Den 5 maj 2017

Brev till distrikten,
Redan vid Svenska Fotbollförbundets Representantskapsmöte 2015 fattades beslutet om
förbud mot att kora segrare i cuper och serier upp till och med 12 års ålder. En överlägsen
majoritet av distrikten ställde sig bakom beslutet. 18 av 24 distrikt tillämpade till och med
redan en motsvarande regel som sträckte sig över 11 åriga barn.
Av den gemensamma överenskommelsen framgick även möjligheten för cuper att söka
dispens - om den omfattade ”ett större internationellt deltagande”. Enligt uppdraget som
styrelsen fick av Representantskapet faställde man även att cuper som präglas av ”Fair Play”
kan medges dispens. Förbudet trädde sedan i kraft den 1 januari 2017.
Dispensansökningar för 2017 har därefter inkommit med frågan om att kora segrare till och
med 12-årsklassen. Förbundsstyrelsen godkände 19 dispenser.
Dessutom inkom några med frågan om dispens även för 11-årsklasserna. Svenska
Fotbollförbundets styrelse har endast bifallit två: Gothia Cup och Piteå Summer Games, två
cuper med större internationellt deltagande. Övriga skäl: Båda cuperna riskerar annars
massiva avhopp och har i år inte heller hunnit anpassa sin verksamhet till det nya
regelverket.
Det menar SvFF:s styrelse omfattas av de ”extraordinära skäl”, som anges i
tävlingsanvisningarna. Dessutom gör båda cuperna ett föredömligt fair play-arbete, vilket är
en prioriterad fråga som också kommer att diskuteras vid Ordförandekonferensen 2017.
En stor majoritet av distrikten är rörande överens om att beslutet om åldersgräns är ett
viktigt medel för att nå målet om goda tävlingsmiljöer för våra yngsta inom svensk fotboll.
Det vill vi naturligtvis att alla ska förstå och ställa sig bakom. Därför är det också viktigt att
distrikten för dialog med föreningarna och upplyser dom om bakgrunden till beslutet och
varför det är viktigt för svensk fotbolls framtid och utveckling.
Till det här brevet bifogas också, efter önskemål från SDF, ett förtydligande av vad förbudet
medför i praktiken, både för SDF:s egna tävlingar och även föreningscuper.
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