Landslagets Fair Play Trophy (LFPT) har minskat i antal klasser och intresset att delta har
också avtagit. Konceptet måste också förändras tävlingsmässigt då det i sin nuvarande form
strider mot SvFF:s beslut att inte tillåta tävlingsspel för barn upp till 12 år.
En anpassning till skolans möjligheter att bedriva Fair Play som utbildning i skolarbetet bör
göras. LFPT ska i framtiden innefatta grundskolans årskurs 1-6 och vara en aktivitet som en
del i Fotboll i skolan.
Tävlingsbestämmelserna förändras för att bli tydligare i att Fair Play är den viktigaste delen i
konceptet och ska ha en avgörande betydelse för att utse vinnare i matcher. Årskurs 6 har ett
slutmål där en klass har möjlighet att bli svenska mästare i Fair Play.
Det nya konceptet startar under hösten 2016 för årskurserna 4-6 och information om förändringar har getts via hemsidan innan sommarlovet. Målsättningen är att öka intresset för LFPT
och få fler klasser och skolor att vara med.

Konceptet Landslagets Fair Play Trophy ska ge årskurserna möjlighet till utveckling av Fair
Play i skolan genom olika värdegrundsteman. Arbetet med olika teman och ett utbildningsmaterial ska vara grunden i Fair Play i framtiden. Matchresultat i Landslagets Fair Play Trophy ska inte längre vara avgörande för att utse en vinnare.
Matcher ska självklart spelas i de olika årskurserna men det är alltid Fair Play som ska vara
grunden i tävlingen. Den vinnande klassen som blir svensk mästare i tävlingen ska utses som
tidigare genom ett eget arbete kring olika frågeställningar om Fair Play.

Futsal

Matcherna i tävlingen ska spelas enligt anpassade futsalbestämmelser. Konceptet ska på sikt
ha en nära koppling till futsallandslaget för att på så sätt komma närmare spelare i landslaget
som kan vara förebilder och en del av konceptets marknadsföring. Syftet är också att stärka
idrotten futsal.
Någon av årskurserna kan ha som delmål att vinnande klass kan besöka futsallandslagets
träning i samband med en landskamp. Delmålen kommer efter hand att presenteras på LFPTsidan eller på annat digitalt sätt till deltagande klasser och skolor. Förslag på delmål finns
under rubriken ”Delmål”.
Det finns en möjlighet att konceptet kan ge förslag på uppvärmnings- och teknikövningar som
kan användas av klasserna inför eventuella matcher. Övningarna kan finnas tillgängliga att
hämta på sidan för LFPT där konceptet presenteras och marknadsförs eller via Fotbollsportalen som på sikt kan innehålla LFPT-övningar.

”Fotboll för alla” är arbetsnamnet på ett förslag inom Fotboll i skolan för grundskolan där
LFPT ska ingå som en aktivitet för de lägre årskurserna 1-6. En tanke är att använda redan befintliga projekt som t.ex. ”Alla är olika – Olika är bra” för att nå en helhet utifrån samhällsengagemang och värdegrundsarbete.
Tanken med ett helhetskoncept för hela grundskolan med olika delmål för årskurserna känns
viktig för framtiden. Då kan ”Fotboll i skolan” vara ett sätt för idrotten fotboll att komma in i
skolans verksamhet på ett naturligt sätt som specifik idrott. Det blir också kopplat till vårt gemensamma värde-grundsarbete.
Här nedan följer inriktning i respektive årskurs.

Dessa årskurser ska ha ”Fair Play” som rubrik för det tema som respektive årskurs ska arbeta
med. Fair play ska inkludera arbetet i skolan och i vardagen där varje klass genomför ett arbete om vikten av Fair Play. Arbetet har ett delmål för respektive årskurs som avslutas med en
futsaltävling för årskurs 6.
Årskurs 4 får futsalbollar som kan användas vid lokala futsalmatcher. Årskurs 5 får en LFPTt-shirt om klassen varit med från årskurs 4. I årskurs 6 får alla anmälda klasser en futsalboll
och en landslagslik t-shirt till kommande futsalmatcher om klassen varit med från årskurs 4.
Tävlingen för årskurs 6 kommer som tidigare att vara Landslagets Fair Play Trophy där futsalmatcher ingår och spelas i respektive distrikt. Den vinnande klassen i respektive distrikt får
göra ett speciellt arbete som är lika för alla och bedöms av en jury.
Svenska mästare 2016/2017 utses från en klass i årskurs 6.

Årskurserna kommer att ha olika delmål beroende på om klasserna varit med tidigare. Delmålen ska också vara gemensamt för alla och ett delmål ska vara i form av ett pris för just den
specifika årskursen till en eller flera klasser.
Delmålen ska beskriva vilka förutsättningar som ska gälla för tävlingarna och hur vinnare ska
utses. Ett av syftena med delmålen är att utveckla deltagandet för varje årskurs och på så sätt
prioritera och belöna arbetet med Fair Play.
Konceptet kommer att utvecklas på olika sätt varje år och delmålen kan komma att förändras
efter hand. Det gäller också de tävlingspriser som varje årskurs tävlar om.

Tema för det arbete som kommer att ingå för årskurserna 4-6 är Fair Play. Arbetet kommer att
anpassas för respektive årskurs och skickas ut till samtliga anmälda klasser.

Delmål
- att spela en eller flera futsalmatcher lokalt
- att genomföra och skicka in arbetet om Fair Play för årskurs 4
Tävling
- tävlingsuppgift och genomförande meddelas senare
- vinnande klass får biljetter till en futsallandskamp
Delmål
- att spela en eller flera futsalmatcher lokalt
- att genomföra och skicka in arbete om Fair Play för årskurs 5
Tävling
- tävlingsuppgift och genomförande meddelas senare
- vinnande klass får besök av spelare från futsallandslaget
Delmål
- att spela flera lokala matcher mot andra skolor (inga resultat ska räknas)
- att genomföra och skicka in arbetet om Fair Play för årskurs 6
Tävling
- nationell tävlingsuppgift om Fair Play till distriktsvinnare
- vinnande klass blir svenska mästare i Fair Play och får besöka landslagsträning
(her/dam) och träffa spelare i samband med träningen
- vinnande klass ska i framtiden ha deltagit i samtliga årskurser 4-6 för att kunna utses

Olika teman är en viktig del av innehållet i konceptet för att fokusera på annat än tävlingsresultat. SvFF har som nämnts tidigare fattat beslut om att undvika resultat i matcher upp till
12 år vilket LFPT måste anpassas till.
Det ger anledning till att segrarna i distrikten och slutsegraren totalt ska utses på annat sätt än
genom tävling. Matcher ska vara en viktig del i konceptet som en fysisk aktivitet och ska höra
ihop med det arbete som LFPT rekommenderar kring olika värdegrundsteman i skolan.
Nuvarande tävlingsföreskrifter (TF) för LFPT förändras och utgår från futsalregler men med
mycket större betydelse för Fair play i matchsituationer som ska premieras före resultat i de
matcher som arrangeras för varje årskurs.
TF ska vara officiella och beslutas av SvFF:s Tävlingskommitté. TF ska kunna anpassas till lokala förutsättningar i distrikten vad beträffar speltid och hallar för att ge möjlighet till att så
många klasser som möjligt kan vara med i respektive årskurs.

Den nuvarande spelformen med lag bestående av lika många flickor och pojkar ska behållas
enligt önskemål. Rekommendationer bör följa TF som visar hur man hanterar antalet spelare i
de fall där det finns för få flickor eller pojkar för att fylla ett lag i årskursen.
TF finns på hemsidan för kännedom och nedladdning.

Det gröna kortet är en del av konceptet som markerar Fair Play-situationer under
matchernaoch finns med i Tävlingsföreskrifterna. Tidigare har det varit upp till varje distrikt
att använda kortet på bästa sätt men det ska nu användas vid matcher och vara avgörande för
matchresultatet..
Det ska därför utarbetas riktlinjer för hur det ska användas. Det ska vara en del i bedömningen tillsammans med klassens övriga Fair Play-arbete som vägledning för att utse vilka
klasser som går till nästa nivå. Gröna kortet syftar som tidigare till att premiera ett gott
uppträdande på planen.

Svenska Skolidrottsförbundet kommer att ta fram ett utbildningsmaterial om Fair Play som
kan användas i respektive årskurs. Utbildningsmaterialet syftar till att sätta fokus på våra
gemensamma värdegrunder och materialet kan användas i skolans arbete för att stärka Fair
Play.
Det ska också finnas möjligheter till ledarutbildning inom skolidrottsföreningen lolkalt genom
det egna befintliga ledarmaterialet. Ett enklare material om Futsal kommer att tas fram för att
öka kunskapen i årskurserna om futsalidrottens historia och genomförande.

Utrustning för respektive årskurs kommer att finnas fr.o.m. 2017 för årskurs 4-6 och kan vara
delmål för respektive årskurs.

 Futsalboll med SvFF-logga – årskurs 4
Alla anmälda klasser i årskurs 4 får en futsalboll av bra kvalitet att användas i de matcher som
kommer att spelas dock utan tävlingsmoment. 1 boll per klass levereras av SDF.

 T-shirt med LFPT-logga – årskurs 5
De klasser i årskurs 5 som varit med föregående år får en t-shirt att använda till de kommande
matcherna med andra klasser i samma årskurs.

 Futsalboll och t-shirt med SvFF-logga – årskurs 6
En futsalboll och en t-shirt med SvFF-logga ingår i utrustningen för årskurs 6. Matcher ska
spelas utan att räkna resultat.
Mer information om utrustningen kommer att finnas på hemsidan under 2017.

Landslagets Fair Play Trophy är ett samarbetskoncept mellan Svenska Fotbollförbundet och
Svenska Skolidrottsförbundet. Det finns en ansvarsfördelning över vem som gör vad i konceptet. Distriktsförunden för båda parter ska också vara delaktiga på olika sätt där fotbollsdistrikten oftast administrerar konceptet lokalt.
Det finns önskemål om att de distrikt som har bra futsalverksamhet skulle kunna skapa samarbete mellan distrikt, skola och föreningar i syfte att på sikt öka kännedom och kunskap om
LFPT och på så sätt skapa förutsättningar för samarbete med föreningslivet i konceptet.
Ett område där föreningar, skola och skolidrottsförbund skulle kunna samarbeta är föreningskunskap om hur man bildar förening. Det kan tillföra den lokala Skolidrottsföreningen mer
kunskap om föreningslivet och hur en förening fungerar och organiseras.

Tävlingen har en unik samarbetspartner i PostNord som är med i utvecklingen av konceptet
och bidrar utveckling. Fler deltagande skolor och klasser i berörda årskurser är en gemensam
målsättning. PostNord ska vara delaktig på olika sätt i marknadsföringen av LFPT.
PostNord kommer att vara en aktiv partner vid eventuella regionala matchsammandrag beroende på konceptets utformning. PostNord kommer är delaktig i arbetet med att utse segrande
klasser i konceptet.
Om någon av SvFF:s övriga samarbetspartners uttrycker önskemål att vara delaktig i LFPT
ska det i konceptet finnas utrymme för detta. Samarbetet ska dock tillföra ett mervärde till
konceptet i frågor som t.ex. kost och hälsa för bättre prestationer i och utanför skolan.

30 november Tävlingsadministrationen klar med datum och platser för matcher. Alternativt
genomförs matcher mellan klasser på respektive skola innan distrikten administrerar matcher och tävlingen.

22 april

Finalarbete i Fair Play påbörjas med speciellt framtaget arbetshäfte som ska
skickas in för bedömning.

15 maj

Segrare och svenska mästare i LFPT 2016/2017 årskurs 6 utses efter genomgång
av inlämnade Fair Play-arbeten.

