Så spelar vi
3v3, 5v5
7v7 och 9v9
2017
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Bättre förutsättningar …
Jämnare matcher…
Roligare och bättre spel…
Fler fotbollsaktioner…
Alla skall få vara med…
Det här dokumentet
I det här dokumentet finns sammanfattning av våra nya spelformer från 3 mot 3 till 9 mot 9. Det ger
en kort beskrivning av regler, planens beskaffenhet, spelet och deltagarnas och omgivningens
uppförande.
Denna skrifts tankar bör genomsyra ledare och föräldrars sätt att agera vid träningar och matcher.
Det innehåller också ett antal s.k. pedagogiska regler och riktlinjer som underlättar för spelare och
ledare att utveckla de individuella färdigheterna såsom passa, driva, dribbla, skjuta och lagets
metoder (grundförutsättningar i anfalls- och försvarsspel).
Förutom denna sammanfattning så finns det en även en egen folder för varje spelform med mer
utförlig beskrivning om just den spelformen.
Utöver dessa dokument behöver varje distrikt beskriva tävlingsformen och hur man praktiskt
hanterar arrangemang och utrustning.

Svensk barn- och ungdomsfotboll
Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL) är Svenska Fotbollförbundets tolkning av ”Idrotten Vill”. FSLL är
alltså svensk fotbolls policydokument som beskriver inriktningen och mottot för all barn- och
ungdomsfotboll i Sverige.
Där framgår bland annat att det viktigaste inte är att vinna! Att ha roligt och utvecklas som
fotbollsspelare är mycket viktigare! Låt detta genomsyra ledare och föräldrars sätt att agera vid
träningar och matcher.

Spelarutbildningsplan (SUP)
SvFF har utvecklat en spelarutbildningsplan där det framgår vad som är lämpligt att träna på i olika
åldrar samt hur detta hakar in i matchen. Matchen är ju ”det bästa träningstillfället.



Det är viktigt att alla barn:
o Får spela lika mycket i matchen.
o Får turas om att starta matcherna.
o Får spela på olika platser i laget (även målvakt).
o Får turas om att vara lagkapten.

Några av nyheter 2017





5 spelformer (3v3, 5v5, 7v7, 9v9 och 11v11)
Olika planstorlek med och utan sarg för 3 v 3 och 5 v 5
Extra spelare om matcherna är ojämna (t o m 7 v 7)
Retreat line t o m 9 v 9
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Kort passning istället för inkast (t o m första året 7 v 7)
3 perioder t o m 9 v 9
Bollstorlek och målstorlek anpassat efter åldern
Med mera …

Beskrivning av spelet
3v3
3 mot 3 spelas av 6- och 7-åringar och i spelet 3 mot 3 finns det ingen anledning att styra spelet mot
något speciellt spelsätt. Låt helt enkelt barnen spela själva! Spelformen hjälper till att hålla alla
spelarna intresserade och delaktiga i spelet. Spelet karakteriseras av hög aktivitet, många
bollkontakter och lekfullt spel där spelarna försöker att ”sparka” bollen mot motståndarnas mål.

5v5
5 mot 5 spelas av 8- och 9-åringar och skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt och positivt
sätt med mycket bollkontakt.
Jämfört med 3 mot 3-spelet så övergår ”sparkandet” till att nu utveckla de individuella färdigheterna
såsom passa, driva, dribbla, skjuta. Fortfarande med hög delaktighet och många bollkontakter.
Spelarna ställs inför många situationer där de får välja att driva, dribbla eller passa och skjuta. I
försvarsspelet handlar det om att försöka ta tillbaka bollen

7v7
7 mot 7-fotboll spelas i ådern 10-12 år. 10- och 11-åringar spelar liten 7 mot 7 på en mindre och för
barnen anpassad planstorlek (50 * 30 m). Det innebär att det får plats 4 st. 7 mot 7-planer på en
fullstor 11 mot 11 plan.
12-åringar spelar stor 7 mot 7 på en lite större plan (55 * 35 m) och med offside. Det ger en naturlig
progression under 7 mot 7 spelet. I de inledande åren med offside tillämpas en 3 zoners offside, där
spelaren endast kan vara offside på planens sista del.
Jämfört med 5 mot 5 så övergår spelarna i 7 mot 7 till att börja samarbeta mer och spela med de
närmsta medspelarna. Fokus ligger på grundförutsättningar i anfall och 2 mot 1 situationer. Det är då
en fördel att vara 3 lagdelar för att kunna uppfylla exempelvis spelbredd och speldjup.

9v9
9 mot 9 spelas av 13 åringar – liten 9 mot 9 och 14 åringar – stor 9 mot 9.
I 13- och 14-års åldern har spelarna nått en utveckling där de samverkar med fler medspelare och på
längre avstånd. Spelet skall då bestå av så många realistiska fotbollssituationer som möjligt det vill
säga många fotbollsaktioner. Den något mindre planen, i jämförelse med fullstor plan, skapar
förutsättningar för fler fotbollsaktioner.
En annan viktig aspekt är att puberteten förstärker skillnaderna i de individuella förutsättningarna,
under den här åldern. Det är bra om spelet gynnar egenskaper såsom teknik och spelförståelse
istället för snabbhet och styrka (RAE-dominanta egenskaper).

Fotbollsportalen
Mer information om spelformer (finns på webben senast januari -17) hittar du på Fotbollsportalen –
svenskfotboll.se/utbildning. På Fotbollsportalen har SvFF samlat all spelar- och tränarutbildning.
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Summering av spelformerna:

Åldern

6 – 7 år

Spelarutbildningsplan Tränarutbildning
Nivå 1: Fotbollsglädje
6 – 9 år
”Spelets utveckling”

Tränarutbildning C

Individuellt spel

Hög aktivitet, många bollkontakter,
lekfullt, individuella färdigheter.

”Beskrivning av spelet”

8 – 9 år

3v3

5v5
Nivå 2: Lära för att träna
9 – 12 år
”Spelets utveckling”

Tränarutbildning C

Medspelare nära
Kollektivt spel med
få spelare

Grundförutsättningar och
färdigheter i spelet

Nivå 3: Träna för att lära
12-16 år
”Spelets utveckling”

B-ungdom

13-14 år

Medspelare långt ifrån,
Kollektivt spel med flera
spelare

Lagets metoder och hög
delaktighet med många aktioner

15 -

Medspelare långt ifrån
Lagets metoder och hög
Kollektivt spel med flera delaktighet med många aktioner

10-12 år

Spelform

”Beskrivning av spelet”
7v7
(2 olika planstorlekar)

”Beskrivning av spelet”

Nivå 4: Träna för att
prestera
16-19 år
”Spelets utveckling”

B-ungdom

Medspelare längst ifrån
Kollektivt spel med hela
laget

Lagets spel med fokus
på roller, metoder och arbetssätt

9v9
(2 olika planstorlekar)
11 v 11

”Beskrivning av spelet”
11 v 11
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Så kan vi använda en 11-manna plan:

5

