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Kompletterande regler för barn- och ungdomsfotbollen
i Gästrikland 2017
All barn- och ungdomsfotboll inom Gästrikland spelas enligt SvFF/GFF:s Tävlings- och Representationsbestämmelser 2017 (kan hämtas på GFF:s hemsida) och följer riktlinjerna i Fotbollens Spela, Lek och Lär.
Detta är en sammanställning av regler som gäller för barn- och ungdomsfotbollen från F/P7 upp till
F/P19.
OBS! Enskilda föreningar får inte arrangera seriespel annat än på GFF:s uppdrag och med beaktande av
dessa regler.

1

ÅLDERSKLASSER – SPELFORMER

Barn födda 2010

Spelform
3-manna

Antal avbytare
Obegränsat

Speltid
4x3 min

Obegränsat

2x12,5 min

Bollstorlek
3

Tabellösa serier – Sammandrag
F/P 8 (2009)

5-manna

Tabellösa serier – Seriesammandrag
F/P 9 (2008)
5-manna
Obegränsat

Tabellösa serier – Serie
F/P 10-11 (2007/-06) 7-manna

Obegränsat

3

3x10 min vid 2 matcher 3
2x12,5 min vid 3 matcher

2x25 min

4

F/P Div 6 (2005/-04)
9-manna1)
Obegränsat
2x30 min
4
1)
Lag kan anmälas till att spela 7-manna och då spelar detta lag alltid 7-mannafotboll mot de övriga lagen som spelar 9-manna.
Serier med tabeller
F/P Div 5 (2004/-03)

9-manna

Obegränsat

2x30 min

4

F/P Div 4 (2003/-02)

11-manna2)

Obegränsat

2x35 min

5

F/P Div 3 (2002/-01)

11-manna

Obegränsat

2x40 min

5

F/P Div 2 (2001/-00)

11-manna

Obegränsat

2x40 min

5

F/P Div 1 (2000/-99)

11-manna

Obegränsat

2x45 min

5

F/P19 (1998)
11-manna
Obegränsat
2x45 min
5
2)
Lag kan anmälas till att spela 9-manna och då spelar detta lag alltid 9-mannafotboll mot de övriga lagen som spelar 11-manna
OBS! I alla serier har lagen rätt att ta en ”Time out” på 2 min/match
F/P 15 - 19 Divisionsspel enligt ovan eller seriespel utom distriktet.
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OBS! Vid barn- och ungdomsfotboll gäller att alla spelare som är kallade till match ska vara med och
spela.
Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte. Spelarbyte ska ske vid mittlinjen om inte
domaren godkänner annat. Utbytt spelare får åter bytas in under matchen.
Utvisad spelare får inte ersättas. Se även punkt 8.
Barn- och ungdomsspelare bör endast spela en (1) match per dag. Gäller ej vid cup-spel då matchtiden
är reducerad.

2

DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD
ÅLDERSINDELNING

Inom alla divisionsindelade barn- och ungdomsserier spelar vi med utökad åldersindelning där spelarnas
fotbollkunnande ska vara styrande enligt nedan. Åldersindelningen är ett riktmärke och det är upp till
respektive förening att bedöma divisionstillhörighet.
F/P Div 6
Motsvarar F/P 12 och spelare får vara max 13 år.
F/P Div 5
Motsvarar F/P 13 och spelare får max vara 14 år.
F/P Div 4
Motsvarar F/P 14 och spelare får max vara 15 år.
F/P Div 3
Motsvarar F/P 15 och spelare får max vara 16 år.
F/P Div 2
Motsvarar F/P 16 och spelare får max vara 17 år.
F/P Div 1
Motsvarar P 17 och spelare får max vara 18 år.
Serieindelning inför kommande säsong sker i samråd ned föreningsrepresentanter i samband med informationsmöte inför säsongen.
Dispens för överåriga kan sökas av sociala eller andra synnerliga starka skäl, se punkt 9.

3

DM-TÄVLINGAR OCH GFF-CUPEN

DM- och GFF-Cupen anordnas separat för åldersindelade lag där åldersdispenser inte accepteras.
DM tävling för F/P15-F/P17 samt P19: Förening kan anmäla högst ett lag per åldersklass
Kombinerade lag mellan två eller flera föreningar som spelar i seriespel kan anmälas.
GFF-Cupen för F/P13-F/P14: Förening kan anmäla flera lag per åldersklass, spelare får inte flyttas mellan
lagen. Kombinerade lag mellan två eller flera föreningar kan anmälas. F/P13 spelas som 9-manna och
F/P14 som 11-manna.
Obegränsat antal avbytare får användas.
Spelare vars övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit den 1 september eller senare
samt spelare med begärd spelklarhet efter den 7 september får inte delta i den nya föreningens lag i
matcher som gäller DM eller SM.
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FÖRLÄNGNING I DM OCH GFF-CUPEN

DM och GFF-Cupmatcher i cupform som slutar oavgjort efter full tid avgörs genom förlängning 2 x 10
minuter utom för F/P17, F/P19 där förlängningen är 2 x 15 minuter.
Har matchen ändå inte avgjorts, tillgrips straffar enligt FIFA:s regler.
DM och GFF-Cupmatcher i serieform, där tabellplacering inte är klar, ska avslutas med straffar enligt
FIFA-regler oavsett resultat. Används som sista steg i att avgöra tabellplacering.
 Fem (5) straffsparkar/lag
 Om matchen inte är avgjord efter dessa fem ska straffsparkarna fortsätta tills ett lag gjort ett mål
mer än det andra efter samma antal straffsparkar.
 Varje straffspark läggs av olika spelare och alla spelare som är berättigade att delta i straffsparkstävlingen måste lägga en straffspark innan någon spelare får lägga en andra straffspark

5

PRISMEDALJER INOM UNGDOMSFOTBOLLEN

F/P Div 5 – 1
Segrande förening i respektive serie erhåller Seriesegrardiplom till föreningen och samtliga spelare.
DM tävling för F/P15-F/P19
Segrande förening i DM-tävling erhåller DM-plakett samt 18 st guldmedaljer. Tvåan erhåller
18 st silvermedaljer. Om behov finns kan förening beställa flera medaljer efter finalen, dessa faktureras
då föreningen.
DM-segrare i F16 representerar GFF vid F16-SM
GFF-Cupen för F/P13-F/P14
Segrande förening i Cup-tävling erhåller Cup- plakett samt 18 st guldmedaljer. Tvåan erhåller
18 st silvermedaljer. Om behov finns kan förening beställa flera medaljer efter finalen, dessa faktureras
då föreningen.
Spelardiplom
Samtliga deltagande ungdomsspelare erhåller GFF:s spelardiplom. Diplom, som tillhandahålles gratis,
kommer att finnas för avhämtning på GFF:s kansli fr.o.m. slutet av augusti.

6

FOTBOLLENS DAG

Fotbollens dag 2017 är ett samarrangemang mellan GFF och Hille IF på Hille IP söndagen den 10 september.
Matcher för åldersklasserna 7-9 år samt finaler i GFF-Cupen för F/P 13-14 kommer att spelas.

7

REPRESENTATIONSRÄTT INOM DEN EGNA FÖRENINGEN

Om en förening i seriespel deltar med flera lag i samma åldersgrupp eller i olika divisioner får spelare
flyttas valfritt mellan lagen.
Om en förening i GFF-Cupen deltar med flera lag i samma åldersgrupp får spelare inte flyttas mellan lagen.
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UTVISNING AV SPELARE

Den obligatoriska avstängningen i 1 match efter utvisning i ett av föreningens lag ska inte tas med till
andra tävlingar eller andra lag där spelaren är behörig att spela.

9

ÅLDERSDISPENSER

F/P 7 – 11 år (Tabellösa serier)
Åldersdispenser behöver inte sökas.
I 3-, 5- och 7-manna serierna får en (1) överårig (ett år äldre) spelare vara med på plan samtidigt.
F/P Div 5 – 1 (Serier med tabeller) samt F/P Div 6 (Tabellös serie)
Särskild åldersdispens kan av sociala eller andra synnerliga skäl sökas för spelare ett (1) år äldre än den
utökade åldern i respektive division. DTK uppmanar dock lag att i första hand överväga att anmäla laget
till en division för äldre och därmed skapa möjlighet för alla att delta i samtliga matcher.
Huvudprincipen för åldersdispenser är att högst två (2) överåriga (ett år äldre) spelare får vara med på
plan samtidigt. Undantag för detta kan göras om särskilda skäl föreligger.
OBS! Spelare med dispens att spela i lägre (yngre) serie, får inte under säsongen delta i någon av föreningens högre (äldre) placerade ungdomslag, om inte särskilda skäl föreligger. Om så sker upphävs dispensen med omedelbar verkan.
Ansökan om åldersdispens görs på speciell blankett som finns i Dokumentbanken på GFF:s hemsida och
ska innehålla:
 Namn på spelare
 Fullständigt personnummer
 Serie till vilken dispens söks
 Motivering till dispensen (skrivs på separat papper)
DTK tar därefter ställning till om dispensen ska beviljas eller ej.
Dispensansökan sänds antingen till GFF:s kansli, Nobelvägen 2, 802 67 Gävle eller till
Pär Törnblom, Karlavägen 40, 811 36 Sandviken alt. E-post: par.tornblom@gmail.com

10 UTRUSTNING
Det är obligatoriskt med benskydd i alla barn- och ungdomsserier.
Skor med utbytbara dobbar är tillåtet för spelare 15 år och äldre som spelar i F/P Div 3 och äldre divisioner.

11 SPECIELLA REGLER VID 3-MANNAFOTBOLL
 Mått för spelplan i 3-mannaspel är 15x10 meter helst med sarg eller nät 40-50 cm hög. Om sarg
inte finns ha en levande vägg med vilande spelare föräldrar etc för att få bollen i spel snabbt.
 Målstorlek 1,0–1,5 meter.
 Ingen målvakt alla är utespelare.
 Straff och inkast finns inte. Det är bara indirekta frisparkar och avspark ska spelas bakåt.
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 Vid av-, in-, hörn- eller frispark ska motståndaren befinna sig minst 3 meter från bollen.
 Om bollen låses fast mot nätet är det nedsläpp på mitten av plan
 I 3-mannafotboll ska lag som ligger under med 4 mål sätta in en (1) extra spelare. Detta gäller
t.o.m. att resultatet är oavgjort då lagen åter spelar 3 mot 3.

12 SPECIELLA REGLER VID 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL
 Tekniskt felaktigt inkast ska göras om en (1) gång av samma spelare efter tillrättavisning av domaren
 Vid 5-manna: Målvakten ska alltid sätta bollen i spel genom att rulla eller kasta ut den. Om bollen sparkas ut ska målvakten göra om igångsättningen på korrekt sätt.
 Vid 7-manna: Målvakten ska vid dödboll sätta bollen i spel genom att rulla eller kasta ut den.
Vid upplockad boll under spelet får målvakten sparka eller kasta ut bollen.
 När målvakten ska sätta igång spelet efter dödboll ska motståndarna backa till mitten av planhalvan för att möjliggöra bra förutsättningar för målvakten/laget att sätta igång spelet.
 Tillbakaspel till målvakten är tillåtet, bollen sätts i spel enlig ovan.
 Målvaktens 6 sekundersregel tillämpas inte. Regeln för målchansutvisning tillämpas inte.
 Offsideregeln tillämpas inte.
 Vid frispark ska motståndaren vid 5-mannaspel befinna sig minst 5 meter från bollen och vid 7mannaspel minst 7 meter från bollen.
 Målstorleken för 5-mannaspel är 2 x 3 meter och för 7-mannaspel 2 x 5 meter.
 Vid 7-manna: Straffområde 25 x 10 meter.
 Avstånd för straffspark i 5-mannaspel är 7 meter och i 7-mannaspel 9 meter.
 Mått för spelplan i 5-mannaspel är 35 x 17 meter och i 7-mannaspel 60 x 35 meter
 Ledare eller publik får inte uppehålla sig vid kortsidorna vid målet.
 Lag som ligger under med 4 mål ska sätta in en (1) extra spelare. Detta gäller t.o.m. att resultatet
är oavgjort.

13 SPECIELLA REGLER VID 9-MANNAFOTBOLL
 Tekniskt felaktigt inkast ska göras om en (1) gång av samma spelare efter tillrättavisning av domaren.
 Målvakten får sätta bollen i spel genom att sparka bollen från marken eller från sina händer eller
genom att rulla eller kasta ut den.
 Offsideregeln ska tillämpas.
 Vid frispark ska motståndaren befinna sig minst 9 meter från bollen.
 7-mannamål ska användas.
 Avstånd för straffspark är 9 meter.
 Mått för spelplanen 70 x 50 meter. Målet placeras på 11-mannaplans straffområdeslinje och sidolinjerna flyttas in. Konor ska användas för att markera spelplanen då linjer ej finns.
 Straffområde 35 x 14 meter.
 Hörnor läggs från straffområdeslinjen. Andemeningen är att bollen ska kunna komma in framför
mål med hörnsparken.
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SPELORDNING - MATCHÄNDRING

I barn- och ungdomsserier där föreningsdomare används anges sista speldag i spelordningen. Senareläggning av speldag får inte ske utan DTK:s medgivande. I barn- och ungdomsmatcher där DDK utser
domare ska match spelas enligt spelordningen. För match som flyttas efter fasställd spelordning uttages
en administrationsavgift på 500 konor. Vid flyttning av match ska lagen vara överens och GFF:s kansli ska
meddelas skriftligt, via formulär på GFF:s hemsida eller via e-post från båda lagen senast 4 dagar före
fastställd speldag.
OBS! Match från våromgången ska spelas före höstomgångens start.
OBS! Vid ospelad match efter säsongsslut (15/10) är hemmalaget ansvarigt för att matchen inte spelats
och anses då har lämnat WO.

15 KALLELSE TILL MATCH
Hemmalaget ska kalla motståndare senast 6 dagar före speldag. Kallelse ska innehålla datum, klockslag,
spelplats samt egna lagets färg på matchdräkten. Skulle problem med matchdag uppstå, kontakta DTK
snarast.
Domare kallas senast 4 dagar före speldag.

16 DOMARE
I åldersklasserna F/P 7-9 ska föreningsdomare användas.
I åldersklasserna F/P 10-11, F/P Div 6-3 samt DM och GFF-Cupen för F/P13-15 får föreningsdomare användas.
För F/P Div 2 samt DM för F/P 16-17 utser DDK huvuddomare och föreningsdomare kan användas som
assisterande domare.
För F/P Div 1 samt DM för F/P 17-18 utser DDK både huvuddomare och assisterande domare.
Inom barn- och ungdomsfotbollen bör 3-domarsystem tillämpas när det gäller föreningsdomare. Även 2domarsystem är tillåtet.
OBS! Föreningsdomare ska genomgå föreningsdomarutbildning varje år. Det är arrangerande förenings
ansvar att anlitade föreningsdomare är utbildade. Föreningsdomare bör vara minst 2 år äldre än de spelare han/hon dömer.

17 PÅFÖLJD VID WO-MATCH
Barn- och ungdomslag som lämnar WO i en seriematch förlorar matchen med 3-0 och betalar en administrationsavgift på 500 konor till GFF.
Barn- och ungdomslag som lämnar WO i en DM-match betalar en administrationsavgift på 250 konor till
GFF.
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Förening som vid bortamatch lämnar WO, ska betala domarens kostnader om denne infunnit sig till
match samt även betala för arrangörens verkliga kostnader för planhyra etc. Alla dessa kostnader betalas omedelbart efter erhållen räkning från den arrangerande föreningen.
Förening som vid hemmamatch inte infinner sig till utlyst match ska betala bortalagets verkliga kostnader för resa etc. Dessa kostnader betalas omedelbart efter erhållen räkning från bortalaget.

18 SPELARFÖRTECKNING OCH DOMARRAPPORT
F/P 7 – 11 år + F/P Div 6 (Tabellösa serier)
Spelarförteckning innehållande:
 Tröjnummer
 Spelarens namn
 Födelsedatum
ska lämnas till motståndarlaget före matchen. ”Samsyn Gästrikland”-spelarförteckning, som kan laddas
ner som ett Word-dokument från Dokumentbanken på GFF:s hemsida, bör användas.
F/P Div 5 – 1 (Serier med tabeller)
I serier med tabeller ska elektronisk spelarförteckning/domarrapport via FOGIS användas innehållande:
 Tröjnummer
 Spelarens för- och efternamn
 Födelsedatum (För spelare med spelarlicens, 15 år och äldre, personnummer)
Lagen ska senast 30 minuter före avspark överlämna spelarförteckning i två exemplar till domaren. Efter
matchen ska en ansvarig från vardera laget underteckna och erhålla ett exemplar av den komplett ifyllda
domarrapporten dvs. med angivande av matchresultat, varningar, utvisningar och målskyttar för det
egna laget.
Manual hur den elektroniska spelarförteckningen via FOGIS ska användas kan hämtas i Dokumentbanken på GFF:s hemsida.
Blankett med manuellt skriven spelarförteckning/domarrapport kan användas vid speciella omständigheter.
Spelare 18 år och äldre ska till varje match medföra lämplig id-handling (körkort, id-kort eller pass) för
att kunna styrka sin identitet vid stickprovsmässiga kontroller utförda av GFF representant.

19

RESULTATRAPPORTERING

F/P 7 – 11 år + F/P Div 6 (Tabellösa serier)
Inga resultat ska rapporteras in
F/P Div 5 – 1 (Serier med tabeller) + matcher om DM och GFF-Cupen
Vid matcher med domare utsedda av DDK ansvarar domaren för att rapporten omgående efter matchen
rapporteras till GFF via FOGIS.
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Vid matcher med föreningsdomare ansvarar alltid hemmalagets ansvarige ledare för att lägga in matchresultat i FOGIS.
Spelarförteckning måste vara inlagda i FOGIS senast 1 timme före matchstart samt resultat inlagd i FOGIS snarast möjligt efter avslutad match. Om detta görs senare än 6 timmar efter matchen ska resultat
rapporteras via SMS, se nedan.
Manual hur den elektroniska rapporteringen via FOGIS ska göras kan hämtas i Dokumentbanken på
GFF:s hemsida.
Så här gör du vid rapportering via SMS:
Skriv MATCHNUMMER (enligt spelordningen på GFF:s hemsida), mellanslag, ANTAL HEMMAMÅL, mellanslag, ANTAL BORTAMÅL. Sänd till nummer 0730-126 126.
Vid felaktig rapportering, försök igen – eller kontakta GFF:s kansli på telefonnummer
070-270 82 75 för korrigering

20 UNGDOMSREGISTRERING OCH REGISTRERING
SAMT FUTSALREGISTRERING
Ungdomsregistrering (spelare upp till 14 år)
Till och med den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år får föreningen registrera spelaren (ungdomsregistrering) Sådan registrering får inte göras till ett villkor för spelarens behörighet. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavarens godkännande.
Spelare 14 år och yngre får endast representera en förening under samma speltermin (se punkt 20) eller
i samma tävling. Undantag kan medges från detta om skriftlig överenskommelse träffas på blankett, som
finns att hämta i Dokumentbanken på GFF:s hemsida, mellan berörda föreningar. Kopia på överenskommelsen sänds till DTK. Inför ny speltermin kan spelare upp till 14 år byta förening utan särskilt övergångsförfarande.
Registrering av spelare (spelare 15 år och äldre)
Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match. Vid registrering av underårig spelare krävs
vårdnadshavares godkännande.
Registrering gäller tills vidare. Vid spelarövergång flyttas registreringen automatiskt över till den nya
föreningen när SvFF har godkänt övergången.
Vid ungdomsregistrering och registrering ska spelare införas i spelarregistret i FOGIS. En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid varje givet tillfälle. Det åligger spelarens förening att vid varje tillfälle upprätthålla korrekta uppgifter om spelarens registrering i FOGIS.
Lag som deltar i F/P div 5 (13 år) och äldre klasser ska ha ungdomsregistrerade spelare.
FUTSAL
Speciell futsal registrering ska göras för alla spelare som spelar i futsal-serie. Ungdomsregistrerade (upp
till 14år) resp. registrerade (15 år och äldre).
OBS! Spelare kan vara registrerad som futsalspelare i en förening och som fotbollsspelare i en annan.
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21 SPELÅR – SPELTERMIN – LICENSÅR
Spelår omfattar tiden 1 januari – 31 december
Spelåret indelas i tre (3) spelterminer
 1 mars – 30 juni
 1 juli – 31 oktober
 1 november – 28 februari
Registreringsår omfattar perioden 1 april – 31 mars

22 TILLSTÅND FÖR DELTAGANDE OCH ARRANGERANDE AV
TURNERING SAMT MATCHER MOT UTLÄNDSKA LAG
 Förening får arrangera nationell eller internationell turnering endast efter godkännande. Ansökan finna att hämta på GFF:s hemsida. Ansökan ska sändas in senast 2 månader före tävlingen.
 I tävlingar för spelare 12 år och yngre får inte slutsegrare utses.
 Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 17 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober – 1 maj, 1 juni – 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m.
söndag).
 Innan förening, som inte tillhör GFF, inbjuds till tävling eller träningsmatch under perioderna 15–
30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag), 1–15 juni, 15–25 augusti samt 1–15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars Distriktsförbund. Sådant
godkännande ska medfölja tillståndsansökan till GFF.
 Förening som ej söker tillstånd åläggs en straffavgift på 1.000 kronor.
 Förening som avser att delta i internationell tävling eller träningsmatch utomlands ska meddela
detta till GFF senast en månad före. Blankett finns att hämta på GFF:s hemsida och är utan kostnad.
 Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis presentkort, får inte förekomma i tävlingar för ungdomsspelare.
 Seriematcher ska prioriteras före deltagande i cupspel under spelsäsongen.
GFF lämnar ej tillstånd för cuper eller träningsmatcher för spelare upp t.o.m. 9 år annat än om de genomförs som endagsturnering inom distriktet eller närområdet med max 3 - 4 matcher per lag och utan
att slutsegrare utses.
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23 Åldersklasser i barn- och ungdomsfotbollen 2017
Födelseår
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Div.1 (F/P17)
11-manna 2*45 min
Serie med tabell
1999 utan dispens
Dispens för 1998
Div.2 (F/P16)
11-manna 2*40 min
Serie med tabell
2000 utan dispens
Dispens för 1999
Div.3 (F/P15)
11-manna 2*40 min
Serie med tabell
2001 utan dispens
Dispens för 2000
Div.4 (F/P14)
11-manna 2*35 min
Serie med tabell
Kan anmäla som 9-manna
2002 utan dispens
Dispens för 2001
Div.5 (F/P13)
9-manna 2*30 min
Serie med tabell
2003 utan dispens
Dispens för 2002
Div.6 (F/P12)
9-manna 2*30 min
Serie utan tabell
Kan anmäla som 7-manna
2004 utan dispens
Dispens för 2003
Flickor/Pojkar 11
7-manna 2*25 min
Serie utan tabell
Flickor/Pojkar 10
7-manna 2*25 min
Serie utan tabell
Flickor/Pojkar 9
5-manna
Seriesammandrag utan tabell
3*10 min vid 2 matcher
2*12,5 min vid 3 eller fler matcher
Flickor/Pojkar 8
5-manna 2*12,5 min
Sammandrag
Flickor/Pojkar 7 Tillsammans
3-manna 4*3 min
Sammandrag
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