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Spel-  och  startgaranti  för  en  sund  barn-  och  ungdomsfotboll  

  
För  att  följa  fotbollens  riktlinjer  och  ledstjärnor,  leva  upp  till  den  värdegrund  som  
präglar  barn  och  ungdomsidrott  samt  på  bästa  sätt  utveckla  fotbollsspelare  är  
spel-  och  startgaranti  för  alla  spelare  en  självklarhet.  S:t  Erikscupen  ska  utgå  
från  barnens  behov  och  perspektiv  och  inte  utifrån  vuxnas  villkor.  
  
Spelgaranti  innebär  att  alla  spelare  som  är  kallade  till  match  även  spelar  i  
matchen.    
Sanktanutredningen  2010  visar  att  så  många  som  ca  33  %  av  alla  spelare  i  S:t  
Eriks-cupen  blivit  kallade  till  match  utan  att  få  spela.  Det  innebär  att  de  får  
sämre  möjlighet  att  testa  sina  färdigheter  i  matchsituation  och  missar  därigenom  
en  del  av  sin  fotbollsutbildning.  Det  riskerar  även  att  leda  till  försämrat  
självförtroende  och  att  spelare  slutar  med  fotbollen  i  tidiga  åldrar.  
  
Startgaranti  innebär  att  alla  spelare  regelbundet  under  året  ska  få  spela  från  
start.  Sanktanutredningen  2010  visar  att  så  många  som  ca  35  %  av  alla  spelare  i    
S:t  Eriks-cupen  aldrig  får  starta  matcher.  
Matchen  är  en  del  av  spelarutbildningen  och  en  möjlighet  att  få  träna  sina  
färdigheter  i  skarpt  läge.  Vi  ska  skapa  bästa  förutsättningar  att  utveckla  så  
många  fotbollsspelare  som  möjligt  så  länge  som  möjligt.  Det  innebär  att  vi  även  
måste  se  till  att  alla  spelare  känner  sig  utvalda,  sedda  och  kompetenta  och  att  
alla  får  chans  att  spela  från  start.  
  
Allmänt  
Förbundet  menar  att  matchen  är  ett  inlärningstillfälle  och  en  del  av  spelarnas  
fotbollsutbildning.  Resultatet  är  inte  någon  bra  måttstock  för  hur  bra  
verksamheten  är.  
  
  
  

För  att  kunna  genomföra  en  start-  och  spelgaranti  vill  StFF  rekommendera  
följande:  
I  5-mannafotbollen  bör  vi  låta  det  vara  fritt  med  antal  avbytare,  men  
rekommendera  att  begränsa  antal  avbytare  så  att  alla  garanteras  att  spela  
minst  en  halvlek.  
För  att  hjälpa  ledarna  att  underlätta  spelarbyten  för  de  äldre  spelarna  
rekommenderas  att  antal  avbytare  för  7-mannaspel  bör  vara  3  avbytare  och  
för  11-mannaspel  fortsätta  med  max  5  avbytare. 
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Nolltolerans  
  
Inom  Stockholmsfotbollen  arbetar  förbundet  med  ett  flertal  olika  metoder  för  att  
skapa  bättre  stämning  på  och  runt  våra  matcher,  en  av  dessa  metoder  är  
nolltolerans.  
  
Nolltolerans  i  sig  är  ingen  ny  regel,  den  innebär  att  regelboken  skall  följas  strikt  
  svordomar  och  hot  mot  medspelare,  motspelare,  domare  och  publik  bestraffas  
med  grov  utvisning.  Detsamma  gäller  om  man  skriker  ut  könsord  eller  andra  
kränkande  ord.  Detta  medför  automatiskt  minst  en  match  avstängning  för  
spelaren  samt  att  en  anmälan  lämnas  till  Disciplinkommittén  för  handläggning.  
  
Flertalet  kommittéer  är  inblandade  i  Nolltolerans.  
  
Domarkommittén  betonar  nolltolerans  på  sina  domarutbildningar  vilket  innebär  

fotbollsplanen.  
  
Disciplinkommittén  är  det  bestraffningsorgan  som  beslutar  om  påföljd  för  alla  
grova  utvisningar  av  spelare  och  anmälningar  av  ledare.  
  
Tävlingskommittén  handlägger  de  ärenden  som  gäller  matcher  som  avbrutits  pga  
ordningsstörning.  
  
Föreningskommittén  anordnar  de  utbildningar  som  Tävlingskommittén  kan  
ålägga  de  inblandade  parterna  dvs  föreningarnas  spelare,  ledare  och  
styrelserepresentanter  att  gå.  Dessa  utbildningar  måste  genomgås  för  att  laget  
eller  spelaren  ska  kunna  fortsätta  serien.  Även  andra  påföljder  såsom  
straffavgifter  förekommer.  Detta  för  att  minimera  risken  till  att  liknande  
händelser  skall  upprepas.  

Första  året  som  Nolltolerans  tillämpades  var  2006,  då  behandlade  

Disciplinkommittén  750  ärenden.  Denna  siffra  har  stadigt  sjunkit  under  åren  

och  2010  års  notering  om  453  ärenden  är  den  lägsta  sedan  2003.  
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StFF:s  årsmöte  2011  beslutade  följande  ledord  i  
Strategidokumentet  2011-2013  

  
 Ta  hänsyn  till  individens  behov  och  ge  möjlighet  till  utveckling  i  den  takt  
som  passar  var  och  ens  fysiska,  psykiska  och  sociala  förutsättningar,  samt  
att  låta  individen  utvecklas  i  sin  hemmiljö  så  länge  som  möjligt  
  

 Skapa  en  positiv  och  sund  miljö  där  alla  får  lära  sig  fotboll  och  utveckla  ett  
livslångt  intresse  
  

 Se  matchen  som  ett  inlärningstillfälle  och  motverka  toppning  och  utslagning  
  

 Lära  barn  och  ungdomar  ett  etiskt  och  moraliskt  förhållningssätt  samt  fostra  
till  rent  spel  
  

 Erbjudas  en  allsidig  fotbollsträning  
  

 
fotbollsverksamheten  i  distriktets  fotbollsföreningar  
  

 Varje  individ  ska  uppleva  fotbollen  med  glädje,  gemenskap  och  fair  play  
  

 Ungdomar  i  åldern  13  till  19  år,  som  har  speciella  förutsättningar,  
färdigheter  och  vilja,  ska  särskilt  kunna  utveckla  sin  talang  
  

 Fotbollsverksamheten  ska  utvecklas  tillsammans  med  föreningar,  skolan  
och  föräldrar  
  

 StFF  tillhandahåller  stöd  för  StFF:s  kvalitetssäkrade  samarbetsskolor.  StFF  
ska  certifiera  gymnasieskolor  och  kvalitetssäkra  grundskolor  med  fotboll  på  
schemat.  
  

 StFF  ska  verka  för  att  inga  fotbollsspelare  hindras  från  att  delta  i  andra  
idrotter.  
  

 StFF  ska  motverka  alla  former  av  värvningar,  speciellt  åldersgrupper  upp  till  
och  med  14  år.  
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Värvningar  
  
Bakgrund:  
Vid  Stockholms  Fotbollförbunds  årsmöte  2011  beslutade  föreningarna  att  
strategidokumentets  ledord  i  fråga  om  värvningar  mellan  föreningar  skulle  
ändras.  Det  nya  ledordet  har  följande  lydelse.  
  

  
  
Ledordet  är  en  uppmaning  åt  föreningarna  att  agera  aktivt.    
  
Två  frågor  har  Styrelsen  tagit  ställning  till  
1.  Hur  motverkar  förbundet  värvningar?  
2.  Hur  agerar  förbundet  när  en  värvning  i  de  unga  åldersgrupperna  skett?  
  
Vad  är  en  värvning?  
En  naturlig  utgångspunkt  är  att  först  definiera  begreppet  värvning.  
  
Värvning=Företrädare  för  förening  tar  aktivt  förstahandskontakt  med  
spelaren/spelarens  vårdnadshavare  i  annan  förening  i  syfte  att  få  spelaren  att  
byta  förening.  
  
Det  finns  skäl  att  understryka  att  värvningar  inte  skall  sammanblandas  med  
övergångar  mellan  olika  föreningar  som  sker  på  initiativ  av  spelaren  eller  
spelarens  vårdnadshavare.  Idrottsföreningar  är  i  grunden  ideella  föreningar  

övergångar  kan  inte  vara  en  sak  för  förbundet  att  ha  synpunkter  på.      
  
Styrelsen  tror  även  att  det  är  viktigt  att  klargöra  att  det  måste  vara  fråga  om  
påtryckningar  från  en  företrädare  för  förening  och  inte  närmanden  av  t  ex  
engagerade  föräldrar  som  känner  en  spelare  och  dennes  föräldrar  i  en  
grannklubb  och  vill  åstadkomma  en  övergång.    
  
Det  kan  naturligtvis  uppstå  svårigheter  för  förbundet  att  med  säkerhet  bringa  
klarhet  i  om  en  värvning  eller  ett  värvningsförsök  ägt  rum  eller  om  det  är  fråga  
om  en  normal  frivillig  övergång  skett  utan  påtryckningar.    
  



  

  
Hur  motverkar  förbundet  värvningar  
Information:  Förbundet  ska  vara  tydligt  mot  samtliga  medlemsföreningar  och  
informera  om  ledorden  och  förbundets  värvningspolicy.    Förbundet  anser  att  
barn/ungdomars  idrottande  i  möjligaste  mån  bör  ske  i  hemmiljön.  
  
  
Hur  kommer  förbundet  agera  vid  en  värvning/värvningsförsök  
Det  kan  antas  att  ett  missförhållande  om  värvning  kommer  att  initieras  från  
förening  som  blivit  av  med  spelare.    
  

tillfälle  att  lämna  sin  version  av  övergången.  (Även  spelaren  och  dennes  
vårdnadshavare  bör  informeras  om  förbundets  ledord/värvningspolicy.)  
  
Förbundet  skall  sedan  anmoda  föreningen  att  följa  förbundets  värvningspolicy.    
  
Vid  upprepade  anmälningar  skall  föreningens  företrädare  kallas  till  möte  med  
förbundets  VU  eller  andra  styrelserepresentanter.  
  
Sanktioner  
Styrelsen  har  beslutat  att  inga  sanktioner  ska  utdömas  i  dagsläget.  



  

PM  
  

Stöd  och  möjligheter  för  din  förening  
  
För  att  vi  alla  ska  kunna  leva  upp  till  de  fyra  punkterna  i  föreningscertifikatet  har  
Stockholms  Fotbollförbund  tagit  fram  ett  antal  olika  insatser  som  stöd  för  er  
förening  och  ert  arbete.  Våra  utbildare,  instruktörer,  processledare  och  
kommittéledamöter  finns  till  för  er.  
  
Vad  är  ert  behov?  
 Att  skapa  en  värdegrund  för  hela  föreningen?  
 Att  ta  fram  en  spelarutbildningsplan  eller  samla  ledare  och  prata  om  
spelarutveckling?  

 Att  damma  av  policydokumentet  och  göra  det  till  ett  levande  dokument  i  er  
verksamhet?  

 Att  utbilda  spelare  hur  man  ska  bete  sig  på  och  utanför  plan  under  matcher?  
 Att  föra  dialog  med  föräldrar  om  deras  roll  som  idrottsförälder?  
 Att  få  alla  ledare  att  jobba  åt  samma  håll?  
  
Eller  har  ni  helt  andra  frågor  ni  vill  jobba  med  för  att  leva  upp  till  
föreningscertifikatet?  
  
Det  finns  insatser,  projekt,  utbildningar  och  aktiviteter  för  alla  tillfallen  och  
frågor!  
  
Vill  du  veta  mer  om  det  stöd  som  finns  är  du  välkommen  att  kontakta  förbundet  
eller  gå  in  på  vår  hemsida  www.stff.se  
  
Vi  skräddarsyr  insatserna  utifrån  era  behov.  
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