan är beviljad faktureras föreningen förhöjd avgift (se tävlingsavgifter). Ej 
fullständigt ifylld ansökan returneras. Likaså om efterfrågade bifogade dokument saknas. 

Ansökande Förening  Tävlingens namn  
Härmed ansöker föreningen om Hallands Fotbollförbunds tillstånd att få arrangera tävling 
omfattande lag från (antal)  distrikt (utöver Halland) 
samt från (antal)  länder(utöver Sverige). 

Tävlingen planera att genomföras under perioden   / 20  ---  / 20  

Tävlingens omfattning 
Tävlingen är avsedd för  antal lag och gäller följande åldersgrupper 
Dam Flick Herr Pojk Motion 

Ålder: (Skriv varje ålder för sig). 
Spelform 

3-manna 5-manna 7-manna 9-manna 11-manna 

Poolspel Cup Serie 

Bifogade dokument 
Ansökan skickas in tillsammans med nedanstående dokument (kryssa i rutan) 

Tävlingsbestämmelser Inbjudan Tävlingsledning  

Beviljad dispensansökan (endast för 12 år) Dispensansökan görs hos SvFF 

Underskrift 
Föreningen intygar att den är väl införstådd med förutsättningarna för att arrangera egen tävling. 

Ort Datum  

Föreningens ordförande eller annan styrelseledamot  

Kontaktperson Telefonnummer  

E-post adress kontaktperson  

E-post adress föreningen  

Beslut Hallands Fotbollförbund 

Bifall Datum Handläggare  

Avslag  Underskrift  Debiterad i fogis / - 
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Tillståndsansökan för egen tävling, FUTSAL  
Läs förutsättningarna för tillståndsansökan noga innan ni skickar in tillståndsansökan 
Ansökande förening faktureras efter att tillstånd är beviljat enligt fastställd avgift för det år som tävlingen genomförs (se tävlingsavgifter). Är inbjudan 
utskickad innan tillståndsansökan är beviljad faktureras föreningen förhöjd avgift (se tävlingsavgifter). Ej fullständigt ifylld ansökan returneras. Likaså om 
efterfrågade dokument saknas. 

Ansökande Förening  Tävlingens namn  
Härmed ansöker föreningen om Hallands Fotbollförbunds tillstånd att få arrangera tävling 
omfattande lag från (antal) distrikt (utöver Halland) samt från (antal) länder(utöver Sverige). 

Tävlingen planera att genomföras under perioden   / 20  ---  / 20  
Tävlingens omfattning 
Tävlingen är avsedd för  antal lag och gäller följande åldersgrupper 
Dam Flick Herr Pojk Motion 

Ålder: (Skriv varje ålder för sig). 
Ev. undantag från FUTSAL regler 
Vissa undantag är möjliga att göra från SvFFs futsalregler, dessa anges nedan. Avser föreningen att tävlingen 
skall genomföras helt i enlighet med SvFFs regler och tävlingsbestämmelser för futsal kryssas ingen ruta i, på 
detta avsnitt. 
Spelunderlag (förutsatt att futsalregler och futsalboll snvänds):  

Speltid: Rullande Effektiv 1 halvlek 2 halvlekar  Time-out används inte 

 12-15 min = 4 ack varn. 16-19 min = 5 ack varn. 20 min = 6 ack varn  

Tävlingsform: Seriespel Poolspel Cup 
Bifogade dokument 
Ansökan skickas in tillsammans med nedanstående dokument (kryssa i rutan) 

Tävlingsbestämmelser Inbjudan Tävlingsledning  

Beviljad dispensansökan (endast för 12 år) Dispensansökan görs hos SvFF 

Underskrift 
Föreningen intygar att den är väl införstådd med förutsättningarna för att arrangera egen tävling. 

Ort Datum  

Föreningens ordförande eller annan styrelseledamot  

Kontaktperson Telefonnummer  

E-post adress kontaktperson  

E-post adress föreningen  
Beslut Hallands Fotbollförbund 
Bifall Datum Handläggare  

Avslag  Underskrift Debiterad i fogis / - 
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Hallands Fotbollförbund 
Andersbergsringen 104 

302 55 Halmstad 
035-265 20 20 

info@hallandsff.se 
www.svenskfotboll.se/halland 
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